Handboek praktijkbegeleider – Hoofdstuk 9: Materialen

Infoblad 9: Materialen

PRAKTIJKBEGELEIDER ALS KENNISBRON
Wat moet je als praktijkbegeleider hebben om de kerntaken goed uit te voeren? Welke middelen heb
je nodig om goed te begeleiden? Je moet naast persoonlijke competenties ook goed geïnformeerd
zijn, weten waar de informatie te vinden is en op de hoogte blijven van de nieuwe ontwikkelingen.
Als praktijkbegeleider heb je veel achtergrondinformatie nodig:
 Je hebt informatie nodig over de organisatiestructuur van Scouting Nederland en de eigen
Scoutinggroep.
 Je hebt informatie nodig over het systeem van deskundigheidsbevordering.
 Je hebt informatie nodig met betrekking tot de kwaliteitseisen uit het functieprofiel.
 Je hebt informatie nodig over persoonlijke competenties, wat deze inhouden en hoe deze
binnen Scouting toegepast worden.
 Je hebt informatie nodig over specifieke (Scouting)deskundigheid, passend bij de diverse
speltakken zoals vastgelegd in de kwalificatiekaart.
 Je kent jouw taken en evalueert regelmatig de kwaliteit van de werkzaamheden met de regio
praktijkcoach en de groepsbegeleider.
 Je bent geïnformeerd over het huidige spelaanbod en zorgt dat je op de hoogte blijft van
vernieuwingen.
 Je hebt een goed beeld van competenties en van het ontwikkelplan.
 Je weet hoe een beoordeling tot stand komt; je weet hoe de leidinggevende kan aantonen of
de competentie of de deskundigheid is behaald.
 Je weet welke vragen gesteld kunnen worden, of anders gezegd hoe er gemonitord moet
worden, om de leidinggevende te begeleiden bij het aantonen van zijn of haar competenties of
deskundigheid.
 Je weet wat een portfolio inhoudt, welke vorm(en) het heeft, hoe de vertaalslag van het
ontwikkelplan naar het portfolio gemaakt wordt en wanneer competenties of deskundigheid
voldoende zijn voor het behalen van een kwalificatie.
Scouting Online
Scouting Nederland heeft veel materialen ontwikkeld om leidinggevenden, praktijkbegeleiders en
praktijkcoaches te ondersteunen. Steeds meer informatie is niet meer te vinden in boeken, maar staat
online. Scouting heeft twee soorten websites: de algemene website en de jeugdwebsites voor bevers,
welpen, scouts, explorers en roverscouts. Vooral voor scouts, explorers en roverscouts staat er veel
informatie over het spel op de jeugdwebsites. Vaak staat deze informatie ook op de algemene site,
maar wordt het op de jeugdwebsites in toegankelijker taalgebruik weergegeven. Het is zeker de
moeite waard daar ook eens een kijkje te nemen.
Op de website van Scouting Nederland is de informatie in zes onderdelen gegroepeerd:
 Over Scouting.
 Spel.
 Vrijwilligers.
 Accommodaties & materiaal.
 Bestuur & organisatie.
 Financiën.
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Deze onderdelen bevatten veel informatie. Mocht je iets (nadat je goed gezocht hebt) niet kunnen
vinden, dan kun je altijd je vraag stellen. Helemaal rechts onderaan op de website staat een blokje
met ‘Stel een vraag’. Hier kun je 24 uur per dag je vraag stellen.
Enkele andere digitale middelen:
 In de activiteitenbank staan honderden activiteiten. De activiteitenbank heeft een uitgebreide
zoekfunctie; je kunt zoeken op leeftijdsgroep, activiteitengebied, duur, locatie, groepsgrootte.
 Via de site van de ScoutShop kun je al het materiaal bestellen, zoals de kompassen, de
gidsen en de Scoutfit. De ScoutShop heeft een keurmerk voor webwinkels, dus je kunt er
veilig online winkelen.
 Scouts Online is het ledenadministratiesysteem van Scouting Nederland. Je kunt nadat je
ingelogd bent je eigen gegevens bewerken en afhankelijk van welke functie je hebt (en dus
welke rechten je hebt) kun je ook gegevens van anderen aanvullen of aanpassen. Als
praktijkbegeleider kun je je leidinggevenden inschrijven voor trainingen, (deel)kwalificaties
toekennen en kwalificaties aanvragen.




Scouting Nederland heeft ten slotte een ScoutingApp ontwikkeld, waarin iedere groep zijn
eigen app kan creëren.
Behalve de bovenstaande sites is ook de site van jouw regio van belang. De websites van alle
regio’s zijn via de site van Scouting Nederland te vinden.

