4 trainingen over SCOUTING voor vrijwilligers17+

info op:

diverse data

www.scoutinglimburg.nl/
basismodules

OVERIGE INFORMATIE BASIS-MODULES
OFFLINE & ONLINE BASIS-MODULES
Jaarlijks verzorgen wij de basis-modules
meerdere malen als offline en online training.
Wil je er zeker van zijn dat je de training kiest die
bij je past, bekijk dan op onze website de
verschillen tussen online en offline.
De basis-modules gaan ook met een kleine
groep deelnemers door. Uiterlijk een week voor
aanvang van de training ontvang je een
uitnodiging, het programma en een overzicht van
de benodigdheden.
Na deelname verwachten we niet dat je ineens
alles kunt, weet of toepast. Daar is de tijd te
kort voor. Er worden dan ook geen competenties afgevinkt na deelname. Wel ontvang je
bewijs van deelname. Je volgt de training om
jezelf op weg te helpen. Wat je opgestoken hebt
ga je toepassen in de praktijk van je eigen
speltak. Wil je je kwalificatie behalen? Neem dan
contact op met de praktijkbegeleider of
groepsbegeleider in je groep.

VOOR SCOUTS DOOR SCOUTS
De basis-modules van Scouting Limburg
worden verzorgd door vrijwillige trainers.
Zij hebben zelf vaak jaren ervaring als
staflid of begeleider en tonen je graag de
hulpmiddelen die beschikbaar zijn en helpen
op weg.
HEB JE EEN VRAAG?
Neem dan even contact op met Scouting
Limburg via onderstaande contactgegevens.

06-40053520
info@scoutinglimburg.nl
www.scoutinglimburg.nl

BASIS-MODULE 01:

DIT IS DE METHODE VAN SCOUTING
‘Scouting biedt leuke en spannende activiteiten
waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd
zich persoonlijk te ontwikkelen’. Een hele mond
vol, maar hoe doe je dat? In deze basis-module
ontdek je samen met andere deelnemers de
bouwstenen van Scouting en de hulpmiddelen die beschikbaar zijn. Hiermee wordt
jouw rol als staflid nog leuker en misschien wel
makkelijker.
BOUWSTENEN VAN DE METHODE VAN SCOUTING:

Inhoud van deze basis-module:
- De doelstelling van Scouting
- De bouwstenen van de methode van Scouting
- De activiteitengebieden
- De belangrijkste kenmerken en overeenkomsten van de speltakthema’s
- Toepassing van de spelvisie SCOUTS
- Tijd en ruimte om ideeën uit te wisselen met
deelnemers van andere scoutinggroepen
- Actieve doe-opdrachten waarmee je de
theorie direct in praktijk kunt brengen
DOWNLOADS:
o Bouwstenen van Scouting
o Progressiematrix Scouting NL
o Spelvisie Scouting NL
o Teamprofielen Scouting NL

kijk voor alle informatie op:

www.scoutinglimburg.nl/
dit-is-de-methode-van-scouting

BASIS-MODULE 02:

ZO MAAK IK EEN PROGRAMMA
Heb je geen idee waar je moet beginnen bij het
voorbereiden van een opkomst? Of heb je wel
een idee, maar pakt dit vaak anders uit dan
bedacht? Dan biedt deze basis-module uitkomst.
Een eenvoudig stappenplan dient als leidraad
hierbij. Je gaat actief aan de slag en leert stap
voor stap je programma samen te stellen.

PROGRAMMEERCYCLUS

Inhoud van deze basis-module:
– Uitleg over de programmeercyclus
– Verzamelen van programmaideeën
– Keuzes maken in je programma
– Aan de slag met een termijnplanning
– Programma’s evalueren
– Brainstorm en uitwerking programma’s
– Uitwerken, presenteren en uitvoeren van een
kort programma incl. feedback van de groep
– Tijd en ruimte om ideeën uit te wisselen
– Doe-opdrachten en actieve werkvormen
DOWNLOADS:
o Checklist langetermijnplanning
o Sjabloon voorbereiding opkomst
o Jaarplanner

kijk voor alle informatie op:

www.scoutinglimburg.nl/
zo-maak-ik-programma

BASIS-MODULE 03:

DE GROEI VAN EEN KIND
Houd je rekening met de leeftijdseigen
kenmerken van jouw jeugdleden? Weet je wat
ze nodig hebben? Natuurlijk heb je al een goed
idee hiervan, maar wat is er echt belangrijk bij
het scoutingspel? Dat kom je tijdens deze
basis-module te weten.
Hierbij leer je namelijk in te spelen op de
leeftijdseigen kenmerken van meiden en jongens.
Aan de hand van de vier ontwikkelingsgebieden:
sociaal, emotioneel, verstandelijk en fysiek gaan
we vooral praktisch met elkaar aan de slag.

Inhoud van deze basis-module:
- Hoe kijk jij naar een kind?
– De verschillende ontwikkelingsgebieden
– Samenhang tussen de ontwikkelingsgebieden,
Scouting & je programma
– Tijd en ruimte om ideeën uit te wisselen met
leiding van andere scoutinggroepen
– Actieve werkvormen en opdrachten.
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kijk voor alle informatie op:

www.scoutinglimburg.nl/
de-groei-van-een-kind

BASIS-MODULE 04:

ZO GEEF IK LEIDING
Merk je wel eens dat ‘het leiding geven’ je niet
altijd makkelijk af gaat? Dat kinderen
bijvoorbeeld maar blijven kletsen, niet willen
luisteren of een activiteit niet loopt zoals je
bedoeld had?
In deze basis-module krijg je tips en hulpmiddelen die je direct in jouw groep kunt
gebruiken over leiding geven aan je speltak. Je
wisselt ervaringen uit met collega’s en ontdekt
jouw eigen stijl van leiding geven.

Inhoud van deze basis-module:
- Wat komt er allemaal kijken bij leidinggeven
– Geschikte methode om een spel uit te leggen
– Situationeel leiderschap
– Tips, suggesties en aandacht voor een sociaal
veilig klimaat
– Kennismaking met leiderschapsstijlen
– Motiveren van leden
– Ideeën, ervaringen en tips van medeleiding
– Actieve werkvormen en opdrachten
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SITUATIONEEL LEIDERSCHAP

kijk voor alle informatie op:

www.scoutinglimburg.nl/
zo-geef-ik-leiding
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