Handboek praktijkbegeleider – Hoofdstuk 2: Competenties en kwalificatiesysteem

Infoblad 2.2: Kwalificatiesysteem

KWALIFICATIEKAARTEN
Van leidinggevenden wordt verwacht dat ze streven naar een bepaald competentieniveau om hun
taak goed te kunnen uitvoeren. Heeft een leidinggevende dit niveau behaald, dan wordt dat
gewaardeerd en erkend. Dat heet ‘kwalificeren’. Heeft een leidinggevende dit niveau nog niet, dan
wordt de leidinggevende door de praktijkbegeleider ondersteund om zich naar dit niveau te
ontwikkelen. Om te kunnen bepalen of een leidinggevende aan het gewenst competentieniveau
voldoet, zijn per competentie kwalificatie-eisen opgesteld. De kwalificatie-eisen zijn per functie
uitgewerkt in een kwalificatiekaart. In de meeste gevallen zijn de kwalificatie-eisen opgedeeld in
blokken, de zogenaamde ‘deelkwalificaties’.
In de kwalificatiekaarten worden de volgende zaken aangegeven:
 De kerntaken die bij de functie horen.
 Het basisniveau waaraan iemand minimaal moet voldoen om in de betreffende functie aan de
slag te kunnen gaan (het instapniveau). Voldoet iemand nog niet aan dit basisniveau, dan is
de visie vanuit Scouting Academy dat iemand nog niet op een verantwoorde manier als
leidinggevende aan de slag kan gaan.
 Het gekwalificeerd niveau: hierin staat aangegeven uit welke deelkwalificaties de gehele
kwalificatie bestaat.
 De competenties waar een deelkwalificatie uit bestaat.
 Per deelkwalificatie een uitwerking van deze competenties in de benodigde kennis,
vaardigheden en houding, die ‘afgevinkt’ kunnen worden.
Voorbeeld kwalificatiekaart
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Kortom, een kwalificatie bestaat uit een geheel van deelkwalificaties bestaande uit kennis,
vaardigheden en houdingsaspecten.
Kwalificaties en deelkwalificaties
Voor het gekwalificeerd niveau voor leidinggevenden, begeleiding en adviseurs zijn er twaalf
deelkwalificaties, die voor elke speltak anders zijn.
Omdat voor de jongere leeftijdsgroepen (bevers, welpen, scouts) de kwalificatie-eisen voor een groot
deel overeenkomen, is er voor deze leeftijdsgroepen een gecombineerde kwalificatie en
kwalificatiekaart ontwikkeld. Dit geldt ook voor de oudere leeftijdsgroepen (explorers en roverscouts).
In totaal zijn er voor leidinggevenden dus twee kwalificatiekaarten.
Daarbij is voor elke functie aangegeven wat de aanvullende kwalificatie-eisen zijn voor teamleiders.
Om in aanmerking te komen voor een kwalificatie, geldt daarbij voor teamleiders dat zij én over de
kwalificatie-eisen voor leidinggevende moeten voldoen én over de aanvullende kwalificatie-eisen voor
teamleider.
Omdat de leefwereld van een bever en heel anders is dan die van een scout, zal bij het verhuizen
binnen de speltakken bevers, welpen en scouts opnieuw gekeken moeten worden of de
leidinggevende voor de nieuwe speltak nog steeds voldoet aan alle kwalificatie-eisen. Het maakt
namelijk veel uit of je een programma maakt voor welpen of voor scouts. Dit zelfde geldt ook voor een
overstap tussen explorers en roverscouts.
Bij een overstap tussen één van de jongere speltakken en één van de oudere speltakken is vooral het
verschil tussen leidinggeven en begeleiden/adviseren zo groot, dat hiervoor aparte kwalificaties en
kwalificatiekaarten gelden. Natuurlijk wordt ook in dit geval bekeken over welke competenties, c.q.
kennis, vaardigheden en houdingsaspecten, de leidinggevende, begeleider of adviseur al beschikt die
bij de overstap naar de nieuwe speltak meegenomen kunnen worden. Ook hierbij geldt dat
competenties die al aanwezig zijn, niet opnieuw opgedaan hoeven te worden.
Op de kwalificatiekaart kun je je precies zien wat de deelkwalificaties per speltak inhouden. In
onderstaand overzicht is per speltak aangegeven wat de nummers van de betreffende
deelkwalificaties zijn.
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Deelkwalificaties

Leidinggevende
bevers, welpen, scouts

Spelvisie en spelaanbod
Scouting in de samenleving
Scouting Academy
Leeftijdseigene
Activiteitenwensen en spelideeën
Programmeren
Motivatietechnieken en groepsproces
Veiligheid
Presenteren en uitleggen van activiteiten
Gewenst gedrag
Evalueren van activiteiten
Gespreks- en overlegvaardigheden
Teamleidersvaardigheden

27420
27430
27440
27450
27460
27470
27480
27490
27500
27510
27520
27530
29100

Begeleiding explorers
en adviseur
roverscouts
27701
27702
27703
27704
27705
27706
27707
27708
27709
27710
27711
27712
29100

Meer informatie over het ontwikkel- en kwalificatieproces staat in infoblad 4.4.
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