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Bijlage 1: Overzicht van overige gemaakte opmerkingen door ouders 

 Leuk. 

 Wellicht handig om een whats-app groep in het leven te brengen. Hiermee kunnen snel en 

gemakkelijk mededelingen gecommuniceerd worden. 

 De reden dat ik liever niet wil helpen is omdat vrijdag mijn werkdag is en ik ben nog aan het 

werk als de scouting begint. 

 Doordat onze scouting groep in een modern jasje is gestoken en niet alle tradities in ere 

worden gehouden hebben we een leuke club met wachtlijsten bij de verschillende speltakken. 

 De leiding doet het erg slecht. 

 Scouting is geweldig! 

 Scouting is super! 

 Wat ik wel mis is dat welpen en kabouters niet meer gesplitst  zijn. Voor veel meisjes  op die 

leeftijd  missen dat wel. 

 Het is  een grote  overstap  van bevers  naar welpen. 

 Scouting is voor onze dochter vooral een leuke sociale bezigheid, actief lid zijn van een club 

en ergens bij horen wat altijd ontspannend is. 

 Ik ben zelf bestuurslid van scouting. 

 Ik kan de scoutingsgroep waar mijn zoon nu in zit iedereen hartelijk aanbevelen. De 

leidingsleden zijn allemaal toppers en erg begaan met de groepsleden (helaas ervaring met 

langdurig ziekte van andere zoon toen die nog in deze groep zat (zit nu bij explorers) en de 

betrokkenheid was toen al heel groot). Ook is er altijd ruimte voor vragen. Ook nu goede 

ervaring nu jongste zoon bij deze groep zit. Er wordt alles aan gedaan om de leden een goed 

gevoel te geven en ze een warm welkom te geven. (hij zit pas bij deze groep). Verder wordt er 

niet raar gekeken naar leden met een diagnose en worden ze behandeld als een volwaardig 

lid. Kortom: Deze scoutingsgroep krijgt van ons een dikke 10! 

 Erg leuk voor de kinderen. 

 Onze zoon is pas sinds een paar weken lid van de scouting. Zowel hij als wij zijn erg 

enthousiast. 

 Vooral zo doorgaan. 

 We vinden scouting super leuk, alleen soms is het niet te combineren met meerdere kinderen 

in een gezin en weekend diensten van een ouder. Vaak wordt er verwacht om mee te helpen 

en soms een oud/kind weekend. Dat is lastig plannen voor ons. We proberen wel zoveel 

mogelijk mee te helpen daar waar we kunnen. 

 De scouting moet zich niet aan vroeger vast houden we leven in anno 2017 waar er zoveel 

hulpmiddelen worden geboden om te kunnen communiceren met elkaar. 

 Een beetje meer begrip hiervoor zou wel gewenst zijn. 

 Wij zijn beiden als ouders al leiding/ begeleiding betrokken bij onze scoutinggroep. 

 Mijn zoontje heeft het erg naar zijn zin. En gaat elke zaterdag met plezier heen. Ga zo door . 

 Een groot onderzoek naar ouderparticipatie lijkt me zinvol. 

 Scouting is eigenlijk voor ieder kind een must. Ze leren dingen en omgaan met iedereen. 

Maken vriendjes en leren van elkaar. Ieder kind is anders. Discipline respect. 

 Fijn om eens feedback te kunnen geven! 

 We beiden ( ouders) al betrokken bij onze groep als leiding en begeleiding. 

 Mijn Zoon is net lid. Hierdoor zijn wij nog niet gevraagd en heeft mijn zoon nog geen insignes 

gehaald. 

 Ik geef zelf leiding bij de Bevers van landscouting. 

 De vragenlijst was bedoeld voor mijn jongste zoon; hij zit pas sinds september bij de welpen, 

vindt het wel leuk, maar moet ook nog de kinderen uit zijn groep beter leren kennen. Ik heb 

nog 3 andere kinderen, ook op scouting (bever, nog een welp en verkenner). Ze hebben het 
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allemaal naar hun zin. Het is een fijne vrijetijdsbesteding, meer gericht op sociale 

vaardigheden, plezier, grenzen verleggen ipv competitie. 

 Nee, is goed zoals het is. 

 Communicatie zou beter mogen! 

 Verder heb ik weinig zicht welke activiteiten er gegeven worden. Kind komt wel altijd 

enthousiast thuis! 

 Top dat er zo'n grote groep vrijwilligers en jonge mensen di zoveel energie hebben. Leuke 

activiteiten. 

 Ga zo door zal ik zeggen leuk team... 

 En mijn zoon heeft het erg naar zijn zin bij jullie.... 

 Het is in deze digitale maatschappij een zeer welkome aanvulling. Kinderen leren sociale 

vaardigheden en leren structureel kennis en vaardigheden die je in een stad bijna nergens 

anders kunt leren. In de natuur, een kampvuue maken, iets doen voor een ander. Hierbij is 

scouting ook nog 1 van de weinige plekken waar alle klassen in de samenleving mengen. 

 Graag bij de Bevers ook insignes verdienen zou leuk zijn. En meer acitivteiten op het gebied 

van scouting onderwerpen zoals zakdoekje knopen en sporen onderzoeken of bladeren 

herkennen van bomen. 

 Vanwege school en extra vooropleiding moet mijn dochter even met de scouting stoppen. 

Maar haar oude scoutvrienden komen nog gewoon langs, ze kent sommigen al vanaf haar 5e 

jaar. Er is nooit gedoe met alcohol of roken, ze zijn goed betrouwbaar. 

 Ik vind dat de scouting ontzettend goed uitpakt voor mijn jongens, altijd komen ze voldaan en 

enthousiast thuis. Absoluut goed voor de ontwikkeling en helpt bij de onzekerheid v kinderen 

is mijn ervaring. 

 Bij de welpen hebben ze die wel maar bij de groep daarna zijn het klasseneisen, dus vandaar 

haar antwoord. 

 De dochters zijn pas sinds kort lid, maar so far so good..! 

 Alle lof voor de vrijwilligers. Zeker zo door gaan. Mijn dochter komt meestal heel enthousiast 

thuis!! 

 Ga zo door! 

 Onze dochters vinden scóuting zo leuk dat ik nu lid ben van de Keukenstaf. 

 Doordat mijn dochter bij de ruiterscouts zit ben ik door de stafleden benaderd om ook staflid te 

worden. Dus vanaf het seizoen 2017 /2018 gaan mijn dochter en ik samen naar scouting. 

 Super leuk. 

 Ben zelf leiding geworden. 

 Ik ben zelf leiding bij de bevers. En ik hoop dat we snel een clubgebouw hebben wat we zelf 

kunnen inrichten. 

 Helemaal tevreden. Veel bewondering voor alle inzet van de vrijwilligers en heb daar veel 

vertrouwen in. Mijn zoon slaat het liefst geen enkele opkomst over. Dat zegt meer dan 

genoeg! 

 Ik heb bij het gebouw een 10 gegeven maar dat is omdat het pas verbouwd is en superleuk 

geworden. 

 Ook doen ze heel wat meer activiteiten als wat we gewend zijn. 

 Ik persoonlijk zou zeggen dat scouting *****de beste is. 

 Mijn dochter geeft aan dat de jongens meer met messen doen en vuurtje stoken. Dat zou zij 

ook graag meer willen. Verder top!! 

 Ga zo door! 

 Mijn zoon is nog maar een paar weken op scouting. Het is allemaal nog een beetje wennen. 

Het buiten spelen vindt hij heerlijk, maar mee doen met de groep moet hij nog een beetje aan 

wennen. 

 Super organisatie ga zo door. 
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 Super goed voor de ontwikkeling van kinderen. Zelf ook altijd veel van geleerd en van mijn 

scouting tijd genoten. 

 Prima, goede promotie door groepen die in de stad pionieren bij stadsactiviteiten zichtbaar zijn 

voor niet leden. 

 Mijn zoon van 8 jaar zit al 3 jaar bij scouting en 4 maanden geleden de diagnose diabetes 

type 1. Zijn scouting team / leiding neemt dit super serieus op en kijken we per activiteit wat er 

mogelijk is zodat ik als ouder en niet bij aanwezig hoef te zijn, of heel ver op de achter grond. 

