
Scouting Jhr. Beelaerts van Blokland 

Vacature: Praktijkbegeleider 

Omschrijving 
Je bent Praktijkbegeleider van de groepsvereniging Scouting Jhr. Beelaerts van Blokland.           
Hierin is het jouw taak om onze leidinggevenden te ondersteunen in het organiseren van              
programma’s en activiteiten. Je coacht en begeleidt individuele leidinggevenden én          
leidingteams in het ontwikkelen en versterken van hun deskundigheid om goede activiteiten            
voor en met jeugdleden te organiseren. Je doet dit in overleg en in afstemming met de                
Groepsbegeleider.  

Verantwoordelijkheden 
● Coachen en begeleiden van leidinggevenden én leidingteams in hun ontwikkeling,          

waaronder het stimuleren van uitwisseling met andere speltakken. 
● Faciliteren en initiëren van ontwikkelingsactiviteiten voor leidinggevenden, zoals        

workshops, trainingen, intervisie, stages, praktijkopdrachten. 
● Bewaken van de deskundigheid van leidingteams in het bieden van goede           

activiteitenprogramma’s. 
● Beoordelen, registreren en aanvragen van (deel)kwalificaties voor leiders en         

teamleiders. 
● Uitvoeren van functiegebonden en organisatorische taken en activiteiten, zoals         

overleg met Groepsbegeleider binnen de groep en met andere praktijkbegeleiders en           
de praktijkcoach in regio. 

● Inzetten voor het verbeteren van het eigen functioneren. 

Vereisten 
● Je onderschrijft de missie en gedrags- en het huisregels van Scouting Jhr. Beelaerts             

van Blokland en de gedragscode van Scouting Nederland. 
● Je bent minimaal 21 jaar of ouder. 
● Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen of kunt deze              

overleggen. 
● Je bent bereid je voor deze functie in te zetten, te kwalificeren en ook zelf hierin                

verder te leren en ontwikkelen. 

Inschatting tijdsbelasting 
● Circa 10 uur per maand. 

Aanmelden 
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: info@scouting-bvb.nl vóór zondag 8            
november a.s. om 23:59. 

http://www.scouting-bvb.nl/wp-content/uploads/2019/12/Gedrags-en-huisregels-Scouting-Jhr.-Beelaerts-van-Blokland.pdf
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/veiligheid/sociale-veiligheid/310-gedragscode/file
mailto:info@scouting-bvb.nl


Scouting Jhr. Beelaerts van Blokland 

Contact 
Voor vragen of opmerkingen over deze vacature kun je contact opnemen met de voormalige              
Praktijkbegeleider Jimmy Lucas of de leden van het Stuur: Arjan Woertman, Steven van de              
Graaf, Han IJzerman, Wilke van Helden, Robin Alderliesten of Wiebe de Hooge. 
 


