Kampevent
Info voor Trainingsteams

Waarom: Omdat wij vinden dat je ook voor de kampkwalificatie niet hoeft te leren wat je al weet.
Hoe: Door het modulair aanbieden van een kamptraining met uitdaging voor beginnende en ervaren
stafleden.
Wat: Kampevent, 75 workshops, 12 blokken, specialisten zoals MPSE, MES en Olympus Climbing,
voor maximaal 200 deelnemers.
Waarom een KampEvent?
Wij vinden dat je niet opnieuw hoeft te leren wat je al kent, ook voor de kampkwalificatie. Deze
gedachte is natuurlijk al breed uitgedragen door Scouting Academy voor de basiskwalificatie. Echter
ontbreekt hierin nog beweging voor de kwalificatie “Op Kamp”. Hierin brengt het KampEvent
verandering. Met ondersteuning van diverse Scouting Organisaties zijn wij erin geslaagd om de oude
kamptraining om te zetten naar een modulaire kamptraining. In de afgelopen 4 jaar hebben wij deze
verbeterd en uitgebreid tot een succesvol evenement waar kaderleden, ervaren of beginnend, zich
kunnen ontwikkelen op het gebied van de kwalificatiekaart “Op Kamp”.
Geen regionale training.
Uit ervaring is gebleken dat een regionale training voor de kampkwalificatie vaak te weinig opkomst
trekt. Wij zijn dan ook van mening dat een kamptraining regio overstijgend moet worden opgezet.
Hierop hebben wij de ook onze pijlen gezet. De afgelopen 4 jaar trekken dan ook deelnemers uit
diverse regio’s uit het midden en oosten van het land naar Mook om zich te ontwikkelen. Dankzij
vruchtbare medewerking van de diverse regiobesturen bereiken wij inmiddels een gebied van ruim 7
regio’s, goed voor een oplopende stroom van deelnemers.
KampEvent in een landelijke setting.
Wij zijn van mening dat dit concept een landelijke dekking zou moeten krijgen. Aangezien wij een
maximaal deelnemersaantal stellen van 200 deelnemers, is de vraag naar meerdere locaties dus
groot. Met 6 locaties verspreid over het land denken wij dan ook het concept KampEvent voor alle
kaderleden, binnen een redelijk afstand, te kunnen aanbieden. Hiervoor zijn wij opzoek naar
initiatiefnemers, regio samenwerkingen, trainingsteams en andere organisaties, die dit willen
oppakken.
Wat krijg je mee
Wij willen dit concept tot een landelijk succes maken. Daarom krijg je niet alleen een concept mee
naar huis. Ook krijg je onze steun en ervaring mee. Zo is er een KampEvent Systeem beschikbaar
met uitgewerkte trainingen, aangevuld met hand-outs en evaluatiegegevens. Dankzij dit systeem zal
er dus ook een landelijke database ontstaan waar alle KampEvent initiatieven zich mee kunnen
doorontwikkelen. Ook is er de mogelijkheid om mee te draaien en kijken bij de organisatie, van start
tot evaluatie inclusief cijfers (begroting ed.) en teksten (Info mailing en PR). Uiteraard zijn ook de
diverse afbeeldingen en socialmedia te gebruiken. Is dit nog niet voldoende? Wij staan open voor
suggesties.
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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@kampevent2018.nl
- Via telefoon: 06-48197032 (Jordi. Geen gehoor? Er wordt terug gebeld!)
- Via Facebook: https://www.facebook.com/kampevent
- Via de website: https://kampevent2018.nl
- Tijdens het KampEvent (1 t/m 3 juni 2018), open inloop voor rondleidingen.
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