Mijn complimenten voor deze groep. 

 Ga zo door. 

 Maal de scouting wat meer hip! 

 Promoot het op scholen of iets dergelijks. 

 Andere scouting groep krijgt vaak donaties van acties in de buurt/ gemeente. Onze scouting 

nooit.??? Niet gelijke verdeling van geld in zelfde gemeente. ?? 

 Mijn dochter heeft echt veel plezier en leuke contacten.   

 Het is goed voor haard en haar sociale vaardigheden. Daarbij leuke activiteiten en 

uitdagingen. Leerzaam en leuk! 

 Het zou mooi zijn als het clubhuis en de bijgebouwen van hout zouden zijn om nog meer dat 

outdoor gevoel te hebben. 

 Hele leuk groep veel aandacht voor de kinderen. Leuke activiteiten en enthousiaste leiding 

 Onze zoon heeft autisme en het is heel mooi om te zien hoe hij van scouting geniet. De 

leiding laat hem in zijn waarde en respecteert dat sommige dingen lastig zijn voor hem, 

daardoor krijgt hij veel zelfvertrouwen waardoor hij nieuwe dingen durft te proberen. Het is 

heel mooi om te zien hoe hij is gegroeid hierdoor en hoeveel plezier hij heeft. Alle respect voor 

het geduld en het doorzettingsvermogen van de leiding! 

 De scout zegt : vooral lekker doorscouten zo. 

 De scoutgroep ***** is een grote scouting vereniging waarin enthousiaste jonge mensen 

leiding geven aan een diverse groep jongens en meisjes. Het gaat er gedisciplineerd aan toe 

wat ten goed komt aan de veiligheid en het plezier bij allen. 

 Ga zo door. 

 De leiding van de Welpen was top! hartelijk en kundig. 

 De recente overgang naar de scouts is het nog even wennen aan de nieuwe leiding. 

 Binnenkort moet onze dochter overvliegen. Wij hopen dat de leiding van de welpen onze 

dochter net zo goed kan begeleiden als bij de welpen en haar genoeg veiligheid kan bieden 

die zij nodig heeft om goed te functioneren 

 Ik vraag me wel eens af in hoeverre er wordt gekeken naar of de leiding een verklaring 

omtrent gedrag heeft,  aangezien er soms overnacht wordt. Zelf heb ik wat moeite met het 

gedoe met de vlag hijsen.  Het komt op mij nogal nationalistisch over. 

 Ik waardeer het wel erg dat er überhaupt scouting is. Dat er mensen zijn die tijd en energie 

erin willen stoppen. 

 Hij is pas een paar keer geweest, maar erg enthousiast. Fysieke veiligheid niet ingevuld 

omdat ik er niet bij ben, maar ik vertrouw erop dat dit in orde is. 

 Ga zo door. 

 Fantastische instelling met toch zeer zeker een duidelijk digikind discipline. 

 Scouting is mooi voor een kind. 

 Onze dochter zit op een Scoutinggroep waar land, lucht, water en amfibieën aanwezig zijn. 

 Onze zoon van 5 is nog maar kort op scouting. 

 Echt superleuke en prettige leiden die superenthousiast zijn en ons kind een superleuke 

ochtend bezorgen: echt petje af! 

 De exacte informatievoorziening over, met name extra, activiteiten zou wel wat beter mogen. 

Geregeld is pas heel kort vantevoren de begin- en eindtijd van extra activiteiten zoals een 

binnenweekend bekend en dat maakt het voor ouders lastig om rekening te houden met de 
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overige activiteiten in het gezin. Kortom Scouting zou meer effort kunnen stoppen in het 

verstrekken van een hele duidelijke jaarplanning, voorzien van tijden. 

 Ik heb 2 kinderen die graag naar de Bevers komen in Haaren(NB). 

 Zorg voor veel afwisseling. Niet iedere week het zelfde programma. Scouting is wel leuk voor 

de kinderen. 

 Ik vind het erg leuk dat ze soms een moeder/zoon dag organiseren. 

 Onze zoon is net overgegaan van welp naar verkenner, en daarvan vond ik die 'ontgroening' 

met zigeunersaus niet fijn. Ik zag ook dat de oudere kinderen hun hoofd in een emmer met 

oud eten moesten stoppen, dat vond ik ook onprettig, en niet passen binnen de sfeer van de 

scouting, wat toch gaat over vriendschap en samenwerken. Dit leek wel een 'studentencorps-

ontgroening. Ik vind dat geen goede les voor hun latere leven, dat je vernederd moet worden 

om verder te komen.  Verder vind ik scouting geweldig. 

 Doe meer om scholen te bereiken, zodat meer kinderen weten wat scouting is. 

 Top organisatie! 

 Ik vond het kampvuur het leukst. 

 Bij de vorige vraag heb ik geantwoord dat ik liever niet meehelp. Maar dat komt niet omdat ik 

niet wil, maar omdat ik zelf welpenleiding ben bij een andere vereniging dan mijn zoon. Ik heb 

daar mijn handen vol genoeg aan. 

 Deze scoutingverenging biedt veel wat binnen mijn verwachtingspatroon valt. alleen jammer 

dat ze qua aankleding van de locatie nogal summier denken ivm verhuur. Wel begrijpelijk, 

maar jammer. 

 We zijn tevreden erg blij met de inzet die de leiding heeft om elke week weer een leuk 

programma voor de scouts op te zetten! 

 Maak scouting niet tot een officiële instelling met certificaten, diploma`s arbo keuringen en 

wettelijke verplichtingen. Dat beneemt behoorlijk de lol, spontaniteit, bereidwilligheid en 

flexibiliteit. 

 Eigenlijk is er niet zoveel communicatie met de leiding. We kennen ze niet zo goed. Dat kan 

natuurlijk ook aan ons liggen, maar het zou voor de hand liggen dat de leiding wat meer 

initiatief neemt om hun bevindingen aan ons terug te koppelen. 

 Mijn beide kinderen zitten op scouting en ze gaan elke week met heel veel plezier en 

enthousiasme naar toe en komen met de leukste verhalen weer thuis. 

 Het is superleuk. 

 Wij zijn super tevreden over de scouting waar onze zoon elke week met veel plezier naartoe 

gaat. 

 Ik zou wel mee willen helpen, alleen door mijn autisme is het vaak niet mogelijk mee te 

helpen. op school heb ik dat zelfde probleem.  

 Bij de vraag van verwachtingen, zou ik willen invullen dat de scouting mijn verwachtingen 

overtreft. ik wist niet goed van te voren dat scouting zo goed was voor de ontwikkelingen en 

dat kinderen er zoveel leren. nu merk ik dat ze er heel veel leren. dus dat overtreft mijn 

verwachtingen. 

 Ik vind het leeftijdsverschil nogal groot in de speltak welpen. Ik zag mijn zoon van toen net 7 

het 1e jaar 'verdwalen' tussen de grote jongens. De leiding, ook op zoiets groots als NPK, 

moet daar meer oog voor hebben. Hij is ondertussen 8 en nu gaat het goed. 

 Vaker ouders informeren. 

 Goed zo. 

 Scouting kan een 'veilige' en prettige plek zijn om sociale vaardigheden te leren, om kennis te 

maken met leidinggevende taken en om respectvol met elkaar om te gaan.  De leden maken 

het al dan niet samen tot een succes. 

 Scouting is voor mij als kind vormend en invloedrijk geweest. 
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 Het functioneren in een groep , verantwoordelijkheid hebben en nemen , veel kennis krijgen 

over de natuur , kompas lezen , knopen leren maken , hiken , dropping , Ardennen , kamp , 

allemaal fijne herinneringen! De groep was als 1 grote familie. 

 Al mijn vrienden van toen , hebben nu ook hun kind(eren) op scouting.(ik ook). 

 Gewoon omdat wij ze ook zo iets geweldigs willen laten ervaren! 

