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2 .  Scouting Academy 
 
 
Scouting Academy is de naam voor het opleidingssysteem van Scouting Nederland. Hieronder valt 
onder andere de digitale leeromgeving en het systeem voor het beoordelen en kwalificeren van 
kaderleden. Scouting Academy komt in de plaats van de huidige trainingsroute voor elk kaderlid: 
leiders, leidsters, regiomedewerkers en bestuurders. 
 
Binnen Scouting Academy staat het ontwikkelen centraal. Ontwikkeling van jou als individu, maar ook 
van jouw team. En omdat elk kaderlid en elk team op een verschillend punt staan in hun ontwikkeling, 
is het systeem zo ingericht dat iedereen op zijn eigen niveau kan instappen. Maatwerk dus! 

Doelen 
Het doel van Scouting Academy is dat jij jezelf op een plezierige en efficiënte wijze kunt ontwikkelen. 
Je krijgt de waardering die je verdient en je kunt daadwerkelijk iets met de binnen Scouting opgedane 
kennis en ervaring in je studie of werk. 
 
Scouting Academy is daarbij uitgegaan van de volgende principes: 
• kaderlid: vrijwillig maar niet vrijblijvend; 
• ontwikkeling in de praktijk (minder tijdintensief); 
• één keer leren (binnen of buiten Scouting); 
• doorlopend leren (je hele leven lang). 
Deze principes zullen hieronder behandeld worden. 
 

Vrijwillig maar niet vrijblijvend  
Als leider heb je verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de jeugdleden. Dat bereik je door een 
uitdagend en afwisselend programma aan te bieden. Om dat goed te kunnen doen, vraagt Scouting je 
om jezelf te ontwikkelen. Vroeger was een leider vele jaren actief in dezelfde functie, tegenwoordig is 
dat minder het geval. Die tijd moet je vooral veel plezier opleveren, maar Scouting vraagt ook 
resultaat. Een beetje steun door een stuk opleiding kan je helpen om je binnen een korte tijd te 
ontwikkelen tot bekwaam leider, bestuurder of ander Scouting kaderlid. 
 
Als jij en jouw team zich bekwamen, stimuleert dat de kwaliteit van het spel. En hogere kwaliteit van 
het spel, leidt tot meer plezier bij de jeugdleden. En meer plezier bij de jeugdleden, zorgt voor nog 
meer leden! 
 
Dat is wat Scouting zo mooi maakt: een plezierige tijdbesteding waarbij je jezelf ontwikkelt. Een 
unieke waarde, die samen met andere waarden en normen door Scouting Academy opnieuw wordt 
bevestigd. 
 

Ontwikkeling in de praktijk 
Als je veel inspanning moet leveren om je te ontwikkelen, dan kan dat ten koste gaan van de motivatie 
om dit te doen. Daarom wil Scouting ook de benodigde inspanning zo laag mogelijk houden. Dat kan 
door: 
• Het leren in de praktijk tijdens de opkomsten van jouw groep of bestuur. Hierdoor kost het je geen 

extra tijd en je hoeft nergens anders naar toe; 
• het leren via een digitale leeromgeving, waardoor je thuis op een moment dat het jou uitkomt de 

nodige kennis kunt opdoen. 
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Eén keer leren 
Ook in het dagelijkse werk is opleiding steeds belangrijker geworden. Daarbij hebben zogenaamde 
‘soft skills’, zoals teamwork, communicatieve en sociale vaardigheden veel meer aandacht gekregen. 
Dat merk je ook binnen beroepsopleidingen. De opleiding binnen Scouting kun je dus niet los zien van 
kennis, vaardigheden en ervaringen die buiten Scouting worden opgedaan. Scouting Academy  
 
probeert hier beter dan voorheen op aan te sluiten. Voor de vakgebieden waarin jij je door je opleiding 
of je werk al ontwikkeld hebt, hoef je niet meer opgeleid te worden. Omgekeerd wordt binnen Scouting 
Academy de deskundigheid zodanig benoemd, beoordeeld en erkend, dat de verkregen vaardigheid 
ook kan worden erkend binnen je opleiding of werk.  
 
