
 

Aanvraag van kwalificatie van een leidinggevende 

Scouting Academy 2.0 

 
 

Let op! 

1. Kwalificeren kan alleen als je in SOL de functie praktijkbegeleider hebt.  

2. De procedure voor toekennen van de kwalificaties Op kamp, leiding en team- 

leider verschilt voor praktijkbegeleiders met en zonder praktijkbegeleiderskwalificatie 

 

Deel 1 

Ga naar Vrijwilligers > Kwalificaties > kwalificaties toekennen 

Voeg de deelkwalificaties toe 

 
 

(het helpt je als je filtert op Scouting Academy 2.0 -deelkwalificaties voor leidinggevenden) 

 

 Zet vinkjes bij de juiste deelkwalificaties en druk op de knop 

 
 Selecteer de persoon voor wie deze kwalificaties zijn en druk op de knop 

 
 Vul de datum in en de beoordelaar (meestal de praktijkbegeleider)  

 Daarna kun je bij elke toegekende deelkwalificatie de datum aanpassen en/of een aparte 

toelichting schrijven (niet verplicht) 

 Kies: Voltooien 

 

Deel 2a – Toekennen kwalificaties voor gekwalificeerde praktijkbegeleider 

In dit onderdeel ga je direct de kwalificatie toekennen. Wil je eerst de praktijkcoach benaderen voor 

een beoordeling? Wacht dan met toekennen tot na deze beoordeling. 

 Ga naar Vrijwilligers > Kwalificaties > kwalificaties toekennen 

 Zoek en selecteer de kwalificatie die je wilt toekennen 
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 Selecteer de juiste persoon 

 Vul de datum en de beoordelaar in (meestal de praktijkbegeleider) en eventueel de toelichting 

 Kies voltooien 

 

Deel 2b – Aanvragen kwalificaties voor niet-gekwalificeerde praktijkbegeleider 

Ga naar Vrijwilliger > kwalificaties > aanvragen 

 Kies :  

 

 Selecteer de kwalificatie die je wilt aanvragen, let op dat je voor SA2.0 …. kiest 

 Kies daarna: Volgende 

 Selecteer uit de lijst voor wie deze kwalificatie wilt aanvragen. 

 Kies: Voltooien 

 

 
Je aanvraag is geregistreerd. Neem contact op met de praktijkcoach van je regio. Hij/Zij handelt het 

verder af volgens de afspraken in jouw regio. 

 

 

Wat als…… 

 
 

Aanvraag kwalificatie ‘SA2.0 Gekwalificeerd teamleider …’ als de leidinggevende de 

kwalificatie voor leiding heeft volgens Scouting Academy (1.0) 

Als je voor leidinggevende de kwalificatie ‘SA2.0 gekwalificeerd teamleider…’ aanvraagt/toekent die 

een kwalificatie heeft als leidinggevende of begeleider uit het systeem van SA1.0, geldt het volgende: 

ken allereerst de deelkwalificaties en de kwalificatie leidinggevende/begeleider van SA2.0 toe (of 

vraag aan als je niet gekwalificeerd bent als praktijkbegeleider). SOL checkt namelijk of de kwalificatie 

voor leiding SA2.0/begeleiding SA2.0 er is. Als dit niet zo is, dan geeft SOL een foutmelding. Dit is een 

administratieve formaliteit waar we niet omheen kunnen. 

 

Aanvraag kwalificatie ‘Op Kamp…’ in SA2.0 als de leidinggevende al gekwalificeerd is in SA1.0 

Als je voor leidinggevende de kwalificatie ‘SA2.0 Op kamp …..’ aanvraagt/toekent die een kwalificatie 

heeft als leidinggevende of begeleider uit het systeem van SA1.0, geldt het volgende: ken allereerst 

de deelkwalificaties en de kwalificatie Op Kamp van SA2.0 toe (of vraag aan als je niet gekwalificeerd 

bent als praktijkbegeleider). SOL checkt namelijk of de kwalificatie voor leiding SA2.0/begeleiding 

SA2.0 er is. Als dit niet zo is, dan geeft SOL een foutmelding. Dit is een administratieve formaliteit 

waar we niet omheen kunnen. 

 

 


