“Welk spoor vind jij naar de Toekomst ?
Een toekomstvisie spel voor kaderleden

Doel van het spel:
Dit spel is bedoeld om in groepje samen met kaderleden uit andere groepen de Toekomstvisie te
verkennen. Tijdens het spel ontdekken de deelnemers met welke toekomstthema’s ze in hun groep al
bezig zijn en met welke toekomstthema’s ze nog aan de slag zouden willen. Gedurende het spel vindt
onderlinge uitwisseling plaats tussen groepen en inspireren de deelnemers elkaar om in hun eigen
groep verdere stappen te nemen in de Toekomstvisie.
Waar:
Dit spel kan je doen in een groot gebouw of op een groot veld of een stuk bos.
Deelnemers:
Er kunnen zeker 40 deelnemers aan het spel meedoen en nog meer tot zo’n 100 als de deelnemers in
en uit het spel lopen en er ook nog andere posten zijn.
Deelnemers kunnen meedoen als ze een groepje van 4 hebben.
Duur:
Met dit spel kan een groepje 1 tot 2 uur bezig zijn.
Opzet van het Spel:
Deelnemers kunnen meedoen in een groepje van 4.
Ze krijgen per groepje een pakketje mee:
• Per toekomst thema foto’s van een aantal praktijkvoorbeelden. (bijlage)
• A4tje met de opdrachten. (bijlage)
• Infographic met het Spelboeket. (bijlage)
• Per persoon een potje met een kaars erin om de stickers op te plakken van de
toekomstthema’s.
Verdeeld over het terrein dat ter beschikking is zijn de volgende dingen te vinden:
1. Toekomst thema Ontwikkeling en Uitdaging. Er staat een grote banner met dit toekomstthema
erop. Er hangt een waslijn met wasknijpers om de foto’s op te hangen. Hier hangen de
deelnemers de foto’s op die ze vinden passen bij dit Toekomstthema en ze hangen er nog
praktijkvoorbeelden bij die ze zelf kennen. Als cadeautje krijgen ze een sticker met het
Toekomstthema erop en een oranje snoepje in de kleur van het Toekomstthema.
2. In de buurt hiervan is de oranje bloem te vinden. Daar kunnen ze per bloemblaadje de vragen
beantwoorden die op het opdrachtenvel er bij hangen.
3. Toekomst thema Samenwerken. Er staat een grote banner met dit toekomstthema erop. Er
hangt een waslijn met wasknijpers om de foto’s op te hangen. Hier hangen de deelnemers de
foto’s op die ze vinden passen bij dit Toekomstthema en ze hangen er nog
praktijkvoorbeelden bij die ze zelf kennen. Als cadeautje krijgen ze een sticker met het
Toekomstthema erop en een blauw snoepje in de kleur van het Toekomstthema.
4. In de buurt hiervan is de blauwe bloem te vinden. Daar kunnen ze per bloemblaadje de
vragen beantwoorden die op het opdrachtenvel er bij hangen.
5. Toekomst thema Open en divers. Er staat een grote banner met dit toekomstthema erop. Er
hangt een waslijn met wasknijpers om de foto’s op te hangen. Hier hangen de deelnemers de
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foto’s op die ze vinden passen bij dit Toekomstthema en ze hangen er nog
praktijkvoorbeelden bij die ze zelf kennen. Als cadeautje krijgen ze een sticker met het
Toekomstthema erop en een groen snoepje in de kleur van het Toekomstthema.
In de buurt hiervan is de groene bloem te vinden. Daar kunnen ze per bloemblaadje de vragen
beantwoorden die op het opdrachtenvel er bij hangen.
Toekomst thema Trots en Zichtbaar. Er staat een grote banner met dit toekomstthema erop.
Er hangt een waslijn met wasknijpers om de foto’s op te hangen. Hier hangen de deelnemers
de foto’s op die ze vinden passen bij dit Toekomstthema en ze hangen er nog
praktijkvoorbeelden bij die ze zelf kennen. Als cadeautje krijgen ze een sticker met het
Toekomstthema erop en een geel snoepje in de kleur van het Toekomstthema.
In de buurt hiervan is de gele bloem te vinden. Daar kunnen ze per bloemblaadje de vragen
beantwoorden die op het opdrachtenvel er bij hangen.
Toekomst thema Vrijwilligers. Er staat een grote banner met dit toekomstthema erop. Er hangt
een waslijn met wasknijpers om de foto’s op te hangen. Hier hangen de deelnemers de foto’s
op die ze vinden passen bij dit Toekomstthema en ze hangen er nog praktijkvoorbeelden bij
die ze zelf kennen. Als cadeautje krijgen ze een sticker met het Toekomstthema erop en een
rood snoepje in de kleur van het Toekomstthema.
In de buurt hiervan is de rode bloem te vinden. Daar kunnen ze per bloemblaadje de vragen
beantwoorden die op het opdrachtenvel er bij hangen.
Voor de groepjes die alle Toekomst thema’s en alle bloemen hebben gevonden is er een
leuke prijs.
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Welk spoor vind jij naar de toekomst?