In regio het Gooi zal aangesloten worden op de ontwikkelingen uit het land. Leiding kan straks op vele 
manieren vaardigheden en kennis vergaren. De hulpmiddelen bij het leren worden uitgebreider en 
gevarieerder. Zo komen er o.a. e-modules, uitwisselingen, groepsactiviteiten waarbij je binnen je 
eigen groep kan leren. In het Gooi zal het trainingsteam ook nog steeds trainingen verzorgen. Binnen 
deze trainingen wordt zogezegd modulair getraind. Kennis wordt in modules verdeeld en per stuk 
aangeboden. Deze modules worden gegeven op trainingsavonden, losse dagen of hele weekenden. 
 
Het inschrijven voor een training moet door leiding individueel gebeuren via SOL (Scouts Online) te 
vinden via sol.scouting.nl. Hoe dit moet lees je in hoofdstuk 5. 
 
Bij een trainingsdag of weekend worden er meerdere modules aangeboden waaruit gekozen kan 
worden. Zo wordt er keuzevrijheid geboden voor deelnemers om te leren wat ze willen leren. 
 
Trainingsavonden zullen gevuld worden met aanvullende cursussen of modules waar vanuit de 
groepen vraag naar is.   
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3 .  Modules  
 
 
Welke modules zijn er eigenlijk en wat is daar de inhoud van bij de training? Deze vraag zal 
beantwoord worden in dit hoofdstuk.  
 
De modules zijn gebaseerd op de onderdelen van de kwalificatiekaart ‘leidinggevenden 
bevers/welpen/scouts’. Iedere Module bevat een deel van deze onderdelen. Vanuit Scouting 
Nederland (SN) is er een module indeling gemaakt welke het trainingsteam gebruikt om de inhoud van 
trainingen te bepalen (in samenwerking met SN) . Deze indeling is te vinden op de regiosite onder 
scouting Academy downloads 
In totaal zijn er 12 modules. Niet al deze modules zullen vanuit het trainingsteam worden aangeboden. 
Een aantal modules zijn zeer geschikt om binnen de groep te leren. Daarnaast zijn er ook aanvullende 
modules die ingaan op uiteenlopende onderwerpen.  
 
De modules die wij niet apart aanbieden zijn:  
Module 1:Spelvisie en Spelaanbod 
Module 2: Scouting in de Samenleving 
Module 3: Scouting Academy 
 
Een algemeen deel van deze drie modules hebben we in een handleiding verwerkt voor de groepen, 
het “uitdeelboek SA”. Dit is algemene informatie over het vernieuwde spelaanbod en de werking van 
de Scouting Academy, eigenlijk de vroegere overstapmodule op papier. Inmiddels zijn er zoveel 
mensen bekend met de nieuwe Scouting Academy en de nieuwe spelvisie dat de kennis binnen de 
groepen aanwezig is en onder elkaar verspreid kan worden.  
 
De modules die wel aangeboden worden zijn:  
 

Module 4: Leeftijdseigene 

Hier	  wordt	  ingegaan	  op	  de	  eigenschappen	  van	  de	  verschillende	  speltakken.	  O.a.	  de	  spanningsboog,	  
gedrag	  en	  leeftijd	  gebonden	  kenmerken	  komen	  aan	  bod.	  Verder	  wordt	  er	  gekeken	  naar	  de	  
consequenties	  van	  de	  manier	  van	  leiding	  geven	  en	  hoe	  je	  structuur	  en	  verantwoordelijkheid	  kan	  
gebruiken	  in	  je	  groep.	  	  Uiteindelijk	  weet	  je	  hoe	  je	  een	  geschikt	  spelprogramma	  kunt	  maken	  wat	  past	  
bij	  je	  speltak.	  	  
	  	  
Hierbij	  behandelen	  we	  de	  competenties:	  

-‐ Maken,	  voorbereiden	  en	  evalueren	  van	  scoutingprogramma’s	  
o Leeftijdseigene	  van	  eigen	  en	  opvolgende	  speltak	  
o Themaverhaal,	  betekenis	  en	  achtergrond	  

	  

Module 5 en 6: activiteitenwensen en spelideeën. 

