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Een nieuw begin 

Voorstellen 
 Marieke van der Valk (Vz) 

 Mark van Breugel (Secretaris) 

 Frank van Nieuwburg (mb + contact CWO) 

 Dennis Peters (zeilen + contact CWO) 

 Roxanne van Giesen (zeilen + roeien) 

 (Examencommissie: Ivo Klinkert) 

 

Voorstellen 
 Marieke van der Valk (Vz) 

 schipper en voorzitter bij  

    Scouting Pius XII Leidschendam 

 Instructeur en examinator bij  

     admiraliteit Delfland (1) 

 CWO instructeur zeezeilen 

Voorstellen 
 Mark van Breugel (Secretaris) 

 scouting Aquarius Dirkshorn en  

   RA23 (Haakse Gronden) –  

   zeeverkennersleiding 

 Voorzitter NTC RA. 

Voorstellen 
 Frank van Nieuwburg (mb + contact CWO) 

 RA 8 

 Werkgroep motorboot /  

    motordrijver / wachtschepen 

 Lid van technische commissie  

 

Voorstellen 
 Dennis Peters (zeilen + contact CWO) 

 Tot vorig jaar opleider bij ZSN 

 WV begeleider bij scouting Olav in Naarden.  

 Bestuurslid bij admiraliteit zuidwal (11). 



Presentatie LNC uitgebreide versie 
KVR 5-4-2014  

2 

Voorstellen 
 Roxanne van Giesen (zeilen + roeien) 

 Voorzitter NTC RA13 

 ZI4* kielboot, jeugdzeilen  

   ZI3 roeien 

Beleidsvisie 
1) Uitleg informatie aan RA’s: hand-outs maken van 1-4 A4 waarin 
een onderwerp wordt behandeld 
2) Basiscursus: leiding met Kielboot 3 / Roeien 3 / Motorboot 
didactische dingen laten doen zoals een zeilles opstellen of theoriestof 
overbrengen. Dit integreren met competenties SA: het omzetten van 
de didactische en eigenvaardigheids kwaliteiten van personen in 
competenties. 
3) Standarisatie boeken: nu zwerft overal wat, doel is om per 
discipline (en niveau) een boek te kunnen bieden die staat voor wat 
het examen ook aangeeft. Óf de boekjes op een centrale plek te 
verzamelen zodat maar 1x update gemaakt hoeft te worden door een 
klein clubje ipv iedere groep en RA voor zich. 
4) Uitwisselen instructeurs/examinatoren: een platform bieden 
waar RA’s uit kunnen putten, ook met wie wat vraagt aan vergoeding 
en of men bered is km’s te maken 
5) Waterscouting.com en Scouting.nl : bestaande sites gebruiken 
voor de informatie uitwisselen vanuit de LNC 

Uitleg informatie aan RA’s 
 Informatie CWO & Scouting: hoe is wat geregeld tussen CWO 

& scouting. 

 Wie, wat en waar (van groepsleiding tot LA): inzicht in 
communciatielijnen / vertaalslag maken van CWO 
documenten naar scouting. 

 “Hoe wordt ik instructeur/examinator”: handvaten geven hoe 
binnen scouting instructeurs opgeleid kunnen worden. Met 
evt. hulp van buitenaf. 

 Eisen en beoordeling: eenvoudig aanbieden, nu is het een 
grote zoektocht. 

 

Drie disciplines: zeilen, roeien en motorboot 

 

Basiscursus leiding waterwerk & 
opstap naar Instructeur 2 
 Uitleg CWO en eisen diploma’s: wat is CWO, wat heeft 

scouting aan CWO, welke diploma’s en eisen hanteren we. 

 Kunnen opzetten en begeleiden van een praktijkles 
(draaiboek – uitvoering – terugkoppeling) 

 Handvaten meenemen theorieles: hoe maak je deze?  

 Documenten verstrekken die gebruikt kunnen worden met 
lessen. 

Indien eigen vaardigheid niveau 3: afronden instructeur 2 

 Kijken naar mogelijkheden Integratie Scouting Academy: 
Opzetten competenties voor waterwerk.  

 Gedeeltelijk overlap met ZI2. 

 

Standaardisatie boeken 
 Diverse niveaus (1 t/m 3 voor zeilen en roeien) 

 Diverse disciplines: zeilen, roeien en motor 

 Aansluitend bij de examens en eisen 

 

1 boek per niveau? 1 boek per discipline? Documenten van 
de groepen op centrale plek verzamelen? 

 

Streven is dubbel werk voorkomen: op 1 plek aanpassen 
zodat niet iedere groep dat zelf hoeft te doen. 

 

 

Makkelijk uitwisselen 
instructeurs/examinatoren 
 Doel: eenvoudig mensen en RA’s koppelen 

 Standaard vergoeding (per dagdeel / per km) 

 Afspreken planning ‘ik zoek … voor datum …’ of  

 ‘ik heb weekend … vrij, wie kan ik helpen? ‘ 
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Waterscouting.com en Scouting.nl 
 Het online en vindbaar aanbieden van informatie 

 

 Zoals: 

- Standaard boeken 

- Infobladen 

- Instructeurs 

- Informatie uit eerder genoemde onderwerpen (cwo, 
diploma’s, eisen, lesmateriaal,voorbeeld portfolio’s, 
etc) 

 

 

Volgende KVR 
 Doel LNC: Aanbieden planning diverse doelen 