 Leuke groep, door scouting heeft onze zoon heel veel ontwikkeld. sinds hij in de scouting is zit 

hij beter in zijn vel. Bij scouting kan iedereen zichzelf zijn. Sociale heel veilig omgeving. De 

lood is wel een grote troep, maar de warmere en de gezelligheid dat de 

 jongeren daar ervaren is onbetaalbaar. 

 Scouting is top! 

 Liever niet helpen: ik werk zelf op zaterdag, dus dat is vrijwel onmogelijk. 

 Als er nieuwe instroom komt zou het fijn zijn als ze de kinderen even op hun gemak stellen. Ik 

heb zowel bij mij zoon (bever) als mijn dochter (kabouter) gehad dat ze de eerste keer niet 

wilde gaan en ze niet op werden gevangen door de leiding. Hierdoor heb ik ze maar gewoon 

achter gelaten in de hoop dat het wel goed zou komen. 

 Ik hoop dat de groep waar mijn dochter bij zit zo leuk blijft als ie is, ik merk nl dat ook bij de 

scouting de betutteling naar voren aan het komen is, dat houdt in dat bv even lekker stoeien 

met elkaar niet meer mag omdat iemand zich zou kunnen bezeren, een ouder zegt dan dan 

met als gevolg dat er niet meer gestoeid mag worden. Maar dit zijn nou juist de dingen die ze 

moeten leren, hoe ver kun je gaan met stoeien en wanneer doe je rustig aan. Dit is maar 1 

voorbeeld, kan er nog wel meer noemen. Scouting is geen theekransje maar iets waar je 

stoere en spannende dingen doet. Ga alsjeblieft niet mee in de betutteling, scouting is voor 

iedereen dus ook voor kids die wel willen klimmen, stoeien, rennen, met een zakmes spelen 

en vuurtjes willen maken. 

 Ik hoop dat de groep waar mijn zoon bij zit zo leuk blijft als ie is, ik merk nl dat ook bij de 

scouting de betutteling naar voren aan het komen is, dat houdt in dat bv even lekker stoeien 

met elkaar niet meer mag omdat iemand zich zou kunnen bezeren, een ouder zegt dan dan 

met als gevolg dat er niet meer gestoeid mag worden. Maar dit zijn nou juist de dingen die ze 

moeten leren, hoe ver kun je gaan met stoeien en wanneer doe je rustig aan. Dit is maar 1 

voorbeeld, kan er nog wel meer noemen. Scouting is geen theekransje maar iets waar je 

stoere en spannende dingen doet. Ga alsjeblieft niet mee in de betutteling, scouting is voor 

iedereen dus ook voor kids die wel willen klimmen, stoeien, rennen, met een zakmes spelen 

en vuurtjes willen maken. 

 Mijn zoon is overgestapt van land naar waterscouting, dat vindt hij 100% leuker. Ik vind ook 

dat de leiding daar heel erg gemotiveerd is, echt lief, enorme inzet, maken zich er nooit 

makkelijk van af. ben erg onder de indruk. 

 Prima! Ik kan het ieder kind aanbevelen, heerlijk in de buitenlucht diverse activiteiten, 

iedereen gelijk. 

 Onze zoon gaat met heel veel plezier wekelijks naar de scouting. De sfeer is erg goed en 

leuke "jongens" activiteiten. 

 Mijn kinderen hebben het beide heel erg naar hun zin bij de scouting. Ze komen altijd vol 

enthousiasme thuis. 

 Onduidelijk wie de bestuursleden zijn en de kinderen dragen niet altijd een zwemvest 

 Geen op- en aanmerkingen. 

 Mijn zoon zit nog maar een paar maanden op de scouting, dus heb nog niet een geheel 

duidelijk beeld. 

 Het clubgebouw is wel erg vies, onhygiënisch en heel erg rommelig. Daar zou wel beter op 

gelet moeten worden. 

 Ik zou graag zien dat de scouting meer aandacht besteden aan duurzaamheid en hier ook 

acties voor organiseren. Scouting sint victor te Waddinxveen doet wel mee aan de 

opschoondag, maar ik had niet het idee dat de welpen ook uitleg hadden gekregen over 

waarom afval niet goed is voor het milieu. 
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 Wat leuk dat we deze enquête kregen. 

 Complimenten voor de vrijwilligers. 

 Complimenten voor de vrijwilligers en sponsoren. 

 Een week op kamp in de zomer zou wat ons betreft terug gebracht mogen worden naar max 5 

dagen. Zeker voor de jongste groepen. 

 Scouting ***** voldoet prima aan onze verwachtingen als ouders. Onze dochter gaat soms wel 

eens met licht bezwaarde zin naar een opkomst, maar eenmaal terug horen we aan de 

verhalen dat het weer heel leuk was. Als enigst kind zijn we als ouder bewust dat er extra 

aandacht geschonken moet worden aan de sociale omgang met andere leeftijdsgenoten. Bij 

de scouting komt dat goed tot zijn recht. In veel aspecten van sociale omgang komt dat in de 

groep naar voren. Nu dochter al enkele jaren lid is, merken we dat ze haar eigen plek heeft 

gevonden in de groep. Voelt zich nu ook niet meer zo verlegen. Ze heeft leuke vriendinnen bij 

de kabouters.  

 Als ouder zijn wij positief verbaasd over de saamhorigheid van andere ouders.  Maar we 

merken wel naarmate de tijd vordert je als ouder toch onder dezelfde mensen begeeft. Dit 

mag zeker onder de aandacht komen bij de organisatie. Zodat alle ouders bij verschillende 

takken zich bekend zijn. Wij vinden het soms ook onduidelijk welke leiding bij welke speltak 

hoort. Verder vinden we het een toffe vereniging, waarbij alleen het clubhuis/hk toe is aan een 

renovatie/update. 

 Aangezien onze zoon soms wat ongewenst gedrag vertoont (vooral thuis), vinden wij als 

ouders het wel prettig om hierover een terugkoppeling te krijgen mocht dit tijdens de 

opkomsten ook gebeuren.  

 Het enthousiasme van de leiding is mooi om te zien! 

 Het is jammer dat scouting een beetje een “suf” imago heeft. Onze dochter heeft het in ieder 

geval erg naar haar zin. 

 De leiding doet het erg goed en is leuk in de omgang met de kinderen.  

 De scouting heeft op ons best een professionele uitstraling qua programma, leiding en 

communicatie met de ouders, daar kunnen veel andere verenigingen en sportclubs nog wat 

van leren. We hebben twee dochters die allebei bij de scouting zitten en ze komen altijd met 

veel plezier en enthousiasme naar huis. Dat is toch het grootste compliment wat je als club 

kunt krijgen. 

 Ik vindt het heel erg prima zo. De Scouting waar mijn zoon en dochter op zit doen echt hun 

uiterste best met alles, echt toppie! 

 Helpen doen we alleen voor de vakantie. Dat wordt dan ook gevraagd in het clubblad. 

 Verder is ons kleindochter door opa opgegeven omdat hij dacht dat het goed zou zijn voor zijn 

kleindochter! 

 Onze groep is echt heel leuk, toch zijn er niet veel leden en daardoor heeft de groep het 

financieel krap. Het zou goed zijn om meer aandacht vanuit Scouting Nederland te besteden 

aan tips voor communicatie bijvoorbeeld. 

 Wij zijn zeer tevreden over de scouting in ***** 

 Het was een goede keuze om lid te worden van scouting. 

 Ga zo door Scouting Nederland. Ik heb respect voor alle vrijwilligers Bedankt! 

 Ik heb een zoon en dochter bij de welpen maar voor dit formulier was dat geen optie dus ik 

heb beantwoord met mijn zoon. Mijn dochter vindt het ook erg leuk! 

 Leuk, gezellig en vooral leerzaam. 

 Top geregeld. 

 Tijmen heeft het best naar zijn zin op scouting ondanks dat hij niet heel fanatiek is. Echter de 

installaties vind hij niet leuk. Die zouden van mij anders mogen. Of dat je kinderen laat kiezen. 