Spelvisie	  en	  activiteitengebieden	  
In	  het	  nieuwe	  systeem	  van	  de	  Scouting	  Academy	  zijn	  de	  activiteitengebieden	  opnieuw	  geordend	  en	  
is	  de	  spelvisie	  samengevat	  in	  de	  letters	  van	  het	  woord	  SCOUTS.	  Dit	  alles	  hangt	  samen	  met	  een	  
doorlopende	  leerlijn.	  Ook	  wel	  het	  progressiesysteem	  genoemd.	  	  Wat	  dit	  allemaal	  betekent	  zal	  tijdens	  
dit	  onderdeel	  duidelijk	  worden.	  	  
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Brainstormtechnieken	  
Deze	  module	  gaat	  in	  op	  de	  verschillende	  manieren	  van	  idee-‐ontwikkeling	  en	  hoe	  dit	  te	  structureren.	  	  
Na	  uitleg	  van	  de	  verschillende	  methoden	  en	  de	  momenten	  waarop	  je	  ze	  gebruikt,	  worden	  de	  
technieken	  in	  de	  praktijk	  gebracht.	  	  
De	  technieken	  die	  aan	  bod	  zullen	  komen	  zijn:	  
-‐	  Brainstorm	  
-‐	  Mindmap	  
-‐	  Moderatie	  
-‐	  Associatie	  
	  
De	  toetsing	  van	  de	  module	  zal	  plaatsvinden	  in	  '	  Module	  6:	  programmeren'	  Hier	  worden	  de	  
technieken	  in	  de	  praktijk	  gebracht	  bij	  het	  vervaardigen	  van	  een	  lange	  termijn	  planning.	  	  
Deze planning is in je eigen groep te gebruiken. 
 
 
 
Hierbij behandelen we de competenties: 

-‐ Uitvoeren van een scoutingprogramma 
o Brainstormtechnieken 
o Planningstechnieken 

-‐ Maken, voorbereiden en evalueren van scoutingprogramma’s 
o Spelvisie SCOUTS & activiteitengebieden 
o Progressiesysteem van 7-77 
o Scouting visie op ontwikkeling 

  

Module 7: Motivatietechnieken en groepsproces 

Van	  Bever	  t/m	  Roverscout	  gemotiveerd	  houden,	  hoe	  doe	  je	  dat	  als	  leiding?	  	  
Het	  ontwikkelingspad	  van	  bever	  tot	  roverscout	  (progressiesysteem)	  wordt	  nogmaals	  benadrukt	  (	  zie	  
ook	  module	  5)	  en	  hoe	  je	  dit	  als	  leiding	  	  kan	  gebruiken.	  We	  gaan	  in	  op	  de	  verschillende	  invalshoeken	  
voor	  motiveren	  en	  welke	  hulpmiddelen	  scouting	  biedt	  voor	  motiveren.	  Daarnaast	  gaan	  we	  aan	  de	  
slag	  met	  leiderschapstijlen,	  gesprekstechnieken	  en	  vervolgens	  enkele	  rollenspeloefeningen.	  
	  	  
Hierbij behandelen we de competenties: 

-‐ Maken	  voorbereiden	  en	  evalueren	  van	  scoutingprogramma’s	  
o Progressiesysteem	  7	  –	  77	  
o Gespreksvormen	  -‐>	  motivatie	  

 

Module 8: Veiligheid 

Enerzijds	  gaat	  het	  in	  deze	  modulde	  om	  risico’s	  kunnen	  inzien	  en	  veilig	  handelen	  tijdens	  de	  opkomst.	  
Hierbij	  gaat	  het	  met	  name	  om	  EHBO,	  hygiëne	  en	  handelen	  bij	  ongelukken.	  Anderszijds	  gaat	  het	  over	  
het	  kennen	  van	  de	  verschillende	  regelgeving	  van	  veilig	  werken.	  	  
	  
