Rolbeschrijving Coach - Masterclass
Yes! Jij gaat mee als coach op Stay Strong!
Als je meegaat als coach op een van de kampen ben je studerend psycholoog of (ortho)
pedagoog of ben je inmiddels werkzaam in een van deze functies.
Wat wordt er van je verwacht?
Jij bent verantwoordelijk voor de sociale vaardigheidstraining op kamp, genaamd masterclass.
In de masterclass zul jij aan de hand van filmfragmenten alle lastige situaties waar je als puber
mee te maken krijgt, bespreken met de jongeren. Door met elkaar het gesprek aan te gaan
werken de jongeren onder andere aan zelfwaardering, probleemoplossingsstrategieën,
communicatie en relaties met anderen.
De regisseur van het betreffende groepje zit ook bij jou in de masterclass. Een goede
samenwerking tussen jullie versterkt het succes van masterclass. Hierbij neem jij het initiatief.
Jij bereidt je voor middels de training en het draaiboek en zorgt ervoor dat je masterclass zo
goed mogelijk uitgevoerd wordt. De regisseur heeft hierbij een ondersteunende rol en zit erbij,
zodat hij/ zij op de hoogte is van de thema’s, die weer terugkomen tijdens Write The Script en
het filmen. Hij/ zij kan zich mengen in het gesprek en voorbeelden uit zijn/ haar eigen leven
inbrengen. Hij/ zij vangt de jongeren op die uitvallen (verdrietig, druk, boos of de slappe lach).
Tevens bevind jij je buiten de blokken om ook veelal tussen de jongeren. Mega leuk!
Voorbereiding
Je voorbereiding voorafgaand aan kamp bestaat uit het doornemen van je draaiboek. Ook kijk je
voor kamp een digitale training, die je in je eigen tijd kan volgen, waarin we je alle ins and outs
van deze rol vertellen! De link hiervoor ontvang je vanzelf per mail.
Op de zaterdag geef je tijdens de blokkentraining alvast een klein voorproefje aan je mede
begeleiding hoe masterclass eruit ziet. Op kamp krijg je dagelijks de tijd om samen met je mede
coaches (en evt. de Ster Coach) de masterclass voor te bespreken, wat je in staat stelt om zo
relaxed je blok in te gaan.
Goed om te weten
Het is in jouw rol belangrijk om goed te overleggen met de Hoofd- en/of Stercoach èn je hierin
lerend op te stellen. Go with the flow en leg je lat niet te hoog; doel nummer 1 is dat de jongeren
een geweldige week hebben!
Jij kunt dit! Wij vragen niet voor niets jou om deze rol te vervullen. En fouten maken mag! De
Hoofd- en Ster Coach zijn er om jou te ondersteunen hierin.
Heb je vragen aan De Ster? Je kunt voorafgaand en na kamp altijd bij kantoor terecht en tijdens
kamp natuurlijk bij je hoofdbegeleiding!

Heel veel plezier op kamp!!
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