Sommige vinden het wel leuk om met meel en vla overgoten te worden. Nu is er geen keus en 

dat vind ik slecht. 
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 Scouting bevalt ons en onze kinderen erg goed. Ze hebben er veel plezier in en het is goed 

voor hun sociale vaardigheden. Lekker (vaak) buiten bezig zijn, samen met leeftijdsgenootjes. 

Het is een leuke groep kinderen en leuke groep leiding. Veel activiteiten (spelen in de 

uiterwaarden, tochtje naar het bos, speurtocht in het dorp). 

 Ga zo door!!!!! 

 Wij vinden het geweldig dat de leiding met zoveel passie onze kinderen een leuke tijd bij de 

scouting geven. 

 Geef meer aan dacht aan de verschillende scouting groepen. het gaat altijd alleen over 

landscouting. 

 Samenwerking met zowel ouders, actieve stafleden, oud stafleden en leden is naar mijn 

mening erg belangrijk en zou nog meer mogen omdat je zo veel meer samen kunt bereiken en 

iedereen betrokken wordt bij de waterscouting. 

 Iedereen kan van elkaar leren! 

 Fantastische leiding, die hun vrije tijd doneren. Dank. Ik weet dat de staf binnen scouting 

soms alcohol nuttigt, dit ervaar ik als niet prettig. 

 Een duidelijker dag programma communiceren zouden wij erg prettig vinden. 

 complimenten voor de leiding die dit allemaal in vrije tijd doen. 

 Ze heeft het naar haar zin, vooral de weekends en het kamp. Zonde dat er sommige meisjes 

zich zo op de voorgrond duwen om maar populair te zijn. 

 Hij heeft het naar zijn zin. Jammer dat er kinderen zijn die alle aandacht opeisen van de 

leiding, om maar populair te zijn bij de andere. 

 Mijn zoon hoopt later bij de scouting te kunnen "werken" dus... zo leuk vindt hij het! 

 Het is moeilijk bij iedere vereniging om de kinderen binnen boort te houden. 

 Scouting is niet de goedkoopste sport misschien is het mogelijk om de contributie iets te 

verlagen en dan een bijdrage te vragen voor het de kampen !! 

 De groep waar mijn dochter op zit is gewoon super, er zijn niet super veel financiële middelen 

maar wat ze hebben wordt zo ingezet dat de (bevers/welpen/scouts/roverscouts) zo veel 

mogelijk kunnen beleven.  Dikke duim omhoog. 

 Wij zijn erg enthousiast over scouting, omdat de kinderen erg in hun waarde worden gelaten 

en zeer gestimuleerd in hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen 

 Scouting is leuk! 

 Doet scouting genoeg tegen het teken-risico? Zorg dat de leden/kinderen diverse 

achtergronden hebben en uit verschillende sociale milieus komen.  

 Soms denk ik dat de kinderen te veel snoepen. Maar zeker weten doe ik dat ook niet.  

 Maar boven alles: enorm dankbaar voor de mensen die de moeite nemen de kinderen te 

begeleiden...TOP!!!!!! 

 Er zit wel een diversiteit in de speltak invullingen, beter om wel een algemene leidraad te 

handhaven.... 

 Kinderen hebben er geen last van, echter het moet in de toekomst niet nog diverser worden. 

 Jammer dat er geen nieuwe bevergriep is door gebrek aan leiding, dit zorgt t.z.t. voor 

stagnatie in de club...zou jammer zijn.. 

 Leuke club. 

 Gezien de ontwikkeling binnen de scouting van nu, zijn er in veel opzichten niet veel 

veranderd qua visie en uitvoering. 

 Het is in een ander jasje gegoten meer op het pedagogisch gebied dan in mijn tijd bij de 

scouting, maar de samenhorigheid is nog steeds het zelfde en dat is herkenbaar. 

 Wij hebben na de mededeling dat onze zoon niet meer welkom was een email gestuurd naar 

de leiding van *****. Echter hebben wij hier helaas tot op de dag van vandaag geen reactie op 

terug gehad. In deze mail heb ik gevraagd waarom er zo abrupt tot een einde is gekomen en 

of ze onze zoon wel eens hebben gevraagd of hij weet wat er verwacht wordt van hem? Dit 

omdat hij elke zaterdag vraagt of hij weer naar de scouting mag? Waarop wij uitmaken dat het 
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hem niet volledig duidelijk is waarom hij niet meer welkom is. Wel is het advies gegeven om 

bij de scouting groep in ***** aan te sluiten. Daar hebben ze wel ruimte voor hem. Persoonlijk 

vindt ik het heel erg jammer dat dit nu op deze manier gaat gezien mijn eigen tijd bij de 

scouting. 

 Iets duidelijk communiceren. Zorgen dat er altijd een oudere ervaren leiding mee gaat op 

kamp.  

 Duidelijker kamp regels voor kinderen die nier zo goed durven. 

 Bij Scouting leren de kinderen respect voor de medemens en voor de natuur. Ze leren 

hulpvaardig en sociaal betrokken te zijn en de ander in zijn/haar waarde te laten. Daarnaast 

leren ze allerlei survivaltechnieken en wordt er aan sport en spel gedaan. Waar vind je nog 

zoiets?? Het zijn waarden en normen waar de maatschappij dringend behoefte aan heeft en 

de jeugd heeft de toekomst.  Ik vind het dan ook onbegrijpelijk en zelfs schandalig dat de 

gemeente waar wij wonen niet bereid is om mee te helpen om een goed clubgebouw te 

realiseren. Ik heb ook de indruk dat de overkoepelende scoutingorganisatie zich hier ook 

helemaal niet mee bezig houdt maar dat de plaatselijke groep er hierin alleen voor staat. Het 

gebouw staat op instorten. Je kunt letterlijk door het hout van de kozijnen heen kijken. Terwijl 

de jonge mensen die de groep leiden er alles aan doen om het zelf op te knappen e.d. en zij 

zich geheel vrijwillig inzetten om dit alles mogelijk te maken voor de kinderen. Dikke pluim 

voor hen dus, en een koude douche voor de gemeente. 

 Hele leuke groep. Veel aandacht voor de kinderen. Enthousiaste leiding. 

 Mijn zoon is net  te klein om over te vliegen naar de welpen. Er zijn veel nieuwe kinderen 

begonnen in september die bij elkaar in  de klas zitten. Hij vindt het wel lastig. Er is wel 

aandacht voor dit problematiek van de leiding. Het wordt waarschijnlijk een jaartje met minder 

enthousiasme. Het is tot nu toe zo erg  dat hij tijdelijk gaat stoppen. Eigenlijk zo lang hij  iet 

met tegenzin gaat , "mag" hij ook niet stoppen van ons. Continuïteit is wel belangrijk. 

 Gaat zo door! 

 Ga vooral zo door. Mijn kind wordt veel gelukkiger van scouting dan van bv voetbal 

 Mijn zoon is pas 2 maanden lid, ik rij er 14km voor een enkele reis, maar het is het zeker 

waard! Hij vindt 1,5 uur vaak veel te kort en is blij als activiteiten langer duren. 

 Een keurmerk voor kwaliteit en eisen ten aanzien van leiding zou mooi zijn. 

 Iedere groep zou minimaal een volwassene die zelf kinderen heeft moeten hebben die tijdens 

opkomst en kampen aanwezig is. 

 Alcohol gebruik zou zowel in een clubhuis als op een wachtschip vermeden moeten worden. 

 Jarenlang zelf lid geweest ( allebei de ouders) en vonden dat onze dochter dit zeer zeker niet 

mocht missen 

 Ga vooral zo door 

 ***** is een zeer goede club! 

 Het niet meehelpen is geen kwestie van willen, maar van kunnen... Meerdere activiteiten van 

kinderen in het gezin en werk van ouders... 

 Schoonhouden clubhuis is een hele klus, Blijf volhouden, De ouders zijn er blij mee en willen 

ook helpen daarbij. 

 Zou wel meer willen helpen maar kan niet. 

 Het zou mooi zijn als er een betere controle zou komen op geschiktheid van leiding 

 Net begonnen als secretaris in het bestuur van *****. Er gaat een wereld voor mij open... 

