Vernieuwde kamptraining
Deze brief is verstuurd aan alle voorzitters, groepsbegeleiders, praktijkbegeleiders en teamleiders van de regio scouting Zeeland

Beste Scouts,
Hierbij willen we jullie graag informeren over nieuwe ontwikkelingen betreffende de kamptraining. In
navolging op de basistraining is ook deze training namelijk modulair van opzet.
Er is nu een kwalificatiekaart “Op kamp” die de leiding en praktijkbegeleider kunnen gebruiken om in kaart te
brengen welke competenties nog nodig zijn om de kampkwalificatie te behalen. Net als bij de
leidingkwalificaties moeten ook hier een aantal deelkwalificaties toegekend worden en dan kan de
eindkwalificatie aangevraagd worden. Er volgt dan eerst een toets voordat de eindkwalificatie wordt
toegekend.
Indien er voor gekozen wordt om de competenties te verwerven door het volgen van trainingen, dan doe je
dat door het volgen van 3 hoofdmodules en een keuze uit 3 of 4 van de 22 verdiepingen. Op
www.scoutingzeeland.nl kan je meer informatie vinden over wat die hoofdmodules en verdiepingen inhouden.
Voor je aan de kamptraining mee kan doen, moet je minimaal aan 1 van de volgende eisen voldoen:
- Je hebt je basisbevoegdheid in het oude systeem
- Je bent gekwalificeerd leiding in het nieuwe systeem
- Je bent minimaal 1 jaar leiding en je hebt twee (weekend)kampen meegemaakt en (mede)georganiseerd,
waarvan minstens 1 kamp van minimaal 4 aaneengesloten nachten (Beverleiding hoeft niet aan de 4 nachtenregel te voldoen).
Bovendien ben je in het bezit van de volgende 4 kwalificaties:
□ 1-Spelvisie en spelaanbod.
□ 4a-Leeftijdseigen kenmerken van jouw leeftijdsgroep.
□ 6-Programmeren.
□ 9-Presenteren en uitleggen van activiteiten.
Gezien het beperkt aantal trainers en deelnemers binnen Zeeland hebben we ervoor gekozen om de training
op twee manieren aan te bieden. In de even jaren worden de hoofdmodules in 1 weekend aangeboden en de
verdiepingen tijdens de workshopavonden en/of de ZESC.
In de oneven jaren worden de modules en verdiepingen aangeboden tijdens het hemelvaartweekend als 1
doorlopend geheel.
De 22 verdiepingen zijn deels samengevoegd tot 15 clusters door verdiepingen die goed bij elkaar passen als 1
geheel samen te smeden. Hoewel dit dus een kleine beperking in de keuze vrijheid betekent, denken wij dat
we zo vaker verdiepingen door kunnen laten gaan.
De eerste manier (even jaren) is specifiek bedoeld voor de mensen die van het modulaire aspect gebruik willen
maken en maar een deel van de training willen volgen.
De tweede manier is juist voor diegene die alles willen volgen en zo het hele pakket aan info mee krijgen.
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Aan het eind van beide trainingen sluiten we het weekend af met het kamporganisatiespel dat dient als
samenvatting voor de geleerde stof. Als tijdens dat kamporganisatiespel blijkt dat je voldoende hebt geleerd,
kan je, in de oneven jaren zo gelijk je eindkwalificatie krijgen omdat je in dat weekend ook gelijk voldoende
verdiepingen volgt.
De nieuwe opzet geldt alleen voor de leiding van Bevers t/m Scouts. De kamptraining voor Explorers en
Wildevaart begeleiding (de expeditietraining) blijft een aparte training in het najaar van de oneven jaren. Aan
die opzet verandert niks behalve dat de inhoud van de training 1 op 1 vertaalbaar gaat zijn naar de nieuwe
kwalificatiekaart.
Wij hopen hiermee jullie voldoende te hebben ingelicht, mochten er nog vragen zijn kijk dan eens op
www.scoutingzeeland.nl/trainingen.
De kwalificatiekaarten “op kamp” en de uitgebreide toelichting zijn te vinden en te downloaden op
www.scouting.nl
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