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1 Inleiding  
  

Theorie en achtergrond bij de deelkwalificatie kwaliteitsbewaking  is geschreven ter ondersteuning 

van de kwalificatie Teamleider. De inhoud van deze inhoudelijke toelichting is gedeeltelijk gebaseerd 

op de modules van Scouting Academy (1.0) maar opnieuw verdeeld over en aangevuld met nieuwe 

onderwerpen voor de deelkwalificaties van Scouting Academy 2.0.  

 

De inhoudelijke toelichting bij de deelkwalificatie kwaliteitsbewaking is in eerste instantie geschreven 

voor praktijkbegeleiders en trainers en kan gebruikt worden bij de voorbereiding van opleidingen en 

trainingen. De kwalificatiekaart is leidend voor de competenties van een leidinggevende. Deze 

inhoudelijke toelichting is ondersteunend voor praktijkbegeleiders en trainers in het helpen verwerven 

van de competenties van de kwalificatiekaart door de leidinggevende. 
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2 Achtergrondinformatie  
 

2.1 Doel van deze inhoudelijke toelichting bij de deelkwalificatie.   

In deze Inhoudelijke toelichting bij de deelkwalificatie kwaliteitsbewaking wordt ingegaan op hoe je als 

teamleider de kwaliteit van Scouting opkomsten en activiteiten kunt borgen. Na het doorlopen van 

deze inhoudelijke toelichting bij de deelkwalificatie. :  

• Heb je inzicht gekregen in het wat kwaliteitsbewaking is 

• Heb je inzicht gekregen in hoe je kwaliteitsbewaking kunt vormgeven in jouw team 

  

2.2 Inhoud 

In dit document vind je achtergrondinformatie bij de deelkwalificatie kwaliteitsbewaking. 

 

2.3 Algemeen 

Daar waar in deelkwalificatie de teamleider is aangegeven, kan ook explorer- of roverscoutsbegeleider 

worden gelezen. 

 

De teamleider van de speltak of groepsonderdeel, ziet erop toe dat de kwaliteit wordt gegarandeerd. 

Ervan uitgaande dat taken die noodzakelijk zijn om de kwaliteit te kunnen waarborgen, eventueel, 

door de teamleider ook gedelegeerd kunnen worden na andere leden van het stafteam, blijft het wel 

altijd zijn taak om de gedelegeerde taken te controleren. 

 

2.4 Wat is kwaliteit? 

Onder kwaliteit verstaan we dat de jeugdleden en hun begeleiders het spel van Scouting op een 

prettige manier en in een sociaalveilig klimaat kunnen spelen. Kwaliteit betekend ook dat de 

jeugdleden door het spel van scouting uitgedaagd worden om zicht te ontwikkelen op een manier die 

past op hun leeftijdscategorie en individu. 

 

2.5 Plan, Do, Check, Act model voor continue verbetering 

 

Kwaliteit is niet iets waar je eenmalig aan werkt, het is een continu proces. Voor een beschrijving van 

het Plan, Do, Check, Act model voor continue verbetering kun je de inhoudelijke toelichting voor de 

deelkwalificatie team coördinatie gebruiken. 
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3 Kwaliteitsbewaking reguliere activiteiten 
3.1 Kwaliteitsbewaking bij programma voorbereiden 

Deze paragraaf is aanvullend aan de deelkwalificatie programmavoorbereiding en bedoeld om 

de teamleider of begeleider handvaten te geven om de kwaliteit te bewaken. 

 

3.1.1 Kwaliteitsbewaking bij programma ideeën verzamelen 

In de brainstormfase voor het vergaren van goede programma- en spelideeën is het ook 

belangrijk dat de brainstormtechnieken juist worden toegepast en uitgevoerd. Voor deze 

technieken wordt verwezen naar Deelkwalificatie programmavoorbereiding maar is ook te 

vinden op het internet. Een goed idee mag niet verloren gaan. Het is daarom verstandig om de 

gevonden spelideeën te bewaren of op te slaan. Gebruik hiervoor een eenduidig 

documentcoderingssysteem of filecoderingssysteem, zodat je het altijd terug kunt vinden. 