Bestuur (besturen) mogen wel iets zakelijker worden. M.i. wel heel veel scouting inhoud. Ik 

heb er zin in! 

 Ik ben zelf ook leiding bij scouting 

 Ik ben zelf ook leiding bij een andere groep 

 ik kende scouting niet maar wat is dat ontzettend leuk en wat wordt je er als kind zelfstandig 

van! 
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 Ik zit in het bestuur van de scoutinggroep. Vandaar mijn antwoord " nee" op de vraag of ik nog 

meer zou willen doen. 

 We hebben veel waardering voor de leiding die heel goed afstemmen wat  nuttig, leerzaam en 

vooral leuk is voor onze kinderen. 

 Ik vind dat scouting weekenden met het hele land vaker gehouden mogen worden zo leer je 

mensen kennen en raak je bevriend met ze en je ziet ze dan de volgende keer weer terug. 

 Volgens mij hadden jullie veel meer kunnen doen met deze vragenlijst. Over kampen 

bijvoorbeeld. Zijn die te kort, te lang, te vaak, niet vaak genoeg? Communiceren groepen 

goed? brieven? websites? Vind je dat er genoeg leiding is? Of is er een tekort? Vind je de 

accommodatie OK? Schoon? Wordt er gepest bij scouting? of niet? Ben je op de hoogte van 

regio activiteiten? Landelijke activiteiten? Internationale activiteiten? Vertel je andere ouders 

over scouting? 

 Ga maar door... 

 Scouting is een geweldige organisatie, ga vooral zo door! 

 Mijn tweeling vind het super leuk ! 

 Er moet meer en actiever gezocht worden naar nieuwe leden via media een spotje of iets 

anders scouting mag zich meer laten zien in de samenleving. 

 Ik denk dat deze vragenlijst erg zinvol is. Dit geeft inzicht voor verandering en uitdaging. Het is 

tegenwoordig erg lastig om leden te werven, maar in de groep Scouts wordt er ook geen 

moeite gedaan om dit aantrekkelijk te maken. Zeker, we leven in 2017 waar men anders t.o. 

scouting staat dan bijvoorbeeld 20 jaar geleden. Toch kan het volgens mij aantrekkelijker voor 

de pubers. 

 Leuke en enthousiaste groep! 

 De enige aanmerking die ik heb ik dat er wel iets meer aandacht mag zijn voor gezond 

eten/drinken. Er wordt regelmatig kindercola gedronken, gesnoept, chips gegeten etc. 

 geen bijzonderheden 

 Wij zijn als ouders zeer tevreden over de scouting groep waar onze zoon bij aangesloten is. 

 Ook onze zoon zelf is heel enthousiast over de scouting groep en zijn clubgenoten en 

leidinggevenden 

 Scouting vaak onbekend bij vriendjes. Hulp van landelijke organisatie voor ledenwerving, denk 

aan flyers die kind kan uitdelen of ophangen op school. 

 Het is niet dat we niet willen helpen bij activiteiten, maar dat onze bordjes op scouting al te vol 

liggen qua taken. We zijn juist op zoek naar andere ouders. 

 Het clubhuis is wel erg verouderd voor alle speltakken. Er zijn hele mooie plannen voor een 

soort blokhut stijl nieuw clubhuis, maar ja dat is duur. De buitenruimte is heel gaaf gemaakt 

met een klimgedeelte en speeltuin. 

 Het naastgelegen park is superleuk voor activiteiten. 

 Eigenlijk niet veel aan te vullen. Ik heb alleen zo mijn twijfels over het feit dat sommige leiding 

rookt in het bijzijn van de kinderen. In de huidige tijd, vind ik het eigenlijk niet meer passen. 

 Mijn oudste zoon is wel echt een scout. Altijd in voor avontuur en actie. Kamp wil hij niet 

missen. Insignes is denk ik voor tieners minder interessant dan kinderen van de 

basisschoolleeftijd. 

 Ik ben ouder van een relatief nieuw scoutinglid. Heb mijzelf opgegeven om vrijwilliger te 

worden, vanuit diverse vaardigheden die ik heb opgedaan (buitensport en navigeren) maar de 

opstart om dit concreet invulling te gaan geven heeft zeer lang geduurd. 

 Alle drie onze kinderen zijn lid of lid geweest van Scouting en hebben een ontzettend leuke 

tijd (gehad)! 

 Erg tevreden over scouting *****. Top beverleiding die elke week weer n fantastisch 

programma hebben! 

 Onze zoon kan zich erg goed vermaken bij de scouting en heeft het erg naar zijn zin! 
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 Misschien maatwerk leveren bij (begaafde) kinderen zodat zij met ontwikkelingsgenoten 

kennis en vaardigheden kunnen uitwisselen i.p.v. leeftijdgenoten. 

 De scouting bevalt ons erg goed. Mijn zoon en dochter zijn beide al jaren lid en ook al jaren 

met veel plezier. Ze leren er veel, zijn onder leeftijdsgenootjes en leren praktische dingen over 

de natuur. 

 Ik vind het tof, en ben trots op hem dat ie al mee is geweest op scoutingkamp naar Den Haag 

dit jaar voor 2 dagen. Hij zit op *****. Toch lijkt me de zeeverkenners ook tof. Heb zelf niet echt 

een zeilachtergrond, maar eerst maar een zwemdiploma halen. Wij, de ouders van Charlie, 

zijn beiden opgegroeid met ouders die graag camperen, wij ook. Alleen, weet ik niet hoe lang 

ik Charlie bij de scouting kan houden, als ie er toch uiteindelijk van af wil. Dat vind ik wel 

jammer. Maargoed, je kan niet alles. Ik ben blij dat ik op deze manier kennis heb gemaakt met 

de organisatie (flyer/kraampje op koningsdag/3x wennen bij de bevers, totdat er ruimte kwam 

bij de Esta's. m.vr.gr de moeder van. 

 Hopen dat het nieuwe clubhuis snel realiteit word zodat het nog beter word. Ga vooral zo door 

 Dat het fijn is dat mijn zoon zichzelf kan zijn, ondanks zijn beperking. Hij hoeft niks uit te 

leggen wanner iets niet gaat. 

 Scouting is een fantastische hobby/sport/bezigheid/vrije tijd besteding en meer. 

 Beide ouders zijn zeer actief binnen scouting en hebben hierdoor helaas geen tijd om nog 

meer dingen op te pakken. We zijn juist op zoek naar meer vrijwilligers om de huidige 

vrijwilligers (waaronder wijzelf) te ontlasten. 

 De kwaliteit van de leiding kan nog wel eens verschillen.  Dit kan risicovol zijn wanneer leiding 

met zeer veel ervaring gaat stoppen. 

 Stem de activiteiten meer af op de behoeften van het kind. Maak bv groepjes op niveau ipv 

alles groepsgebonden. Herhaal niet zo vaak de spelletjes.  (Alweer Hollandse leeuwen gaat 

vervelen). 

 Ga zo door, wat een fantastische leiding hebben onze bevers! Elke week weer vol nieuwe 

energie, en goede humeuren. Super! 

 Laat je niet leiden door overbezorgde ouders! 

 Een kijkmoment zou ik op prijs stellen 

 Scouting is altijd super leuk en gezellig! 

 Ga zo door ! 

 Dat scouting Nederland meer betrokken wordt bij de Nederlandse samenleving bij het helpen 

in de Natuur en bij het helpen van Ouderen en bij het helpen van hun eigen gemeente. 

 Goed zo een enquête. 

 Ga zo door. 

 Onze dochter met elke week met plezier naar scouting. 

 Op de groepsapp worden wij als ouders vaak ingelicht over de activiteit van die avond en 

wanneer er bv iets meegenomen mag worden. Wij ervaren dit als erg prettig. 

 Mijn zoon is een jongetje met autisme. De leiding gaat hier zo goed mee om dat het voor hem 

dus mogelijk is gemaakt om met een "gewone" scoutinggroep mee te kunnen draaien. Echt 

super gewoon! 

 Super leuke groep! Toppie!!! 

