
       Regio Zuid-Oost-Nederland 

 

  

Functie: MBL examinator    Regio team: Admiraliteit – NTC 
Nautisch Technische Commissie 

 

Regio Spel Teams: Bevers / Welpen / Scouts / Explorers / Roverscouts 
Bevers / Dolfijnen - Bootsmaatjes / Zeeverkenners / Wilde Vaart / Loodsen 
 
De Admiraliteit coördineert de programma en nautisch technische zaken zoals de waarborging van de veiligheid op 
en rond het water voor scoutingleden. De Admiraliteit verzorgt trainingen voor kaderleden van de groepen en 
examineert de nautisch technische trainingen van de jeugdleden. Het bestuur van de Admiraliteit bestaat uit een 
voorzitter, secretaris, penningmeester, trainingscoördinator en een lid van de N.T.C.  

 
Jouw plek in de organisatie en wat we van je verwachten: 

 Je maakt deel uit van het regionaal team Admiraliteit 15. 

 Je organiseert en voert de werkzaamheden uit van de Admiraliteit 15 voor wat betreft de 
deskundigheidsbevordering van de direct en niet-direct leidinggevenden (bestuurders) van de 
Scoutinggroepen met het waterwerk binnen de regio. 

 Jaarlijks afnemen van theorie- en praktijkexamens voor CWO Kielboot 1 t/m 3, het nieuwe CWO Roeien 
voor de jeugdleden van groepen en het CWO motoren. 

 Je bent verantwoordelijk voor het afnemen van het MBL examen (theorie en praktijk). 

 Je neemt deel aan de interregionale en landelijke uitwisselingsbijeenkomsten. 

 Je houdt de administratie bij (een uur per week). 

 Je werkt samen met het team Groepsontwikkeling / met de regio coaches van Scouting ZON.  
 

Coördinatie, samenwerking & ondersteuning: 

 Je ziet erop toe dat gemaakte afspraken nakomen er dat er een goede verdeling is van de 
werkzaamheden. 

 Je signaleert de ondersteuningsvragen vanuit de groepen m.b.t. het programma groepsontwikkeling en je 
zorgt ervoor dat deze vragen onder de aandacht komen van het regiobestuur of de regioteams. 

 

Jij bent iemand die… 
 Je hebt minimaal MBL-Z1a aangevuld met CWO-instructeurs diploma. 

 Beleidsmatig, planmatig en contactueel vaardig is, in teamverband kan denken en werken. 

 Ervaring heeft en deskundig is op het gebied van geven van trainingen, bij voorkeur binnen Scouting en de 
kwalificatie “trainer” wilt behalen. 

 Enthousiast en creatief kunnen denken en werken en beschikt over didactische kwaliteiten. 

 In teamverband kan werken, verantwoordelijkheden zien en ernaar handelen 

 Bekend is met de interne organisatie van de vereniging (groep, regio, land). 

 Op de hoogte is van het programma-aanbod voor de speltakken binnen Scouting. 

 Gecommitteerd, enthousiast en betrokken in woord en daad is. 

 Redelijke beheersing van Word; Excel en PPT.  

 Samengevat: een 100% Scout!  
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Een inspirerende tijdsbesteding van 
2-4 uur per maand. 
afhankelijk van eigen inzet en betrokkenheid 