• Documentcode: 

o Naam; 

o Datum; 

o Revisie; 

o Auteur; 

o Paginanummering. 

o Of een tabblad met opschrift van onderwerp als je een map gebruikt 

 

3.1.2 Kwaliteitsbewaking halfjaar tot jaarplanning 

 

Kwaliteitsbewaking in relatie tot deelkwalificatie Programma voorbereiden: 

Kwaliteitsbewaking met betrekking tot halfjaar- of jaarplanning/programma is eigenlijk niets 

anders dan erop toezien dat in de planning een afwisselend en uitdagend programma van 

activiteiten wordt opgenomen die is afgestemd op de speltak.  

Om de kwaliteit van een jaar- of halfjaarplanning, en daarmee natuurlijk ook het spel aanbod en 

de spelvariatie gemakkelijk te kunnen bewaken zou de planning de volgende onderwerpen 

kunnen bevatten: 
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• Document gegevens: 

o Naam; 

o Datum; 

o Revisie; 

o Auteur; 

o Paginanummering. 

• Programma planning: 

o Datum programma uitvoering; 

o Datum bijzondere gebeurtenissen; Feestdagen nationaal en (internationaal als de 

groep een Multiculturele samenstelling heeft), verjaardagen, schoolvakanties, 

Duinenmars, RSW, LSW, enz.  

o Activiteitengebied waar het programma betrekking op heeft; 

o Eventueel Thema of verhaallijn; 

o Naam spelleider; 

o Naam eventueel afwezige leiding; 

o Programma naam; 

o Programma alternatief; vb. slechtweer, minder leden of niet kunnen reserveren. 

o Hoogstnoodzakelijke voorbereiding, op hoofdlijnen. 

 

De teamleider zorgt er voor dat alle leden van het team hun inbreng geven om tot een 

gezamenlijk en gevarieerd jaarprogramma te komen die gezamenlijk gedragen wordt. De 

teamleider zie ook toe dat de programma ideeën sociaal, cultureel en maatschappelijk 

verantwoord zijn.  

 

 

3.1.3 Kwaliteitsbewaking bij programma uitwerking 

 

Een goede voorbereiding van de activiteiten/opkomsten kan ervoor zorgen dat het verloop van 

de uitvoering hiervan soepel verloopt. Voor het soepel laten verlopen van 

activiteiten/opkomsten is het van belang dat alle betrokken leden van het team weten wat er 

van hun verwacht wordt en waar ze op in moeten spelen. Een goed draaiboek van de 

activiteit/opkomst is daarom essentieel. De teamleider ziet er dus op toe dat er een goed en 

uitgewerkt draaiboek, met alle benodigde informatie komt, voor iedere activiteit/opkomst. De 

teamleider kan, om de kwaliteit te kennen bewaken, zich de volgende vragen stellen:  

• Is de opbouw van het draaiboek van de activiteit volledig en opgebouwd volgens 

deelkwalificatie programma voorbereiden? 

• Is er in het programma rekening gehouden met de progressiematrix, en afstemming 

geweest op programma inhoud met de onderliggende en bovenliggende speltak? 

• Is voor de uitwerking van het draaiboek een vast template gebruikt zodat je niets kan 

vergeten wordt en het eenduidig is voor alle stafteam leden of andere die bij de activiteit 

betrokken zullen worden. Zie bijlage 1 van deze deelkwalificatie voor een voorbeeld van 

het draaiboek. 

• Bevat het draaiboek van de programma uitwerking de volgende gegevens: 

o Activiteit benaming; 

o Datum gepland om uit te voeren; 

o Waar vindt de activiteit plaats; 

o Activiteitengebied(en); 

o Thema(figuur); 

o Waarom; 

o Benodigde materialen; 

o Benodigde voorbereiding; 

o Voor wie en hoeveel; 

o Tijdschema van de opkomst; 

o Wat gaat er gebeuren; 
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o Wie gaan het doen; 

o Welke materialen zijn er benodigd; 

o Voorziene veiligheid issues; 

o Wat kost het; 

o Evaluatie. 

• Zorg ervoor dat je de programma uitwerking minimaal 14 dagen van tevoren klaar hebt 

staan om met elkaar door te nemen en de tijd hebt om de benodigde materialen en 

financiële middelen op tijd te kunnen regelen. 

 

De teamleider ziet erop toe dat het draaiboek ook op tijd klaar is om te bespreken. Hij spreekt 

zijn teamleden hier ook op aan als er vermoeden bestaat dat niet gaat lukken.  

De teamleider houdt het stafteam eraan dat de taken ook op tijd worden uitgevoerd.  