 Het blijkt vaak lastig voor jonge staf om een passend programma te maken voor de welpen. 

Wellicht zijn ideeën of formats binnen scouting Nederland een mogelijkheid dit te 

ondersteunen. 

 Aangezien de kinderen om de week maar kunnen komen er afgelopen periode ook nog 2 

zaterdag zijn uitgevallen. Is scouting er duur voor me. Daarom hebben mijn dochter en ik 

besloten om voor nu te stoppen met scouting. Dat vinden we er jammer. 

 Ben zelf leiding bij onze Scouts. 
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 Hebben jullie een programma hoe om te gaan met je eigen kinderen bij jou in de groep? Merk 

dat voor zowel mijn dochter  als mezelf lastig is wat te doen... tips zijn hierin handig 

 Ga zo door!!! 

 goed bezig 

 Goed initiatief deze enquête, succes met de verwerking van de resultaten! 

 We zijn heel tevreden over scouting. 

 Soms is de communicatie wel wat onduidelijk. Maar dat heeft mijn man aangegeven, (hij is als 

ouder onderdeel van de groepsraad) en daar doen ze dan ook wat mee! 

 Scouting has been great for our daughter. She has made lots of great friends and really wants 

to continue in Scouting. Sometimes it can be a bit cliquey with girls grouping together, 

especially if they come from the same school. It would be nice if leaders did a bit more to 

make sure all the girls are included and groups broken up. 

 Beter naar de kinderen luisteren en als leiding niet altijd het laatste woord willen hebben. 

Soms kan een kind ook gelijk hebben of met een goed idee komen. 

 Ik heb al heel veel ondernomen en al heel veel ondersteund. Soms moet je accepteren dat het 

is zoals het is, en blijft het dweilen met de kraan open.... 

 Mail en berichten zouden bij de bevers wel wat eerder in de voorgaande week kunnen. 

 Mijn zoon heeft het prima naar zijn zin bij scouting. Dank daarvoor! 

 Heerlijk om te zien dat mijn twee zoons net zo veel plezier hebben bij dezelfde scoutinggroep 

als ik vroeger. 

 Ik ben nu nog steeds bevriend met mensen die ik op scouting heb leren kennen. 

 Ik ben inmiddels al 3 jaar teamleider bij de bevers. 

 De scouting vereniging heeft moeite met het vinden van goede leiding en dat is jammer. 

Wellicht zou Scouting Nederland hier landelijk in kunnen ondersteunen? 

 Wat een prut-enquete, je kunt beter de boer op en mensen persoonlijk vragen. 

 Laat de scouting vooral scouting blijven. Zoals vroeger. Knopen leren hutten bouwen en 

koken enz. 

 Lokale organisatie moet beter. 

 Scouting heel leuk en belangrijk voor ontwikkeling van kinderen. Buiten, jongens onder elkaar, 

samen zijn, geen goed of fout, gewoon lol, verantwoordelijkheid krijgen, met regels en vaste 

patronen. Fijn! Bewondering voor de betrokkenheid en enthousiasme van de leiding. 

 De laatste vraag is veel te kort door de bocht. Wel of niet vaker gevraagd worden en er ja of 

nee op zeggen heeft met meerdere factoren te maken. dat is niet een gewoon ja of nee. 

Hangt af van welke activiteit, of je kind dat prettig vindt, of je de hulp kunt bieden etc. 

 Thank you for making the scouting activities such a fun for my kids! 

 De communicatie is niet altijd helemaal duidelijk, daardoor kan het soms wat amateuristisch 

overkomen. 

 Ik vind de leiders erg aardig van de scouting en vind het erg leuk om te zien hoe mijn zoontje 

is gegroeid. 

 Een aantal maanden geleden vond hij scouting nog niet zo leuk, omdat hij verlegen is en wat 

teruggetrokken was, maar inmiddels voelt hij zich een stuk beter en gaat hij er met veel meer 

plezier naar toe. Ook hebben de leiders goed geluisterd naar mijn vragen of ze mijn zoon 

goed in de gaten willen houden en blijven betrekken bij de activiteiten. 

 Ik vind het een leuke scouting club voor mijn zoon. 

 Het enige minpuntje wat ik al eerder had aangegeven is de communicatie. Deze is vaak 

onvolledig en er worden termen gebruikt zoals "over twee weken gaan we weer installeren!" 

en dan weet ik als scouting newbie totaal niet wat ze daar mee bedoelen. Ook zou scouting 

mogelijk vandaag niet door gaan ivm Sinterklaas intocht. Van de week heb ik maar een leider 

gemaild met de vraag of er al uitsluitsel was. Dit bleek al gemaild te zijn maar die heb ik nooit 

ontvangen. 



  
 

13 

 

 Er wordt regelmatig hulp gevraagd bij de scouting. Dit hebben we dan ook vaak gedaan. Maar 

de laatste tijd loopt het langs elkaar en sta je er voor niets. En daar reageren ze dan heel 

laconiek op. Ze hebben niet in de gaten dat wij ook in onze vrijetijd daar aanwezig zijn. Dus 

doe ik niet zo veel meer voor de scouting. 

 De leiding is erg goed in het sociale veiligheidsgevoel in het inschatten van de kinderen. 

 Er zou soms wat meer variatie mogen zitten in het aanbod van de activiteiten. 

 De scouting is heel erg leuk voor de jongens en ze genieten er allebei heel erg van 

 Nieuw idee: rotstikkertje. 

 Graag elke week naar Scouting in plaats van 1 keer in de 2 weken 

 Onze zoon geniet enorm en vind het super leuk! 

 En daar zijn wij dan weer super blij mee en genieten wij weer van! 

 Ga zo door! 

 Mijn functie is voorzitter van de vereniging, de punten die in de vragen lijst behandeld zijn 

horen bij onze vereniging al jaren in de top 10 van aandachtspunten. Onze vereniging vind het 

steeds belangrijker om de richtlijnen van Scouting Nederland te volgen. dit jaar hebben de 

leeftijden van het overvliegen en het aantal keren overvliegen aangepast aan SN richtlijnen. 

Afgelopen jaar zijn we druk geweest om met de leiding te overleggen over de 

progressiematrix en alle ouders hierover te informeren. Scouting Academy geïntroduceerd bij 

de leiding en de kwalificatiekaarten ingevuld. 

 Ik vind scouting geweldig beide zoons 11 jaar en 15 jaar gaan met zoveel plezier iedere week 

! Super begeleiding op iedere groep !! 

 Ik vind de scouting een geschikte activiteit voor mijn zoon. Als vader ben ik vrij positief verrast 

over de sfeer bij de scouting.  

 Ook erg fijn dat ik nog de gelegenheid had om samen met mijn dochter deze enquête nog in 

te vullen. 

 Onze dochter is transgender. Dat is wel lastig.. De scouting leiding ziet daar toch nog wel 

problemen in, in plaats van mogelijkheden 

 Ik denk dat het hebben van esta's goed is voor de groep. De jongens hebben veel haantjes 

gedrag en er is soms weinig ruimte voor de gevoelige roze kant van mijn zoon. 

 Mijn kinderen hebben het naar hun zin en dat is het belangrijkste. 

 Ben gewoon tevreden. 

 Sinds mijn dochter op scouting zit is ze ontzettend gegroeid in haar samen spel met andere. 

Het contact leggen met andere en natuurlijk leert ze veel over veel verschillende dingen. De 

leiding is fantastisch en ik vind het (bijna) jammer dat ze volgend jaar moet overvliegen. 

Nieuwe leerzame momenten en ervaringen... wij zijn benieuwd !! 

 We willen graag helpen, alleen kunnen we niet altijd. 

 Ben zelf al leiding bij de scouting maar dat kan je niet aangeven in de vragenlijst. 

 Dat ik als ouder niet wil helpen komt omdat ik chronische ziek ben en niet meer kan. 