In	  deze	  module	  zullen	  we	  door	  middel	  van	  een	  interactieve	  programma	  duidelijk	  maken	  wat	  dit	  
betreft	  en	  waar	  je	  hierbij	  aan	  moet	  denken.	  Verder	  zullen	  we	  vanuit	  verschillende	  invalshoeken	  
enkele	  praktijksituaties	  bekijken.	  	  Een	  module	  met	  heel	  veel	  informatie	  die	  altijd	  van	  pas	  komt.	  	  
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Hierbij	  behandelen	  we	  de	  competenties:	  

-‐ Het	  uitvoeren	  van	  een	  scoutingprogramma	  
o Kennis	  regels	  veilig	  werken	  
o Kennis	  voorwaarden	  spelen	  in	  natuur	  en	  gebruik	  materialen	  
o Risico’s	  en	  situatie	  kunnen	  inschatten	  en	  daarnaar	  handelen	  

NB:	  alle	  houding	  (rode)	  onderdelen	  die	  hierbij	  horen	  mogen	  worden	  afgevinkt	  na	  
praktijkervaring	  en	  goedkeuring	  praktijkbegeleider.	  	  

	  

Module	  9:	  Presenteren	  en	  Speluitleg	  
Uit	  recent	  onderzoek	  is	  gebleken	  dat	  de	  meeste	  mensen	  het	  moeilijk	  vinden	  om	  voor	  een	  grote	  
groep	  een	  verhaal	  te	  vertellen.	  Dit	  zijn	  aspecten	  waar	  we	  in	  deze	  module	  aan	  gaan	  werken.	  De	  
training	  gaat	  in	  op	  de	  technische	  kant	  van	  het	  spel	  uitleggen	  en	  leiden.	  	  Waar	  let	  je	  op,	  hoe	  reageert	  
de	  groep	  en	  komt	  een	  uitleg	  wel	  gestructureerd	  over.	  Daarnaast	  leren	  we	  de	  verschillende	  
spelvormen	  en	  hoe	  dit	  van	  begin	  tot	  eind	  voor	  te	  bereiden	  en	  af	  te	  ronden.	  	  

Plaats	  op	  de	  kwalificatiekaart	  

- Het	  kunnen	  presenteren,	  begeleiden	  en	  afronden	  van	  activiteiten	  
o Verhaal(storytelling)	  
o Instructie	  

 

Module 10: Gewenst Gedrag 

In	  deze	  module	  besteden	  we	  aandacht	  aan	  de	  gedragscode	  die	  we	  binnen	  Scouting	  hebben	  
afgesproken	  en	  het	  toepassen	  en	  kenbaar	  maken	  van	  situaties	  die	  hiermee	  te	  maken	  hebben.	  
Je	  leert	  de	  gedragscode	  uitleggen	  aan	  jeugdleden	  in	  relatie	  tot	  gedrag	  en	  omgangsvormen.	  
Daarnaast	  hebben	  we	  het	  over	  externe	  en	  interne	  regels.	  
	  
Hierbij	  behandelen	  we	  de	  competenties:	  

-‐ Het	  begeleiden	  van	  jeugdleden	  in	  hun	  persoonlijke	  ontwikkeling;	  	  
o Gedragscode	  kennen	  en	  toepassen.	  	  

 

Module 11: Evalueren van activiteiten 

Deze	  module	  gaat	  in	  op	  de	  verschillende	  technieken	  en	  methoden	  van	  het	  evalueren,	  wat	  het	  doel	  is	  
van	  evalueren	  en	  welke	  voordelen	  het	  heeft.	  Dit	  alles	  kom	  je	  te	  weten	  door	  het	  zelf	  te	  ervaren.	  	  
Daarnaast	  wordt	  geoefend	  met	  feedback	  geven	  en	  ontvangen.	  Deze	  techniek	  is	  van	  belang	  om	  het	  
groepsproces	  te	  verbeteren	  en	  een	  goede	  sfeer	  te	  creëren	  in	  een	  leidingteam.	  	  
Altijd	  al	  willen	  weten	  wat	  jouw	  valkuilen	  en	  kwaliteiten	  zijn.	  Kom	  meedoen!	  
	  
Hierbij	  behandelen	  we	  de	  competenties:	  	  

-‐ Maken,	  voorbereiden	  en	  evalueren	  van	  scoutingprogramma's;	  	  
o deelonderwerp	  Evalueren	  van	  activiteiten,	  samen	  met	  het	  leidingeam…..	  

-‐ Uitvoeren	  van	  een	  scoutingprogramma;	  	  
o Evaluatiewerkvormen	  
o Gespreksvormen	  -‐>	  feedback	  
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Module 12: Gespreks- en Overlegvaardigheden. 