 

3.2 Kwaliteitsbewaking bij programma uitvoeren 

Deze paragraaf is aanvullend aan de deelkwalificatie programma uitvoeren. 

 

3.2.1 Kwaliteitsbewaking vlak voor de uitvoering van het programma 

 

De kwaliteit van het programma in uitvoering valt of staat met een goede voorbereiding. Als 

spelleider wil je natuurlijk de volgende informatie graag weten vlak voor dat je gaat beginnen: 

• Laten de weersomstandigheden het toe om de activiteit daadwerkelijk uit te gaan 

voeren? 

• Hoeveel jeugdleden doen mee aan het programma? 

• Hoeveel stafleden zijn er daadwerkelijk beschikbaar voor het programma? 

• Zijn er jarige die aan de activiteit deelnemen? 

• Zijn alle benodigde materialen aanwezig? 

• Heb ik de activiteiten uitleg/verhaal paraat? 

• Is de locatie bekend, gereserveerd, gecommuniceerd of gedeeld met ouders? 

• Kan de activiteit doorgaan of moeten we gebruikmaken van het alternatief programma? 

• Zijn er veiligheidsvoorzieningen en of maatregelen die genomen moeten worden? 

 

De teamleider ziet erop toe dat alle leden van het stafteam zich inzetten op het programma 

goed te laten verlopen.  

 

3.2.2 Kwaliteitsbewaking bij de uitleg van het programma 

 

Afhankelijk van de speltak, vraagt de uitleg van de activiteit een gedegen uitleg om goed te 

kunnen slagen. Wees duidelijk in de uitleg en het verloop van het programma. Gebruik de 

methodiek van “Praatje Plaatje Daadje” om de uitleg bij de jeugdleden zo goed mogelijk over te 

laten komen zodat het spel of activiteit soepel verloopt. Om als spelleider de kwaliteit van het 

spel te kunnen garanderen moet je: 

• Een duidelijke uitleg van de activiteit geven; 

• Een duidelijk verstaanbare spraak hebben voor de jeugdleden; 

• Een duidelijk gemarkeerd speelveld hebben; 

• Eenduidige spelregels afspreken met de jeugdleden; 

• Een begin- en eindsignaal afspreken voor de activiteit; 

• En de duur van het spel kunnen beïnvloeden afhankelijk van het enthousiasme van de 

jeugdleden; 

• Bespreek de veiligheid met staf- en jeugdleden. 

 

3.2.3 Kwaliteitsbewaking tijdens programma 
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De spelleider zal moeten toezien op het verloop van het programma. Hij of zij houdt daarbij 

rekening met: 

• De betrokkenheid van de jeugdleden op de activiteit; 

• De enthousiasme van de jeugdleden; 

• Verloopt de activiteit volgens verwachting of moeten de spelregels worden aangepast; 

• De activiteit wordt uitgevoerd in overeenstemming met de afgesproken tijd; 

• En houdt controle met de overige teamleden toezicht op de veiligheid; 

• Een goede en duidelijke afronding van de activiteit. 

 

3.3 Kwaliteitsbewaking evalueren 

 

Zie voor het evalueren van programma’s en activiteiten de deelkwalificatie programma 

evalueren. De kwaliteitsbewaking met betrekking tot het evalueren gebeurt typisch tijdens de 

Check fase en is niets anders dan dat de teamleider er zorg voor draagt dat het evalueren 

daadwerkelijk ook gebeurt met alle betrokken (bege)leidingen, waarbij eenieder zijn of haar 

inbreng geeft. Tevens zie de teamleider erop toe dat de bevindingen vanuit de evaluatie worden 

opgevolgd en worden verwerkt in de revisie van het programma, zodat bij opnieuw gebruik van 

het programma rekening gehouden wordt met de bevindingen uit de evaluatie. 

4 Kwaliteitsbewaking activiteiten met overnachting 
4.1 Kwaliteitsbewaking algemeen 

 

De beleefde kwaliteit van de activiteiten valt of staat ook hier met een goede voorbereiding. 

Een goede voorbereiding waarmee alles tijdens de activiteiten met overnachting soepel 

verloopt, zorgt er dus voor dat alle betrokkenen dat als kwaliteit ervaren.  

 

4.1.1 Kwaliteitsbewaking activiteiten 

 

De kwaliteitsbewaking van een activiteit met overnachting is niet anders dan de 

kwaliteitsbewaking van een reguliere activiteit. Daarom verwijzen we naar hoofdstuk 4 van 

deze deelkwalificatie. 