 Ik begrijp de vraag van de scouting om ouders om hulp te vragen. Echter, het hoeft niet zo 

dwingend over te komen. Ik heb respect voor de mensen die wel hulp bieden. Echter, het 

moet wel passen bij mij als persoon en bij mijn andere activiteiten (werk en gezin). Daarnaast 

zijn er andere activiteiten buiten de scouting waar ik aan deelneem. Ik probeer minstens één 

evenement te begeleiden. 
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Bijlage 2: Redenen onvoldoende kwaliteit roverscoutsprogramma 

Overzicht van de redenen waarom praktijkbegeleiders de kwaliteit van het programma van 

roverscouts in hun groep net of niet voldoende vinden (rapportcijfer 6 of lager). 

 

 Ik heb geen zicht op hun programma 

 Ze hebben geen programma, ze hangen alleen op de bank 

 Is voornamelijk een vriendenclub van leiding 

 Geen programma aanwezig 

 Deze groep heeft geen begeleiding en komt niet van de grond we hebben veel geprobeerd  

 Ze zijn nog niet echt te motiveren voor het scoutingspel 

 Zie antwoord bevers 

 Zij zijn niet bezig met de kwaliteit van hun spel 

 De roverscouts of stam van onze groep heeft hooguit 5 keer per jaar een opkomst. Als ze 
opkomst hebben, dan is dat altijd goed verzorgd. 

 Deze is nog in opstartfase 

 Ik vind dat zij de uitdagingen en mogelijkheden die er zijn voor hun leeftijdsgroep niet of 
minimaal aanpakken. Samen met een begeleider van de explorers die o.a. ervaring heeft met 
kampen in het buitenland en speciale activiteiten wil ik hen motiveren. 

 De meeste van hen zijn ook leiding bij een speltak, dus er blijft weinig tijd  over voor de 
voorbereiding, maar ik gun hen zo het plezier en de kick van die speciale activiteiten. 

 De roverscouts zijn erg laks in het opzetten van een leuk en uitdagend programma. 

 Weinig tot geen structuur 

 Er wordt niet gewerkt met de mogelijkheden uit het programma-aanbod voor roverscouts 

 Zijn wat minder scouting georiënteerd bezig. Wel gezellig en wanneer nodig actief. maar geen 
gestructureerde scouting activiteiten. 

 Ze doen bijna niets 

 Er wordt nauwelijks gedraaid ivm te weinig leden 

 De loodsen zijn bijna allemaal stafleden die het gewoon gezellig willen hebben met elkaar. 
Bovendien zijn ze in deze samenstelling en op een eigen avond net begonnen. Moet zich nog 
ontwikkelen. Daarnaast vinden we de gezelligheid het belangrijkste. Als stafleden 'moeten' ze 
al zoveel. Dus we gaan hebben geen eisen of verwachtingen voor een programma. 

 Passief... heeft met regelmaat weinig met s.c.o.u.t. te maken 

 Omdat het te vaak op dezelfde mensen neerkomt om iets te organiseren en daardoor vaak 
eenzelfde soort programma ontstaat, of helemaal  geen programma. 

 Draaien niet vaak. 

 De leden komen hun belofte om activiteiten voor elkaar te verzorgen niet na. Dit leidt tot 
mindere programma's en frustratie naar elkaar. Iets wat jammer is, want juist als roverscouts 
kun je heel veel en je grenzen met activiteiten verleggen. 

 Kwaliteit van het spel is een punt van aandacht voor aankomend scouting seizoen. 

 Is nog opstartend. 

 Geen actieve programma's; weinig scouting. 

 Groep is heel klein waardoor programma draaien er vaak niet bij is. 

 Weinig programma, alleen bij gemeenschappelijke activiteiten soms wat actie. Veel van de 
roverscouts is ook leiding, dus zijn op andere momenten wel nuttig bezig. 

 Ze zijn te weinig actief. 

 Omdat daar niet zoveel opkomsten mee zijn 

 Animo soms onvoldoende 

 Zijn lastig te motiveren 

 Deze groep is net opgezet en loopt niet voldoende. Wordt vanuit de stam begeleid.  

 Wij richten ons als praktijkbegeleiding op jeugdleden (t/m explorers) 

 Te weinig activiteiten die gebruik maken van een activiteitengebied. Gezelligheid staat hoger 
in het vaandel 

 Deze speltak draait slecht, er wordt niets met het ontwikkelde spel voor deze leeftijdsgroep 
gedaan en er is geen of nauwelijks begeleiding 

 Roverscouts zijn vorig jaar opnieuw opgezet en zijn bezig met maken van de slag van 
gezelligheidsclub naar scouting speltak. 
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 Ze hebben het leuk en gezellig met elkaar, dat zou een dikke voldoende zijn. Maar er is niet 
echt een programma. Ze hebben wel een planning gemaakt en willen ook wel meer doen, 
maar het komt niet altijd van de grond. Geen reden tot paniek of zorgen, misschien wel 
begeleiding gewenst 

 Ik zie en hoor ze niet veel, zijn er zeker wel maar buiten de opkomsttijden van de andere 
speltakken. Ik denk ook dat deze ploeg wat meer begeleiding/coaching kan gebruiken maar 
de adviseur/coach is er eigenlijk nooit. 

 Dit zijn 2 jongens die de weg zoeken naar programma's. 

 Momenteel een kleine groep die onregelmatig aanwezig zijn om een divers programma neer 
te (willen) zetten. 

 Zij hebben bij ons zelf de verantwoordelijkheid om dingen te organiseren, ze hebben wel -
sinds een aantal jaar- een begeleider die op aanvraag aanwezig is en meedenkt. Ze hebben 
een eigen sleper (boot) waar ze veel mee bezig zijn, maar ze stellen zich vaak passief op en 
wachten veel op initiatief vanuit de groep. Ze worden wel betrokken bij de groepsstructuur, 
overleggen etc.  

 Dit hoort, voor ons gevoel, een beetje bij die leeftijd en ze leren erg veel van deze tijd. Vaak is 
het goed om even een paar jaar zelf te ontdekken en last te hebben van passieve 
leeftijdsgenoten, voordat ze staf worden. 

 We missen een goede adviseur. Ze willen wel maar weten niet hoe. Moeilijk bij elkaar te 
krijgen voor goede opkomst. Wel aandacht voor vanuit praktijk/groepsbegeleiding. Gaat beter 
worden. 

 Hier valt nog wel meer uit te halen. Er wordt vaak teruggevallen op programma's die bekend 
zijn. 

 Deze speltak is bij ons nog in ontwikkeling en met een wisselend aantal leden bij deze speltak 
is dat lastiger dan gedacht. Ook de mate verantwoordelijkheid van de leden zelf is van groot 
belang bij het laten slagen van de ontwikkeling van deze speltak. 

 Te weinig uitdaging en afwisseling 

 Het is een kleine groep waardoor de activiteiten moeilijk te organiseren zijn. 

 Stafgebrek 

 Het ontbreekt vaak aan de zin om een goed programma in elkaar te draaien. 

 Zijn vaak ook leidinggevende en "moeten" daar al een goed programma maken 

 Weinig opkomsten, niet Scouting gerelateerd. Veel met alcohol 

 De activiteiten zouden wat uitdagender mogen zijn, in mijn ogen is het erg eenzijdig (vaak 
koken op vuur bijv.). De leden zijn echter zelf verantwoordelijk voor hun programma, dus men 
zal er zelf wel tevreden mogen zijn. 

 De huidige groep Roverscouts is vrij jong en is met elkaar aan het leren hoe zij de activiteiten 
voor hun speltak willen invullen. Daar komt bij de op dit moment nog niet alle opkomsten even 
goed geregeld zijn. 

 Zijn net opgestart. Vinden het al moeilijk om allemaal te komen. Plannen zijn goed,  uitvoering 
blijft achterwege. 

 Ze mogen wat meer activiteiten ondernemen en een actievere houding aannemen in de groep 

 Omdat deze speltak twee keer in de maand bij elkaar komt en meer een leiding vriendenclub 
is die leuke events gaan doen. 

 Hebben bijna nooit programma. Hangen maar wat rond of gamen. 

