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Scouting Euregio vindt het belangrijk dat haar leiding goed in staat is leiding te kunnen 
geven aan het speltak waarvan ze leiding zijn. Om hieraan te kunnen voldoen vinden we het 
belangrijk dat de leiding haar kennis en vaardigheden op peil houdt. Scouting Euregio wil de 
leiding hierin graag ondersteunen d.m.v. het volgen van cursussen bij Scouting Academy.  
 
De aanmelding en het op peil houden van kennis en vaardigheden gebeuren in overleg met 
de groepsbegeleider. De functie van groepsbegeleider en praktijkbegeleider zoals Scouting 
Nederland deze beiden apart hanteert, vormen bij Scouting Euregio de taak van de 
groepsbegeleider. Er is geen onderscheid tussen de groeps- en praktijkbegeleider. 
 
Scouting Euregio vindt het belangrijk dat cursussen aansluiten bij wat de leiding nodig heeft. 
Kennis en vaardigheden die al beheerst worden hoeven per sé middels een cursus opnieuw 
aangeleerd te worden. De leiding moet in dit geval kunnen aantonen dat kennis en 
vaardigheden al beheerst worden. 
 
Het uitgangspunt is dat leiding vrijwilligers zijn, maar dat leidinggeven niet vrijblijvend is. 
Leiding heeft de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en vrijetijdsbesteding van 
jeugdleden. Scouting Euregio realiseert zich heel goed dat leidinggeven veel tijdsinvestering 
vraagt van de leiding. We willen daarom in overleg met elke leiding afzonderlijk bekijken 
welke kennis en vaardigheden de leiding wil ontwikkelen en welke tijdsinvestering reëel is. 
 
Instapeisen leiding 

• Minimaal 16 jaar (Bevers/Welpen) 18 jaar (Scouts) 20 jaar (Explorers) 
• Minimaal 21 jaar (teamleider), of minimaal 2 jaar ervaring als leiding 
• Onderschrijven doelstelling Scouting NL 
• Houden aan gedragscode en huishoudelijk reglement Scouting Euregio 
• Aanvragen en toekenning verklaring omtrent gedrag 
• Teamleiders: kwalificatie binnen een jaar 

 
Verklaring omtrent gedrag (VOG) 
Vanuit Scouting Nederland is het een vereiste dat elke leiding een VOG inlevert bij het 
secretariaat van Scouting Euregio. Uiteraard onderschrijft Scouting Euregio het standpunt 
van Scouting Nederland. Het hebben van een VOG is voorwaardelijk om als vrijwilliger te 
kunnen werken binnen Scouting Euregio. Mocht de VOG om wat voor reden niet of deels 
worden toegekend, is lidmaatschap en het werken vals vrijwilliger bij Scouting Euregio niet 
mogelijk.  
 
Scouting Euregio vraagt een VOG aan voor de vrijwilliger. Het bestuur is ervoor 
verantwoordelijk dit hier op toegezien wordt en dat dit gebeurt voorafgaand aan het 
definitief toetreden van de vrijwilliger tot Scouting Euregio. Na het indienen van de aanvraag 
dient de vrijwilliger zelf met eigen DigiD en mailadres direct de aanvraag VOG te bevestigen. 
De vrijwilliger ontvangt dan vervolgens zelf de VOG per post en overhandigt deze vervolgens 
aan het bestuur. De secretaris zal de originele VOG archiveren, en de toekenning registreren 
in Scouts Online (SOL). 
 
  



Scouting Academy 
• Samen met praktijkbegeleider/groepsbegeleider: 

– Vaststellen huidige competenties 
– Bepalen te ontwikkelen competenties 
– Afspreken hoe deze te ontwikkelen 
– Vastleggen in Talent Ontwikkel Plan 

• Manieren van ontwikkelen: 
– In de praktijk 
– Door het volgen van een training of workshop 
– Via handboeken 
– E-learning 
– Combinatie van deze 4 

De groepsbegeleider/praktijkbegeleider kan de kennis en vaardigheden afvinken van leiding. 
 
Starttraining voor nieuwe en onervaren leiding 
Voor nieuwe leiding bestaat er via de regio een starttraining. Het uitgangspunt van Scouting 
Euregio is dat nieuwe leiding hier aan deelneemt. In deze training, van een weekend, 
worden de basiskennis en basisvaardigheden voor leiding aangeleerd. 
 
Ervaren leiding 
Voor ervaren leiding bestaat de mogelijkheid afzonderlijke modules te volgen om de kennis 
en vaardigheden op peil te houden. In het document ‘indeling van modules’ zijn de diverse 
module-inhouden te vinden. Het uitgangspunt van Scouting Euregio is dat in overleg met de 
groepsbegeleider leiding deelneemt aan modules die aansluiten bij de behoeften van de 
leiding en  het speltak.  
 
Kampeer-, logeer- en bivaktraining  
Voor het logeren, bivakkeren of op kamp gaan met kinderen of jongeren gaat Scouting 
Nederland ervan uit dat ten minste één van de aanwezige leidinggevenden in het bezit is van 
een verklaring van kampbevoegdheid. Deze kampbevoegdheidsverklaring kun je krijgen na 
het volgen van een Kampeer-, logeer- en bivaktraining. Deze trainingen worden gegeven als 
vervolgtraining. Om aan deze training te kunnen deelnemen, moet je beschikken over een 
kwalificatie voor de leeftijdsgroep waarvoor je je inschrijft.  
 
De training voor kampvaardigheid richt zich op de competenties die je nodig hebt om een 
verantwoord en leuk kamp voor jouw speltak te organiseren. Deze training duurt een 
weekend voor de beverleiding en twee weekenden voor de overige speltakleiding. Deze 
trainingen worden zoveel mogelijk op locatie doorgebracht, dat betekent voor de bevers en 
welpen in een clubgebouw en voor de scouts, Explorers en roverscouts in een 
kampeeromgeving.  
 
De inhoud van deze trainingen betreft onder andere:  

• Een introductie van je kampthema.  
• De dagopening en/of dagsluiting.  
• Een kampvuur.  
• Het omgaan met de omgeving.  
• De leefwijze op kamp (bijvoorbeeld voeding, hygiëne en veiligheid).  
• Het houden van een viering.  
• Een speurtocht of een buitenspel.  
• Primitief koken.  
• Kampeermaterialen.  
• Zwerftochttechnieken.  
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