Algemene informatie stage & persoonlijke opdracht

Scouting regio Fryslân

Stage en persoonlijke opdracht
Als onderdeel van het ontwikkelen van competenties gebruikt de praktijkbegeleider
vaak een stage en een persoonlijke opdracht. Je mag zelf weten wanneer je dit plant,
maar doe dit in overleg met je praktijkbegeleider. Hieronder staat puntsgewijs
weergegeven hoe je dit zou kunnen aanpakken. Je praktijkbegeleider kan dit nog
aanpassen of aanvullen.

Stage


Draai twee opkomsten mee bij een andere groep. Doe dit bij dezelfde speltak
als waar jij leiding bij bent. Het mag best een groep zijn die een andere vorm
van scouting draait (lucht, water, land).



Kijk van tevoren het stageformulier door. Vul de onderdelen in die nodig zijn
vóór de stage. Bespreek deze onderdelen eventueel voor de opkomst met het
andere leidingteam. Ga ook na of het zinvol is dat je zelf een (onderdeel van)
opkomst organiseert.



Nadat je twee opkomsten hebt meegedraaid, bespreek je verschillen en
overeenkomsten aan de hand van punten van het stageverslag met de leiding
van je gastheergroep. Denk hierbij aan de regels van adequate feedback uit de
SAM-training:



o

Wat zag ik (objectieve waarneming zonder oordeel)?

o

Wat deed dit met mij (hou het bij jezelf)?

o

Was dit voor de ander ook zo?

Vul het stageformulier in. Dit vind je op de website van Team Trainingen.
Bespreek de resultaten met je praktijkbegeleider en reflecteer op wat je hebt
gedaan en geleerd.

Persoonlijke opdracht


Bedenk wat jij belangrijk vindt aan Scouting/wat jouw visie is op Scouting.
Maak hiermee een programma voor twee of meer opkomsten. Denk hierbij aan
zaken die je hebt geleerd op de SAM: veiligheid, leeftijdseigen kenmerken, de
(aanwezigheid van meerdere) activiteitengebieden, gewenst gedrag, een goede
instructie etc.



Voer dit programma uit bij je eigen groep. Vul het formulier in. Dit vind je op de
website van Team Trainingen. Bespreek de resultaten met je praktijkbegeleider
en reflecteer op wat je hebt gedaan en geleerd.

Waar vind je de materialen?
Op de website van Team Trainingen staan de benodigde formulieren voor de stage en
een voor de persoonlijke opdracht.
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Wat gebeurt er verder?
Doe de formulieren en je reflectie in je eigen dossier. In het eindgesprek met de
praktijkcoach en de praktijkbegeleider komt de inhoud van de formulieren naar voren,
maar ook je reflectie op wat je hebt gedaan en geleerd.

Vragen?
Mocht je hierover nog vragen hebben of zijn er problemen neem dan contact op met
je praktijkbegeleider. Geen praktijkbegeleider? Contact dan Team Trainingen via
trainingen@scoutingfryslan.nl.
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