GEZOCHT: Praktijkbegeleider M/V (vrijwillig)
Scouting Nuth heeft 125 leden en is van plan verder te groeien. Ben jij een enthousiaste en
daadkrachtige vrijwilliger, op zoek naar een nieuwe uitdaging, waarbij je de mogelijkheid krijgt om in
Nuth betekenisvol te zijn voor de ontwikkeling van kinderen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Taken:
- Ondersteunt individuele leidinggevenden en het leidingteam bij het verwerven van
persoonlijke en teamkwalificaties en gebruikt daarvoor de binnen deskundigheid ontwikkelde
instrumenten;
- Wordt in functie door de Groepsraad benoemd en voldoet aan het voor hem/haar geldende
functie-/kwalificatieprofiel;
- Wanneer binnen de groep geen praktijkbegeleider is benoemd, kan (al dan niet tijdelijk) in
deze taak worden voorzien door het voor meerdere groepen aantrekken en aanstellen van
een praktijkbegeleider.
Functie eisen voor de praktijkbegeleider:
- Is minimaal 21 jaar;
- Onderschrijft de doelstelling van Scouting Nederland;
- Houdt zich aan het huishoudelijk regelement en de gedragscode;
- Beschikt over een voor de functie geldige Verklaring Omtrent Gedrag;
- Heeft eigen deskundigheidsbevordering als continu aandachtspunt.
Wat doet de praktijkbegeleider al dan niet als lid van het Bestuur?
- Het begeleiden van individuele leidinggevenden dan wel teams van leidinggevenden in het
kader van de competentieontwikkeling;
- Het opleiden van leidinggevenden;
- Het (mede) vaststellen van (deel)competenties van leidinggevenden in samenspraak met de
praktijkcoach;
- Een bijdrage leveren aan de totaalontwikkeling van de groep door een bijdrage te leveren aan
groepsoverleg- en groepsontwikkelingsmomenten;
- Het uitvoeren van organisatie- en functie gebonden taken, waaronder afstemmen van de
werkzaamheden met de groepsbegeleider en de teams.
Competenties (kennis, vaardigheden en houding):
• Kennis: is en blijft op de hoogte van de ontwikkelingen van de speltakprogramma’s evenals
van de actuele deskundigheidsbevordering, in staat om de competenties van nieuwe
(team)leiders te inventariseren, is op de hoogte van de mogelijkheden voor
deskundigheidsbevordering.
• Vaardigheden: toont initiatief, heeft inzicht in groepsprocessen, beheerst
vergadertechnieken, kan observeren, weet conflicten te hanteren, kan planmatig denken en
handelen, beschikt over goede contactuele eigenschappen (tact, luisteren,
invoelingsvermogen), kan teams en individuele leidinggevenden ondersteunen bij het
opstellen van een teamkwalificatieplan of persoonlijk talent ontwikkel plan, waarbij zowel de
voor Scouting noodzakelijke (kwalificatie) als de voor een individu gewenste ontwikkeling
wordt meegenomen, kan het door Scouting ontwikkelde registratie- en ontwikkelingssysteem
hanteren.
• Houding: kan luisteren, toont betrokkenheid, heeft vertrouwen in anderen, geeft feedback,
heeft gezag, kan kritiek geven en ontvangen.
Tijdsbesteding/geschatte tijdsinvestering per week: nog niet bekend.

