
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Overzicht trainingen Twenteland: 
 
 

Weekend module trainingen: (Locatie Delden) 

Afgelopen seizoen hebben we de trainingen anders in elkaar gezet. We bieden alle 12 modules aan 

in 2 weekenden. Na 2 weekenden heb je dus alle 12 modules afgetekend in SOL en ga je met de 

praktijkbegeleider om tafel om te kijken of je dit ook in de praktijk kan toepassen. Makkelijker 

werken aan je competenties is er haast niet. 

Weekend A: 

- Module 1: Spelvisie en Spelaanbod  

- Module 2: Scouting in de samenleving  

- Module 3: Scouting Academy  

- Module 7: Motivatietechnieken en groepsproces  

- Module 8: Veiligheid  

- Module 10: Gewenst gedrag 

Weekend B: 

- Module 4: Leeftijdseigene kenmerken  

- Module 5: Activiteitenwensen en spelideeën  

- Module 6: Programmeren  

- Module 9: Presenteren en uitleggen activiteiten  

- Module 11: Evalueren  

- Module 12: Gesprekstechnieken en overleg 

Je hoeft niet eerst weekend A te doen voordat je weekend B mag doen. Je mag rustig eerst Weekend 

B doen en daarna A. 

Voor iedere module nemen we ruim de tijd om alle verdieping en uitwisseling van ervaringen 

binnen de groepen te stimuleren. 

Samen gaan we aan de slag om te zien wat jouw functie is en hoe jij hier nog in zou kunnen 

groeien. Geen powerpoint presentaties, maar learning by doing. 

Teamleiderstraining (locatie volgt) 

De training bestaat uit vier dagdelen. Tijdens deze training wordt er ingegaan op de taken en rollen 

die een teamleider kan uitoefenen.  



 

 

 

 

 

 

 

Interregionaal, in samenwerking met de 5 noordelijke trainingsteam, gaan we de volgende 

trainingen aanbieden: 

- Explorer begeleiders/ Roverscoutsadviseurs en –coach training (12/13 januari 2018) 

- Praktijkbegeleiderstraining (datum volgt) 

Zie hieronder welke datums zijn gepland voor het seizoen 2017/2018. 

Weekend A: 25-26 november 2017 (zaterdag 10 uur – ca. zondag17 uur) 

- Module 1: Spelvisie en Spelaanbod  

- Module 2: Scouting in de samenleving  

- Module 3: Scouting Academy  

- Module 7: Motivatietechnieken en groepsproces  

- Module 8: Veiligheid  

- Module 10: Gewenst gedrag 

Weekend B: 20-21 januari 2018 (zaterdag 10 uur – ca. zondag17 uur) 

- Module 4: Leeftijdseigene kenmerken  

- Module 5: Activiteitenwensen en spelideeën  

- Module 6: Programmeren  

- Module 9: Presenteren en uitleggen activiteiten  

- Module 11: Evalueren  

- Module 12: Gesprekstechnieken en overleg 

Weekend A: 14-15 april 2018 (zaterdag 10 uur – ca. zondag17 uur) 

 

Weekend B: 23-24 juni 2018 (zaterdag 10 uur – ca. zondag17 uur) 

 

Teamleiderstraining  

2 dagen: zondag19 november en zaterdag 16 december  (van 10-17 uur) 

De training bestaat uit vier dagdelen. Tijdens deze training wordt er ingegaan op de taken en rollen 

die een teamleider kan uitoefenen.  

Explorerbegeleider/ Roverscoutadviseur Training 13+14 Januari 2018 

In samenwerking met de 5 noordelijke trainingsteam geven we een training voor 

Explorerbegeleiders en RoverscoutsAdviseurs/ coaches. (rond Zwolle) 

https://sol.scouting.nl/ma/organisation/4690/index.php?task=as_form&action=basic&button=&frm_id=17405
https://sol.scouting.nl/ma/organisation/4690/index.php?task=as_form&action=basic&button=&frm_id=17405
https://sol.scouting.nl/ma/organisation/4690/index.php?task=as_form&action=basic&button=&frm_id=17408
https://sol.scouting.nl/ma/organisation/4690/index.php?task=as_form&action=basic&button=&frm_id=17404
https://sol.scouting.nl/index.php?task=as_form&action=basic&button=&frm_id=16194
https://sol.scouting.nl/index.php?task=as_event&action=detailevent&button=&tg=1&evt_id=6419