Een spel om samen met kaderleden uit andere groepen de Toekomstvisie te
verkennen.
Toekomstthema’s
Scouting bouwt aan de netwerken voor de vijf toekomstthema’s. Ontdek hoe jullie zelf al meebouwen
aan deze toekomstthema’s. Verspreid over het terrein kan je deze vijf toekomstthema’s vinden.
Opdracht:
Zoek de passende toekomst thema’s die horen bij de foto’s van de praktijkvoorbeelden die in jullie
tasje zitten. Welke praktijkvoorbeelden kennen jullie zelf verder nog? Hang die ook op bij het
passende toekomstthema.

Spelboeket toekomstproof
Alle toekomstthema’s hebben ook een rol in de Scoutingactiviteiten. Hoe organiseer je een goede
regionale of landelijke Scoutingactiviteit die toekomstproof is? Het Spelboeket kan daarbij helpen.
Elke bloem vertegenwoordigd een toekomstthema.
Opdracht:
Zoek de vijf bloemen van het Spelboeket en beantwoord de vragen bij elke bloem.
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Ontwikkeling en Uitdaging

 Welke 8 activiteitengebieden zijn er?

 Noem minimaal twee onderdelen van de doorlopende leerlijn.

 Bij elke speltak wordt op een andere manier met insignes gewerkt. Vertel van
minimaal 1 speltak hoe het zit.

 Elke speltak heeft zijn eigen leefwereld. Vertel van minimaal 1 speltak iets
over de leefwereld.

 Waar staat de spelvisie S.C.O.U.T.S. voor?
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Samenwerken en verbinden

 Welke lijntjes heb je met andere groepen en regio’s?

 Wat heb jij ooit geleerd van je ploegleider? En wat heb jij later zelf vervolgens de
jongere scouts willen meegeven?

 Hoe betrekken jullie de jeugdleden bij (de organisatie van) de activiteiten?
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Open en divers

 Weet jij wat je jeugdleden leuk vinden? En weet je ook wat ze leuk zouden
vinden maar dit zelf nog niet weten?

 Ken je een echte Scouting meiden activiteit?

 Welke waterscouts en luchtscouts activiteiten heb je ooit gedaan?

 Wat zijn de redenen dat jij je bij Scouting thuis voelt en veilig voelt?
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Trots en zichtbaar
 Aan welk thema heb jij de leukste jeugdherinneringen?

 Wat is jouw once in a liftetime Scoutingervaring?

 Wat is jullie leukste kamp herinnering die je nog steeds in het clubhuis hebt
hangen?

 Welk steentje draagt jouw groep bij aan de samenleving?
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Vrijwilligers
 Waarmee heeft iemand van een andere groep jou vandaag geïnspireerd?

 Welk goed voorbeeld van een echte Scoutingactiviteit ken jij?

 Met welke kwaliteiten draag jij bij om de jeugdleden een onvergetelijke
ervaring te geven?
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