 

4.2 Kwaliteitsbewaking vervoer 

 

Het kwaliteitsbesef voor jeugd-, stafteamleden en andere betrokkenen die deelnemen aan de 

activiteit met overnachting, ontstaat door het gevoel van “Samen”. Als het vervoer naar de 

activiteit met overnachting voor eenieder goed geregeld. De teamleider ziet erop toe dat 

eenduidige afspraken gemaakt worden met betrekking tot het vervoer voor alle betrokkenen 

en dat het vervoer goed gecoördineerd en geregeld wordt.  

 

4.3 Kwaliteitsbewaking accommodatie – terrein 

 

4.3.1 Kwaliteitsbewaking bij keuze accommodatie 

 

Voor het maken van een weloverwogen keuze van een goede accommodatie die past bij de 

speltak of groep, wordt verwezen naar de blokhutwijzer en de accommodatiegids. Beide zijn te 

vinden op de site van Scouting Nederland. Het kwaliteitsbesef valt of staat of de 

accommodatie volstaat aan de wensen en de eisen van de gebruiker en de activiteiten die in 

en rond deze accommodatie gepland staan te doen. De teamleider ziet erop toe dat met het 

stafteam een wensen en eisenlijst opgesteld wordt waaraan de accommodatie voor een 

activiteit met overnachting moet voldoen. 
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4.3.2 Kwaliteitsbewaking bij keuze terrein 

 

Wat geldt voor de keuze van een accommodatie is ook van toepassing op de keuze van een 

terrein. Ook hier wordt verwezen naar de accommodatiegids. 

 

4.4 Kwaliteitsbewaking materialen 

 

De kwaliteit voor wat betreft materialen is te verdelen in het juiste gebruik van de materialen 

en of het materiaal wel specifiek geschikt is beoogde toepassing. Zo wordt een bijl niet 

gebruikt als hamer en een tyrap wel geschikt om een gasslang wel te leiden maar niet om de 

gasslang af te dichten op de aansluitkoppeling van het toestel. De teamleider borgt de 

kwaliteit en de veiligheid door erop toe te zien dat het gebruik van materialen voor het juiste 

gebruik en op de juiste manier toegepast worden. 

 

4.4.1 Kwaliteitsbewaking scouting specifieke materialen 

 

De kwaliteitsbewaking valt of staat met het juiste gebruik van deze specifieke materialen. Bij 

onervarenheid in het gebruik van deze specifieke materialen kan het best bij instructeurs 

instructie gevraagd worden om ervaring op te doen. Zo zijn er instructeurs gespecialiseerd zijn 

in alles wat te maken heeft met pionieren of hakken zagen en stoken. De instructeurs zijn via 

de website van Scouting Nederland te vinden. Zie ook de veiligheidsbladen van Scouting 

Nederland op de website. 

 

4.4.2 Kwaliteitsbewaking keuringen 

 

Keuringen hebben direct te maken met veiligheid en moeten daarom goed op orde zijn. Het is 

daarom verstandig om een overzichtslijst te hebben waar alle materialen op zijn weergegeven 

waarop keuringen of periodieke vervangingen van toepassing zijn. Hierbij kan je denken aan 

gasslangen, gasdrukregelaars maar ook aan boten, hijswerktuigen en hijsstroppen.  

Een materialenbestand is ook een goed overzicht om te gebruiken bij visuele inspecties om 

vast te stellen of het materiaal nog voldoet aan de verwachte kwaliteitscriteria. De 

veiligheidsbladen op de website van Scouting Nederland geven ook richting aan kwaliteit en 

gebruik. 

 

4.5 Kwaliteitsbewaking evalueren activiteiten met overnachting 

 

4.5.1 Kwaliteitsbewaking evalueren algemeen 

 

Voor het evalueren van activiteiten wordt verwezen naar “Deelkwalificatie programma 

evalueren”. Verder is het van belang dat de evaluaties van activiteiten met overnachting 

worden bijgeschreven in het draaiboek. Hiermee worden onvolkomenheden en de 

bevindingen die zijn opgemerkt bij het opnieuw uitvoeren van de activiteit voorkomen en wordt 

waarmee de kwaliteit verbeterd. De teamleider ziet erop toe dat de evaluatie plaatsvindt, 

vastgelegd wordt en dat eenieder opvolging geeft om onvolkomenheden en bevindingen te 

voorkomen. 

 