Overzicht materialen
Omdat niet iedereen weet wat er allemaal aan materiaal is, volgt hieronder een overzicht van de
belangrijkste bronnen. Dit lijstje is niet uitputtend en ook buiten Scouting is veel materiaal verschenen
over het begeleiden en coachen van mensen.
 Kompassen (voor leidinggevenden):
o Beverkompas
o Welpenkompas
o Scoutskompas
 Gidsen (voor jeugdleden):
o Bevergids
o Junglegids
o Jungle-avonturen van Shanti & Mowgli
o Scoutsgids
o Zakboekje scouts (in ontwikkeling)
o Explorergids
o Roverscoutsgids
 Diverse specifieke websites:
o Website Scouting Nederland
o Jeugdwebsites (bevers, welpen, scouts, explorers, roverscouts)
o Scouts Online (SOL)
o Kwalificatiewijzer
o Evenementenkalender
o Activiteitenbank
o Methodiekenbank
 Handboek praktijkbegeleider (dit document)
 Talent Ontwikkel Plan (TOP), in dit infoblad vind je aan het einde een leeg voorbeeld
 Teamprofielen per speltak (bevers, welpen, scouts, explorers en roverscouts)
 Poster kwalificatietekens
 Kwalificatiekaarten
o Kwalificatiekaart (team)leider bevers, welpen, scouts
o Kwalificatiekaart (team)leider explorers en adviseur roverscouts
o Kwalificatiekaart ‘Op kamp’ - Logeren en bivak (bevers en welpen)
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Kwalificatiekaart ‘Op kamp’ - Kamperen en expeditie (scouts, explorers en
roverscouts)
o Gecombineerde kwalificatiekaart Praktijkbegeleider/praktijkcoach
Toelichting bij de kwalificatiekaarten
o (team)leider bevers, welpen, scouts
o (team)leider explorers en adviseur roverscouts
o Kwalificatiekaarten ‘Op kamp’
o Praktijkbegeleider/praktijkcoach
Ondersteunend materiaal van de programmagroep Spel
o Spiekbriefje van Spel
o Activiteitengebieden
o Doorlopende leerlijn met toelichting
o Progressiematrix algemeen en per speltak (bevers, welpen, scouts, explorers en
roverscouts)
o Wet & belofte
o Awards (Nature Award, Development Award, Europe Award, The International Award
for Young People) voor scouts, explorers en roverscouts
o Beverbadges, welpeninsignes met insigneboekje welpen, scoutsinsignes, insignes en
jaarbadges explorers en uitdagingen roverscouts)
Modules
o Module 1a: Spelvisie en spelaanbod – bevers, welpen, scouts
o Module 1b: Spelvisie en spelaanbod – explorers en roverscouts
o Module 2: Scouting in de samenleving – alle speltakken
o Module 3: Scouting Academy – alle speltakken
o Module 4a: Leeftijdseigen kenmerken – bevers, welpen, scouts
o Module 4b: Leeftijdseigen kenmerken – explorers en roverscouts
o Module 5a: Activiteitenwensen en spelideeën – bevers, welpen, scouts
o Module 5b: Activiteitenwensen en spelideeën – explorers en roverscouts
o Module 6a: Programmeren – bevers, welpen en scouts
o Module 6b: Programmeren – explorers en roverscouts
o Module 7a: Motivatietechnieken en groepsproces – bevers, welpen, scouts
o Module 8a: Veiligheid – bevers, welpen en scouts
o Module 8b: Veiligheid – explorers en roverscouts
o Module 9a: Presenteren en uitleggen van activiteiten – bevers, welpen en scouts
o Module 9b: Presenteren en uitleggen van activiteiten – explorers en roverscouts
o Module 10a Gewenst gedrag – bevers, welpen, scouts
o Module 10b Gewenst gedrag – explorers en roverscouts
o Module 11a Evalueren van activiteiten – bevers, welpen, scouts
o Module 11b Evalueren van activiteiten – explorers en roverscouts
o Module 12: Gesprekstechnieken
o Module Teamleiders
o Module ‘Op kamp’ – Organisatie van een kamp – Logeren en bivak
o Module ‘Op kamp’ – Organisatie van een kamp – Kamperen en expeditie
o Module ‘Op kamp’ – Programma op kamp – Logeren en bivak
o Module ‘Op kamp’ – Programma op kamp – Kamperen en expeditie
o Module ‘Op kamp’ – Veiligheid en gezondheid op kamp – Logeren en bivak
o Module ‘Op kamp’ – Veiligheid en gezondheid op kamp – Kamperen en expeditie
Veiligheidsbladen
Scouting Magazine/Scouts Info
Nieuwsbrieven
o @-scout
o Nieuwsbrief Scouting Academy
o
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Voorbeeld TOP-formulier
Ontwikkelingsdoel
Wat wil je bereiken?

TOP-formulier
Competenties
Vereiste acties
Welke competenties
Met welke aanpak ga je
ga je inzetten en
jouw doel bereiken?
welke moet je nog
ontwikkelen?

Tijdsindeling
Maak je doelen.

1

2

3

4

Benodigdheden: wat heb je nodig om je doel te bereiken?
1
2
3

Samenvatting van de afspraken: welke afspraken zijn er tussen jou en je praktijkbegeleider
gemaakt?
1
2
3

Ondertekening
Overeengekomen door:
Naam leidinggevende:

Naam praktijkbegeleider:

Datum:

Datum:

Handtekening:

Handtekening:
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