Protocol Scouting Academy

Hoe train ik in modules?

Trainingen binnen Scouting Academy worden met behulp van modules gegeven, het is mooi om te
zien hoe deze trainingen binnen de regio’s vorm krijgen. Naast de basismodules worden alle andere
trainingen op deze manier ingevuld.
Om de kwaliteit van de trainingen zo hoog mogelijk te krijgen en om zo veel mogelijk gebruik te maken
van elkaars werk, is het verstandig om een standaard af te spreken over voorwaarden voor een
module; een protocol. Dit protocol wordt in dit stuk beschreven.
Scouting is onder andere groot geworden door het samenwerken, de gezamenlijkheid. Want samen
(het collectief) weet je tenslotte altijd meer dan als individu.
In het land worden de meest geweldige zaken gemaakt. Daarom zou het mooi zijn wanneer je als
regioteam informatie deelt met andere regio’s. Een soort van ‘Gluren bij de buren’ dus. Trainingen en
modules zijn openbaar toegankelijk op de Scouting Nederland-site en daarom is het ook belangrijk dat
er eenheid is als het gaat om format en uitstraling.
Voel je uitgedaagd om jouw bijdrage te leveren aan Scouting Academy en deel jouw goede ideeën
met de rest van Scouting! Stuur je modules in via scoutingacademy@scouting.nl onder vermelding
van Team Ontwikkeling. Voldoen ze aan het protocol hieronder? Dan komen ze op de website te
staan, zodat elk trainingsteam er gebruik van kan maken. Zo hoeft niemand het wiel opnieuw uit te
vinden.
In deze beschrijving lees je welke onderdelen de door jou opgestelde module minimaal moet bevatten.
Meer inspiratie nodig? Dan kun je natuurlijk ook een module van www.scouting.nl downloaden en die
als voorbeeld gebruiken. Veel plezier en succes met het maken van de module!
Waar moet een module ten minste aan voldoen?
1. De volgende aspecten moeten terugkomen in de module:
 Inleiding met daarin het doel van de module en training.
 Een beschrijving van de inhoud van de module.
 Achtergrondinformatie over de training.
 Welke punten van de kwalificatiekaart worden gedaan/behaald?
 Verschillende voorbeelden van werkvormen en uitleg hoe ze te gebruiken.
 Draaiboek met een schema en een tijdsindeling.
 Materiaallijst.
 Uitleg over de toetsing (inclusief toets, criteria en een voorbeeld van een formulier).
 Beoordelingsformulier.
 Evaluatie (inclusief voorbeelden voor actieve werkvormen).
 Felicitatie en waardering van de deelnemer.
2. De module moet passen binnen de huisstijl van Scouting Nederland en opgemaakt zijn in het
opmaaksjabloon van Scouting Nederland. Je kunt een voorbeeld format vinden op
www.scouting.nl – Downloads – Vrijwilligers – Scouting Academy – Modules.
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