Functieprofiel
Praktijk coach
Vrijwilligersfunctie
Praktijkcoach, Regio Scouting Eindhoven
Scouting Nederland is een vrijwilligersorganisatie waarbij duizenden vrijwilligers op landelijk, regionaal
en groepsniveau actief zijn. Bij Scouting besteden kinderen en jongeren op een actieve en uitdagende
manier hun vrije tijd in de natuur. Scouting is hierdoor een plezierige vrijetijdsbesteding die bijdraagt
aan de ontwikkeling van haar leden. Regio Scouting Eindhoven is een van de grotere regio’s in het
land met 26 actieve groepen en ruim 2.800 leden.
Om de kwaliteit van het functioneren van de speltakken te ondersteunen, ontwikkelde Scouting
Nederland onder de naam Scouting Academy een aanpak voor deskundigheidsbevordering.
Kenmerken van deze nieuwe aanpak zijn:

Leren op basis van competenties;


Verschillende mogelijkheden voor het ontwikkelen van competenties: binnen de groep, met
behulp van e-learning en via workshops/trainingen;



Het aantonen van competenties is het uitgangspunt. Hierbij geldt dat voor reeds verworven
competenties niet nogmaals een training hoeft te worden gevolgd. In andere woorden: ‘Leren
wat je wilt leren en niet leren wat je al weet’;

De praktijkcoach
Binnen scoutinggroepen ondersteunen praktijkbegeleiders de leidinggevenden bij het verwerven van
de benodigde competenties. Dit gebeurt tijdens en rond de opkomsten. Leidinggevenden worden
gecoacht op basis van een kwalificatiekaart waarmee inzichtelijk wordt gemaakt over welke
competenties iemand beschikt. Voor leidinggevenden is de praktijkbegeleider voor een aantal
competenties ook degene die de competenties vaststelt.
Wat ga je doen als praktijkcoach?
Om de praktijkbegeleider te begeleiden, te ondersteunen en om de kwaliteit van het ontwikkelen en
vaststellen van competenties te waarborgen, zijn op regioniveau praktijkcoaches actief. De
praktijkcoach zorgt voor de opleiding en begeleiding van praktijkbegeleiders en ondersteunt hen in de
praktijk. De praktijkcoach stelt, samen met de praktijkbegeleider, vast of een leidinggevende beschikt
over alle voor de functie benodigde competenties om zodoende leiding te kunnen kwalificeren als
leidinggevende of teamleider. Binnen de regio werk je als praktijkcoach samen met de andere
praktijkcoaches, de verantwoordelijke voor deskundigheidsbevordering van de regio en de trainers.

Functieprofiel
Wij zoeken iemand die:


Bovenstaande taken uitdagend en interessant vindt (2-3 uur per week).



Communicatief en sociaal vaardig is.



Beleidsmatig en planmatig kan werken en denken.



Mogelijkheden heeft om groepen in de regio te bezoeken.



Affiniteit heeft met vrijwilligerswerk, met Scouting in het bijzonder.



Telefonisch en per e-mail bereikbaar is.

Wat kunnen wij je bieden?


een opleiding tot praktijkcoach;



een groep mensen om je heen die allen maatschappelijk betrokken zijn;



een nuttige tijdsbesteding van 2-3 uur per week.

