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5. Opleidingscommissie nieuwe stijl 
 
De landelijke raad wordt gevraagd kennis te nemen van onderstaande voornemens van de 

opleidingscommissie en in te stemmen met de punten ter besluitvorming zoals die worden 

genoemd onder punt 5.3. 

 
5.1 Inleiding en achtergrond 
In de landelijke raad van december 2014 is een korte presentatie gegeven over de 
Opleidingscommissie nieuwe stijl. Toen is aangegeven dat de commissie met een nieuw voorstel 
inzake naamgeving en werkwijze zou komen voor de landelijke raad in juni 2015.  
De huidige commissieleden (Han Admiraal, Rob Broens, Hermen van Dalen en Quirine van Mourik) 
zijn van mening zijn dat de oorspronkelijke missie, te weten het introduceren van nieuwe raadsleden 
in de landelijke raad, leidt tot het missen van kansen om tot een optimale dialoog te komen in de 
landelijke raad. De introductiebijeenkomst is slechts eenmalig en beoogt een eerste introductie te zijn. 
Daarna is er alleen nog de praktijk en een verouderde handleiding. De commissie proeft bij de leden 
van de landelijke raad echter een duidelijke behoefte aan meer dan alleen introduceren. De landelijke 
raad wil ook op zijn eigen functioneren kunnen reflecteren en waar nodig met elkaar tot verbeteringen 
komen. Op grond hiervan is de commissie tot een heroriëntatie gekomen en doet naar aanleiding 
daarvan een voorstel. 
 
5.2 Voorstel 
De commissie wil in het vervolg handelen en werken vanuit de volgende visie, missie en doelstelling: 

 Onze visie: de landelijke raad vraagt om kwaliteiten, wij zien het als onze taak om dit te 
faciliteren. 

 Onze missie: de raadsleden en plaatsvervangende raadsleden begeleiden in hun rol als 
raadslid in alle facetten hiervan, zodat zij in die rol kunnen uitblinken. 

 Onze doelstelling: het stimuleren van een optimale dialoog om te komen tot gedegen 
besluitvorming in de landelijke raad. 

Om deze visie, missie en doelstelling meer te benadrukken, stelt de commissie voor om de naam te 
wijzigen in: Introductie- en begeleidingscommissie. Los van de gewijzigde inzichten inzake werken en 
handelen van de commissie willen we ook voorkomen dat er verwarring ontstaat tussen de taken en 
verantwoordelijkheden van deze interne landelijke raadscommissie en de taken en 
verantwoordelijkheden van Scouting Academy voor de competentieontwikkeling binnen Scouting. 
Concreet heeft de commissie de volgende activiteiten voor ogen als eerste uitwerking van de visie, 
missie en doelstelling: 

 Het herschrijven van de handleiding landelijke raad: de huidige handleiding is sterk verouderd 
en moet nodig herschreven worden; geconstateerd is ook dat de handleiding een aantal 
procedurele afspraken kent die beter in het huishoudelijk reglement opgenomen kunnen 
worden, hiertoe zal een nader voorstel worden gedaan. 

 Het handhaven van de introductietraining. 
 Tijdens een landelijke raad optreden als vraagbaak voor raadsleden, raadsleden benaderen 

over hun bevindingen, actief netwerken met raadsleden ter inventarisatie van opleidings- en 
begeleidingswensen. 

 Organiseren van netwerkbijeenkomsten: wij zien een behoefte bij raadsleden en 
plaatsvervangend raadsleden om meer met elkaar van gedachten te wisselen over het eigen 
functioneren buiten de twee bijeenkomsten per jaar; netwerkbijeenkomsten zouden hiervoor 
een goed middel kunnen zijn. 

 Het monitoren van de processen van de landelijke raad: de commissieleden volgen ook qua 
proces de landelijke raad en kunnen indien nodig de landelijke raad ondersteunen bij het 
reflecteren op het eigen handelen. 
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 Promotie landelijke raad: de commissieleden zijn bereid om de landelijke raad maar ook het 
raadslidmaatschap actief te promoten, bijvoorbeeld tijdens de Scout-In. 

 Optimale invulling ochtenddeel bewaken: met het landelijk bestuur zal gekeken worden op 
welke wijze er een gezamenlijke invulling gegeven kan worden aan het meningsvormend 
gedeelte van de vergadering. 

 
Zoals hierboven geconstateerd is, is er sprake van procedurele afspraken in de handleiding voor de 
landelijke raad die feitelijk thuishoren in het huishoudelijk reglement. Daarnaast wordt de 
opleidingscommissie, anders dan de financiële commissie, niet genoemd in het huishoudelijk 
reglement. De commissieleden denken dat deze commissie op eenzelfde wijze verankerd zou moeten 
zijn in de organisatiestructuur van de vereniging en dat deze derhalve ook expliciet in het 
huishoudelijk reglement genoemd moet worden. Een andere oplossing kan zijn om in het 
huishoudelijk reglement op te nemen dat de landelijke raad zijn eigen werkzaamheden regelt en om 
vervolgens een reglement voor de landelijke raad op te stellen. Beide opties zullen nader onderzocht 
worden. 
 
5.3 Gevraagd van de landelijke raad 
De landelijke raad wordt gevraagd: 

 Kennis te nemen van de hierboven genoemde voornemens van de commissie en de 
voorgenomen activiteiten. 

 In te stemmen met de wijziging van de naamgeving van de commissie. 
 In te stemmen met de visie, missie en doelstelling van de commissie. 
 In te stemmen met het expliciet noemen van de commissie in het huishoudelijk reglement van 

de Vereniging Scouting Nederland. 
 De commissie te vragen te komen met een nader voorstel voor behandeling in de landelijke 

raad van december 2015 inzake het opnemen van procedurele zaken in het huishoudelijk 
reglement dan wel een eigen reglement voor de landelijke raad en dit op een juiste wijze in te 
bedden in de formele structuur van de vereniging. 

 De commissie te vragen om tijdens de landelijke raad van december 2015 een nieuwe 
handleiding te presenteren ter vaststelling. 

 De commissie te vragen de nieuwe werkwijze en de genoemde activiteiten zo snel mogelijk te 
effectueren, maar in ieder geval met ingang van de landelijke raad van december 2015. 

  


