
  

 
 
 

 
Gezocht: Praktijkbegeleider M/V (vrijwilliger).  
 

Je bent de begeleider van de vrijwilligers die zich als leidinggevende inzetten voor 
het organiseren van activiteiten met jeugdleden. Je bent goed op de hoogte van de 
activiteitenprogramma’s in de groep en je coacht leidingteams in het versterken van 
hun deskundigheid om goede activiteiten voor en met de jeugdleden te organiseren. 
 
Je bezigheden 

- Bewaken van de kwaliteit van de activiteitenprogramma’s en de deskundigheid van 
de leidinggevenden en leidingteams.  

- Leidinggevenden stimuleren hun kwaliteiten in te zetten, zich voor hun functie te 
kwalificeren en zich hierin te blijven ontwikkelen. 

- Coachen van leidingteams om het gewenste kwaliteitsniveau te realiseren. 
- Vaststellen en registreren van deelkwalificaties van leidinggevenden. 
- Contact onderhouden met de praktijkcoach van de regio om de trainingsbehoefte van 

leidinggevenden in kaart te brengen en samen de eindkwalificatie voor 
leidinggevenden vast te stellen (de praktijkcoach ondersteunt jou bij het invullen van 
je rol als praktijkbegeleider). 

- Afstemmen van de deskundigheidsontwikkeling van de leidinggevenden en de teams 
met de groepsbegeleider (de groepsbegeleider is verantwoordelijk voor de kwaliteit 
van de leidinggevenden en de leidingteams) 

 
Je bagage  
Om je kerntaken als praktijkbegeleider goed uit te kunnen voeren, ben je minimaal 18 jaar en 
lid (of bereidt dat te worden) van Scouting Nederland, van onbesproken gedrag, waardoor je 
een VOG kunt overleggen. Je bent bereid je voor deze functie in te zetten te werken aan je 
eigen kwalificatie/ deskundigheid.  Met trots draag je tijdens de activiteiten Scoutingkleding: 
de Scoutfit. Uiteraard beschik je ook over de nodige competenties, maar heb je ook de 
mogelijkheid deze te ontwikkelen.  
 
Je beloning 
Je krijgt een netwerk van (Scouting) vrijwilligers die jou kunnen helpen in het bereiken van je 
eigen leerdoelen. Daarnaast het vergroten van je managementervaring. Maar bovenal een 
plezierige besteding van je vrije tijd. Je krijgt een uitgebreide inwerkperiode waarin je de 
diverse kanten de groep kunt leren kennen. 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze secretaris. 
(secretariaat@scoutingnuth.nl) 
 
Zie ook de website: www.scoutingnuth.nl   


