Kampevent
Info voor deelnemers

Wat is het KampEvent?
KampEvent is DE nieuwe manier om te werken aan jouw kwalificatie “Op Kamp!”. Deze modulaire
training sluit volledig aan op de “Niet dubbel leren wat je al weet” gedachte van Scouting Academy. Jij
bepaalt in dit weekend! Doordat wij diverse workshops en trainingen in één weekend aanbieden heb
je de mogelijkheid om volledig te gaan voor de kwalificatieroute, of om wat funelementen in je
weekend te plaatsen. Jij bepaalt welke workshop je op welk moment in het weekend wilt doen. Zo blijft
leren leuk en heb je ook nog een gezellig en inspirerend weekend! Het eerst volgende KampEvent is
van 1 t/m 3 juni 2018!
Klinkt leuk! Welke workshops zijn er dan allemaal?
Bij het KampEvent vinden wij uitwisseling erg belangrijk! Juist daarom wisselt een deel van het
programma ieder jaar. Zo blijft het ieder jaar weer leuk om naar KampEvent te gaan. Er zijn een aantal
vaste workshops welke altijd terug komen. Denk hierbij aan Programma op Kamp, Kamporganisatie,
Masterchef!, Hakken zagen en snijden, Vuurtechnieken en natuurlijk verschillende stijlen van
overnachten. In totaal bieden wij ruim 75 workshops in 12 blokken aan! Wil jij weten wat je nog meer
aan workshops kan doen? Houd dan zeker onze website en facebookpagina in de gaten! Daar
plaatsen wij in aanloop naar het KampEvent regelmatig updates. Je kunt hier ook het programma van
vorig jaar terug vinden. Veel van deze workshops komen geregeld terug. Heb jij zelf een workshop
rondom op kamp gaan die jij graag zou willen volgen? Laat het ons weten! Dan gaan wij ons best
doen om dit voor JOU mogelijk te maken.
Ik heb nog geen basiskwalificatie. Kan ik wel deelnemen?
Jazeker! KampEvent is gewoon toegankelijk als je kaderlid bent en ouder dan 17 jaar. Voor het
behalen van de kwalificatie “Op Kamp!” zijn echter wel een viertal modules nodig uit de
basiskwalificatie. Wij geven je geen kwalificatie. Aan het einde van het KampEvent krijg jij een bewijs
van deelname mee met daarop de workshops en trainingen die jij hebt gevolgd. Samen met jouw
praktijkbegeleider kan je de modules afvinken op jouw kwalificatiekaart. Heb je voldoende kennis,
vaardigheden en houding? Dan kan jouw praktijkbegeleider de praktijkcoach uitnodigen om de
kwalificatie af te ronden. Meer weten over het kwalificeren? Vraag je praktijkbegeleider!
Mag ik met meerdere leden van mijn team deelnemen?
Ja graag zelfs! Wij zien het KampEvent ook als een stafuitje. Overdag werk je aan jullie eigen
kwaliteiten, of doen jullie een blok voor fun als teambuilding. In de avond kan je netwerken en
uitwisselen onder het genot van een hapje, drankje en natuurlijk kampvuur! Jullie zullen niet de eerste
groep zijn die hier een creatieve en uitdagende samenwerking vind met een andere groep. Gaan jullie
voor de kwalificatieroute? Dan worden jullie wel verdeeld over groepjes. Hierdoor kan je nog meer
profiteren van kennis en ervaringen van anderen, en jouw Scouting netwerk vergroten.
COOL! Waar kan ik inschrijven?
In schrijven kan via de SOL omgeving van Scouting Nederland. Wij zijn te vinden in het
trainingsaanbod van regio ZON. De kosten voor je deelname hangen af van het moment van
inschrijven. Ben jij er vroeg bij? Dan profiteer je van de vroeg boek prijs van €60,- all-in. Wacht dus
niet te lang. Wij hebben maar plek voor 200 deelnemers!
Tot op het KampEvent! (Heb je nog vragen? Mail ons dan!)
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