
  

 

 

 

 

Scouting Limburg en alle Limburgse regio’s werken samen in de Scouting Academy van 

Scouting Nederland. Hierin werken trainingscoördinatoren uit de regio’s, trainers, 

praktijkcoaches, opleiders en beroepskrachten van Scouting Limburg samen om het 

trainingsaanbod en de ondersteuning van praktijkbegeleiders voor de groepen in Limburg 

te verzorgen. 

De onderstaande afspraken zijn gebaseerd op het trainingsbeleid van Scouting 

Nederland. Heb je vragen of reacties, mail ze dan naar info@scoutinglimburg.nl. 

Basis-modules voor (bege)leiding 

- Minimum leeftijd: 17jr. 

- De deelnemer dient op de hoogte te zijn van de inhoud en het programma van de 

module zoals aangegeven op de website. 

KAMP experience 

- Minimum leeftijd:         

o Leiding Bevers: 17jr. 

o Leiding Welpen: 17jr. 

o Leiding Scouts: 18jr. 

o Leiding Explorers: 20jr. 

- Overige eisen: 

De instapeisen voor deelname zijn: 

o Gekwalificeerde leiding/begeleiding volgens de richtlijnen van Scouting 

Academy. 

Of 

o Bevoegde/erkende leiding/begeleiding volgens het oude trainingssysteem. 

Of 

o Minimaal 1 jaar praktijkervaring als leiding/begeleiding met in die functie 

twee weekendkampen (of een kamp van minimaal 4 aaneengesloten 

dagen) hebben meegedraaid inclusief de daarbij behorende voorbereiding 

voor de betreffende speltak. 
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o Valt de cursist onder categorie c dan is een bevestiging van deze 

voorwaarden van de groepsbegeleider of praktijkbegeleider noodzakelijk. 

Inschrijven: 

Inschrijven voor trainingen, modules of workshops verloopt via 

inschrijfformulieren in het landelijk registratiesysteem Scouts Online. Hiervoor is 

inloggen vereist. Inschrijfformulieren zijn bereikbaar via de links op onze site 

onder ‘Ontwikkeling’. Hier vind je tevens meer informatie over de trainingen of 

modules. 

Door het invullen van het inschrijfformulier geef je aan dat je akkoord bent met 

de eerder beschreven deelnamevoorwaarden. Je verbind je hiermee ook aan het 

betalen van de kosten voor de training. 

Scouting Limburg ontvangt automatisch een bericht van jouw inschrijving. 

Inschrijvingstermijn: 

De inschrijvingstermijn verloopt 3 weken voorafgaande aan een training. 

Uiterlijk een week voor aanvang van de training ontvang je een uitnodiging. 

Bij te weinig inschrijvingen ontvang je zo spoedig mogelijk na de sluitingstermijn 

een bericht dat de training niet doorgaat. In dat geval worden reeds ontvangen 

deelnemersgelden teruggeboekt. 

Annuleren van deelname: 

Bij annulering van jouw inschrijving gelden de volgende afspraken: 

- Annuleren van inschrijving vóór sluiting van de inschrijftermijn is kosteloos. 

- Bij annulering ná sluiting van de inschrijftermijn wordt een bedrag van 

€12,50 in rekening gebracht. 

- Indien het bericht van afmelding drie dagen of minder voor aanvang van 

de training binnenkomt dan zijn de gehele trainingskosten verschuldigd. 

Dit geldt tevens wanneer een deelnemer niet tijdens de training verschijnt. 

Neem in geval van overmacht direct contact op met Scouting Limburg via tel: 

046-4859909 op werkdagen tussen 9.30 en 15.00 uur. 

Uiterlijk 3 weken voor een training wordt een factuur aangemaakt en verzonden aan de 

penningmeester van jouw groep. Deelnamegelden dienen 7 dagen voor aanvang van de 

training in het bezit te zijn van Scouting Limburg: rekeningnummer IBAN NL52 INGB 

0003 1256 85 t.n.v. Stichting Scouting Limburg o.v.v. training en naam deelnemer. 

Voor alle trainingen, modules en workshops geldt dat de deelname, na afloop van de 

training geregistreerd wordt in Scouts Online (mits beschikbaar). Zodoende is hier altijd 

terug te vinden of, en aan welke training iemand heeft deelgenomen. Enkel op verzoek 

kan er een schriftelijke deelnamebewijs aangeleverd worden. 