In	  deze	  module	  gaat	  het	  zowel	  om	  intern	  overleg,	  binnen	  het	  spelteam	  en	  scoutinggroep	  
als	  overleggen	  met	  bijvoorbeeld	  ouders.	  	  
Keywords	  zijn:	  
-‐	  Vergadertechnieken	  
-‐	  Spelregels	  in	  overleg,	  stemrecht,	  procedures	  enzovoorts	  
-‐	  Communicatie	  met	  ouders	  -‐	  de	  zgn.	  "OMO"	  
	  
De	  manier	  waarop	  we	  dit	  toetsen	  is	  nog	  een	  suprise!	  
	  
Hierbij	  behandelen	  we	  de	  competenties:	  

-‐ uitvoeren	  van	  functiegebonden	  en	  organisatorische	  taken	  en	  activiteiten	  
o Vergadertechniek	  	  
o Spelregels	  stemrecht/procedures	  

-‐ Uitvoeren	  van	  een	  scoutingprogramma	  
o 	  gespreksvormen	  
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4 .  Overige modules  

 

Kampmodule kamp organiseren 
Een kamp organiseren is één ding. Maar een kamp organiseren met een heel team onder tijdsdruk is 
iets anders. Groepsprocessen zijn een belangrijk en interessant bij het organiseren van grotere 
projecten. Naast het ervaren van zo’n proces leer je ook hoe je nou een kamp van a tot z helemaal 
kan plannen en voorbereiden. Inclusief het maken van de begroting, planning en het communiceren 
met alle partijen die je tegenkomt in je organisatie. 

 

Module Delegeren voor teamleiders 
Ben jij teamleider van een leidingteam en lukt het je maar niet om anderen het werk te laten doen? 
Kom dan eens leren delegeren. Delegeren is ontzorgen, Het geeft je de ruimte om meer te 
organiseren en iedereen verantwoordelijkheid te geven binnen je team.  Tijdens totale chaos leer je 
mensen te benaderen en te motiveren om taken uit jouw handen te nemen.  

Daarnaast gaan we in op de verschillende rollen die mensen kunnen aannemen  of van nature 
invullen bij groepswerk. Maak jij straks het perfecte team waar iedere persoon de juiste taak vervult 
die bij hem past? Kom leren delegeren! 

 

Programmeren voor waterscouts 
Op speciaal verzoek vanuit watergroepen is de module programmeren voor waterscouts ontwikkeld 
waarbij nader wordt ingezoomd op leuke activiteiten op en rond water. Verder hebben we het over de 
jaarplanning en de rol van het botenonderhoud hierin. Hoe kun je dit op een leuke manier verweven 
en zorgen dat de motivatie voor onderhoud hoog blijft.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

Scouting Academy – Afdeling het Gooi – http://scoutingacademy.regiogooi.nl/  10 

 

 

 

5 .  Procedure inschrijven SOL (Scouts Online)  
 
Ga naar: http://sol.scouting.nl 
Klik op login 
 

 
 
 
Vul daarna je gebruikersnaam in en je wachtwoord. 
Heb je deze nog niet klik dan op de link daaronder “ account aanvragen.” Dit wijst zich daarna vanzelf.  
 

 
 
Na inloggen zie je rechts bovenin met welke rol je nu bent ingelogd. Je kan meerdere rollen hebben. 
Bijv. leiding maar ook (jeugdlid) stamlid. Voor het inschrijven van de juiste training moet je ingelogd 
zijn met de functie leiding. Kies deze rol en klik op wissel rol. 
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Links in het menu zie je nu de knop inschrijven trainingen, Wanneer je hierop klikt kom je in het menu 
met de verschillende trainingen die gegeven worden voor jou specifieke rol (waarmee je nu ingelogd 
bent). 
  
 

 
 

klik op het inschrijfformulier van de training waarvoor je je wil inschrijven. De rest wijst vanzelf! 

In SOL kun je tegenwoordig ook je eigen competenties bij houden onder het kopje profiel bij je eigen 
gegevens. Heel handig! Ook kun je onder je eigen gegevens zien welke kwalificaties je al behaald 
hebt.  


