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1 Inleiding 

Dit document is geschreven voor regio’s die aan de slag gaan of willen gaan met de invoering van 

Scouting Academy 2.0. De bedoeling van dit document is om je op hoofdlijnen te informeren en een 

aantal suggesties te doen. Mocht je vragen of opmerkingen hebben dan horen we het graag! 

 

Projectgroep doorontwikkeling methodiek Scouting Academy 2.0 
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2 Tijdspad 

 

Op dit moment is de planning voor de invoering van Scouting Academy 2.0 als volgt; 

 

Najaar 2022: 

• Pilot met Scouting Academy in 4 regio’s. 

• Informatieavonden voor regio’s die in de eerste helft van 2023 van start gaan met Scouting 

Academy 2.0. 

• Informatieavonden voor alle geïnteresseerden in de voortgang van Scouting Academy 2.0. 

December 2022: 

• Aanpassingen in SOL zodat nieuwe deelkwalificaties vanaf 1 januari 2023 gebruikt kunnen 

worden. 

• Nieuwe versie van documentatie beschikbaar (zie verder). 

Januari 2023 

• Scouting Academy 2.0 gaat van start!  

• In 2023 kun je het huidige en het nieuwe systeem gebruiken. 

December 2023 

• Einde huidige systeem Scouting Academy, volledige overgang naar Scouting Academy 2.0 

• Nieuwe versie van documentatie beschikbaar op grond van ontvangen feedback. 

3 Mogelijk implementatieplan Scouting Academy 2.0 in jouw regio. 

Natuurlijk kun je in jouw regio een andere volgorde of planning aanhouden! Het volgende is bedoeld 

als een suggestie om je op weg te helpen met de implementatie van Scouting Academy 2.0 in jouw 

regio. 

 

3.1 Fase 1 – Informatie verzamelen 

• Neem deel aan de informatieavonden over Scouting Academy 2.0 zodat je op de hoogte bent 

van de voortgang. 

• Lees de beschikbare documenten, zie verderop. 

• Stel je vragen aan de projectgroep Scouting Academy 2.0 via scoutingacademy@scouting.nl 

3.2 Fase 2 – Informatie delen & gezamenlijk plan maken 

• Organiseer een informatieavond, of maak gebruik van een al geplande avond, en bespreek 

Scouting Academy 2.0 met de praktijkbegeleiders uit jouw regio. 

• Bespreek met het trainingsteam hoe jullie de overgang naar Scouting Academy 2.0 gaan doen 

en wat de invloed op de planning van trainingen en workshops is. 

• Maak in afstemming tussen praktijkbegeleiders, trainers, praktijkcoaches en alle overige 

betrokkenen een plan. 

3.3 Fase 3 – Voorbereiden 

• Bereid het plan voor, zorg bv dat iedereen weet waar alle documenten te vinden zijn, 

controleer of er een nieuwe versie beschikbaar is, etc. 

3.4 Fase 4 – Start 

• Voer het plan uit en pas het aan waar nodig. 

3.5 Fase 5 – Feedback geven 

• Wij zijn heel benieuwd naar jouw feedback!  

• De bedoeling is dat er jaarlijks een aangepaste versie van de documenten beschikbaar zal 

komen op grond van de ontvangen feedback.  
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• Stuur aub je feedback naar academy@support.scouting.nl zodat we op de hoogte zijn en actie 

kunnen ondernemen. 

4 Overzicht van nieuwe deelkwalificaties 

In de toelichting op de kwalificatiekaart Scouting Academy 2.0 staan de nieuwe deelkwalificaties 

beschreven en kun je ook een tabel vinden waarin de samenhang tussen de huidige en de nieuwe 

deelkwalificaties staat.  

 

5 Wat is er al beschikbaar? 

 

De volgende documenten zijn beschikbaar: 

 

Kwalificatiekaart Scouting Academy 2.0: dit is een kwalificatiekaart voor alle speltakken. In de 

kwalificatiekaart Scouting Academy 2.0 is een onderscheid gemaakt tussen de leidinggevende 

kwalificatie, de teamleider kwalificatie en de op kamp kwalificatie.  

 

Routekaart Scouting Academy 2.0: de routekaart is bedoeld voor de leidinggevende en de 

praktijkbegeleider en geeft een suggestie voor de volgorde waarin aan de deelkwalificaties kan 

worden gewerkt.  

 

Toelichting op de kwalificatiekaart Scouting Academy 2.0: dit document is bedoeld voor 

praktijkbegeleiders en trainers en is een aan Scouting Academy 2.0 aangepaste versie van de huidige 

toelichting op de kwalificatiekaart. In dit document kun je ook een tabel vinden waarin de samenhang 

tussen de huidige en de nieuwe deelkwalificaties staat. 

 

Let op: in december 2022 zal er van al deze documenten een nieuwe versie beschikbaar komen op 

grond van de ontvangen feedback en de uitslag van de pilots!  

 

6 Waar wordt nog aan gewerkt? 

In de huidige methodiek Scouting Academy bestaan er voor de verschillende deelkwalificaties 

zogenaamde modules, in deze documenten staat de nodige achtergrond beschreven per 

deelkwalificatie.  

Voor Scouting Academy 2.0 zijn we bezig om voor de nieuwe deelkwalificaties de inhoud van de 

huidige modules te verdelen over een inhoudelijke toelichting op de deelkwalificaties. Dit is dus een 

herschikking maar geen inhoudelijke vernieuwing. Het is de planning om deze documenten in 

december 2022 beschikbaar te hebben. We zijn nog aan het onderzoeken of en wanneer een 

inhoudelijke vernieuwing mogelijk is. 
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7 Voor wie is welk document primair bedoeld? 

In onderstaande tabel kun je zien voor wie welk document primair bedoeld is. dit wil niet zeggen dat 

de andere documenten niet nuttig, leuk of informatief zijn maar ze zijn niet primair geschreven voor 

deze functie. 

Functie Kwalificatiekaart 
2.0 

Routekaart Toelichting op 
de 

kwalificatiekaart 

Inhoudelijke 
toelichting op 

de 
deelkwalificaties 

Leidinggevende     

Praktijkbegeleider ()    

Trainer ()    

     

 

() het gaat hier om de kwalificatiekaart voor leidinggevende, niet de kwalificatiekaart voor 

praktijkbegeleider of trainer. 

 

8 Help! 

Heb je vragen? Stuur dan aub even een mailtje naar academy@support.scouting.nl en wij proberen je 

zo vlug mogelijk een antwoord te geven of nemen contact met je op. 

 

 

mailto:academy@support.scouting.nl

