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Kampevent 
Info voor Praktijkbegeleiders / Praktijkcoaches 

 

 
 

 

Kampevent 

KampEvent is een modulair opgezette kamptraining, waar kaderleden kunnen werken aan hun 

kwalificatie “Op Kamp”. Door het aanbieden van ruim 75 workshops verdeeld over 12 blokken is een 

grote vrijheid en variatie mogelijk in het programma. Zo kan een deelnemer kiezen om alleen maar 

workshops te doen waarbij de basisonderdelen voor de kwalificatie “Op Kamp” worden behandeld, of  

deze af te wisselen met fun- en verdiepingsblokken. Zo is het KampEvent aantrekkelijk voor 

beginnende en ervaren stafleden, met individuele en groepsdeelname.  

 

Meer dan een training alleen 

Het KampEvent is meer dan een kamptraining alleen. Door het invoegen van fun-blokken 

(Vuurspuwen, Slapen op hoogte, Zeilen voor dummies enz.) en verdiepingsblokken (Kinderen met 

een rugzak, Hakken zagen en snijden op 3 niveaus, branders maken enz.) kunnen deelnemers ook 

werken aan het verdiepen en verrijken van hun persoonlijke ontwikkeling op diverse gebieden. Door 

het inzetten van specialisten (Instructeurs MPSE, MES, Olympus Climbing enz.) wordt kwaliteit en 

actualiteit van informatie en trainingen gegarandeerd. Mede door de diversiteit aan trainingen en 

workshops, en de informele setting rond het kampvuur, biedt het KampEvent ook een geweldig 

platform om te netwerken met andere groepen, en te teambuilden met leden van de eigen groep. 

 

De weg van kwalificatie 

Net als de basiskwalificatie volgt het KampEvent de route naar kwalificatie die gebruikelijk is bij 

Scouting Academy. Hierdoor tekent het KampEvent ook geen kwalificatie af in SOL. Wanneer een 

kaderlid wil werken aan de kwalificatie “Op Kamp” zal er een gesprek plaatsvinden met de 

praktijkbegeleider. Deze zal aan de hand van de kwalificatiekaart de beste route tot kwalificatie 

bepalen. Een route kan het KampEvent zijn. Wanneer een deelnemer de minimale leeftijd heeft 

bereikt om staflid te worden en ingeschreven staat als staflid in SOL, is deze welkom op het 

KampEvent. Wij bevelen wel aan om minimaal 1 zomerkamp te hebben gedraaid voor een deelnemer 

na het KampEvent komt. De in de kwalificatiekaart benoemde benodigde vier modules zijn enkel 

nodig op moment van kwalificeren en niet voor deelname aan het KampEvent. Na deelname ontvangt 

de deelnemer een bewijs van deelname met de workshops waar deze aan heeft deelgenomen. Met, 

eventueel aanvullende informatie van het KampEvent systeem, kan de praktijkbegeleider de 

opgedane kennis toetsen en afvinken in SOL. Wanneer de deelnemer dan ook de verplichte 

aanvullende modules bezit, wordt een kwalificatie bij de praktijkcoach aangevraagd. Bij een positief 

assessment zal de kwalificatie worden toegekend. 

 

Meer informatie 

Bovenstaand is natuurlijk een beknopte opsomming wat het KampEvent inhoud. Daarom is het 

KampEvent via diverse kanalen bereikbaar voor meer informatie: 

- Via email: info@kampevent2017.nl 

- Via telefoon: 06-48197032 (Jordi. Geen gehoor? Er wordt terug gebeld!) 

- Via Facebook: https://www.facebook.com/kampevent 

- Via de website: https://kampevent2017.nl 

- Tijdens het KampEvent (1 t/m 3 juni 2018), open inloop voor rondleidingen. 
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