 Ze zijn al een stuk actiever geworden dan een paar jaar geleden maar er is nog veel winst te 
behalen 

 Deze speltak heeft niet heel vaak een opkomst 

 Er zou meer nadruk op het activiteitenprogramma mogen liggen en minder op het bij elkaar 
zitten en praten. 

 Deze groep moet nog opstarten...  nog veel begeleiding nodig in plaats van advies 

 ik heb eigenlijk geen idee wat ze doen 

 Weinig afwisseling in programma. Vormt een groep met de scouts 

 Het is op dit moment een klein clubje en draaien niet zo vaak 

 Ze doen zo nu en dan eens wat maar maken zich tot nu toe niet erg verdienstelijk voor de 
groep of maatschappij. 

 Wordt dit jaar weer opnieuw opgestart, ik heb ideeën gehoord, maar moet nog kijken hoe dit 
uitpakt 

 Matige motivatie van jeugdleden 
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 Ik vind het vaak een beetje bankhangen en wat onderhoud en zeilen. Programma wordt niet 
echt gemaakt. 

 Programma's hebben ze misschien 1x per maand 

 Weinig afwisseling. Maar ze zijn dan ook zelf verantwoordelijk voor hun programma. 

 Bestaat bijna volledig uit de jonge leiding van de groep en die hebben naast hun 
verantwoordelijkheid en verplichtingen naar de onderdelen in hun eigen vrije tijd geen zin om 
programma's te organiseren voor zichzelf en anderen maar komen liever samen om te chillen 
en een spelletje te doen. 

 Het tot stand komen van een programma kost vaak meer tijd en inspanning dan gewenst. Dit 
resulteert in een mindere kwaliteit en met name onvoldoende planning. Programma's lopen uit 
of worden niet volledig afgerond. Dit maakt dat de leden niet altijd met een voldaan gevoel 
huiswaarts kunnen. 

 Ik denk dat ze er meer uit zouden kunnen halen.  Meer afwisseling, uitdagendere dingen 
doen. 

 Het is vooral bier drinken en bordspellen doen 

 Weinig afwisseling in het programma. 

 Er is weinig activiteit of interactie. 

 De loodsen zijn überhaupt zoekende wat ze willen doen met hun programma. Als er iets 
georganiseerd wordt is het leuk. Maar er is slechts af en toe een opkomst. Hoofdreden is een 
zeer kleine lichting met de meesten als fulltime 

 leiding. Men heeft niet veel energie om ook nog veel te investeren in de loodsen. 

 De meeste roverscouts zijn bij ons ook leiding van een andere speltak waardoor het 
programma van de roverscouts een lagere prioriteit heeft. 

 Beoordeling van de 6 is omdat ik onvoldoende zie wat er gebeurt binnen deze speltak. Er 
wordt lang niet altijd iets actiefs gedaan. Wat ik van deze speltak zie en hoor is dat er nog veel 
meer uit gehaald kan worden. 

 Ook niet geheel bekend 

 Er wordt  momenteel te weinig activiteiten door de roverscouts gedaan, we zijn er mee bezig 
om er meer structuur in te krijgen. 

 Weinig activiteit/leden 

 Roverscouts zijn net opgestart, nog geen continue programma 

 Weinig input vanuit de roverscouts 
 

 

  



  
 

17 

 

Bijlage 3: Overzicht genoemde leerdoelen bij de roverscouts 

Overzicht van de dingen die roverscouts en oudere explorers zelf graag nog bij de roverscouts 

zouden willen leren. 

 

Antwoorden roverscouts: 

 Met grote materialen leren omgaan, denk aan kabelbanen, trappersbanen, hikes uitzetten, 
posten bouwen. 

 Uitdagende scoutingtechnieken en internationaal scouting. 

 Vaarbewijs halen 

 Activiteiten organiseren in het buitenland 

 Ik zit pas en half jaartje bij de stam/Roverscouts dus ik ben nog aan het rondkijken wat ik wil 
doen als stammer binnen de speltak en voor de groep. Ik ben aspirant welpenleiding 
geworden (een jaar geleden) om beter te leren leiding geven en alle aspecten die daar bij 
komen kijken. 

 Eigenlijk zie ik het meer als een gezellige opkomst met vrienden om lol te maken en bij te 
kletsen 

 Hoe je je groep kan blijven uitdagen 

 Sociaal zijn 

 Hoe je een kamp moet organiseren 

 Gezellige samenwerking 

 Pionieren van lastige bouwwerken, koken op houtvuur, primitief kamperen 

 Niks, lol. Stam is voor de fun gezelligheid met de groep. Je bent samen gewoon leuk bezig. 
Leren doe je op school en bij de jongere onderdelen 

 Niks, wij hebben niet de ideale groep om nog echt iets te leren. 

 Meer over organiseren en bedenken van activiteiten (ook op grote schaal) 

 Leiding geven 

 Niks 

 Functioneren in een groep. Opkomsten voorbereiden en doen die de meerderheid van de 
mensen leuk vinden. En dingen meekrijgen van opkomsten van andere mensen. 

 Verantwoordelijkheid overdragen en dat duidelijk maken 

 Niks, ik kom niet naar scouting om te leren 

 Ik zou graag willen leren van het systeem met uitdagingen en partenza etc. Ik denk dat dit 
programma een waardevolle afsluiting kan zijn van je scoutingperiode. 

 Niets 

 Dit gedeelte moet vooral leuk zijn, genieten is punt een twee en drie. 

 Als het je beurt is om een programma te organiseren dat je er ook echt tijd aan besteedt om 
een uitdagend programma neer te zetten. 

 Niet kort door de bocht dit is wat moet en klaar, maar uitgebreid en iets wat voor iedereen leuk 
is 

 Mijn partenza halen. 

 Beter leren knopen en leren omgaan om later Leiding te worden bij de Scouting 

 Niets 

 Internationale contacten met andere groepen 

 EHBO 

 Ik hoef niet perse nog iets te leren, voor mij is het ondertussen vooral een hele goede 
vriendengroep. 

 Goede opkomsten leren bedenken voor de jongere speltakken, maar dat komt met ervaring 
denk ik 

 Ik zou graag meer activiteiten willen leren kennen welke je kan doen tijdens een opkomst, 
zodat ik deze ook buiten scouting kan toepassen. 

 Voor mij draait het vooral om gezelligheid, veel mensen zie ik niet meer omdat ik in een ander 
leidingteam zit, en door de stam heb je nog af en toe gezellige avonden samen 

 Niks bijzonders 

 Zelf kampen organiseren en leiding geven aan jongere speltakken 

 Samenwerking, zelfstandigheid, omgaan met verantwoordelijkheden 
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 Ik zelf niet, maar voor veel andere leden in onze roverscouts groep: hoe ze zelf dingen 
kunnen regelen. 

 Ik zou graag willen leren hoe ik moet plannen en organiseren. Als rovers staan wij redelijk op 
onze eigen voeten en het is dan belangrijk om ook dingen te kunnen regelen. 

 Nog meer bier drinken 

 Het is geen opleiding of school, maar een leuke hobby die ik al 14 jaar beoefen. Ik hoef niet 
echt iets te leren maar een leuke gezellige opkomst. 

 Ik vind het prima zoals het is 

 Gevorderden survival technieken. 

 Niets, scouting is een vriendengroep waarbij alles mogelijk is. Ik ga naar scouting om een 
leuke tijd te hebben, niet om perse iets te leren. 

 Onze groep heeft het doel gezet om in 2020 naar Kopenhagen te varen en zijn op dit mo 

 Verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, sociale vaardigheden 

 Nee, je hebt dat in de jaren er voor gedaan. Je leert wel iets maar niet expliciet en dat hoeft 
ook niet 

 Atje bier 

 Niks 

 Ik zou willen leren hoe ik de nieuwe voorzitter kan begeleiden om de functie volledig over te 
kunnen nemen. 

 Nog wat dieper op alles in 

 Ik zou graag zien dat we de 3 fases invoeren, maar helaas ben ik hier de enige in (onze groep 
heeft zo'n 20 man) dus ik ben best outnumberd 

 Hoe kan ik zelfstandiger worden? 

 Ik denk voorbereidende vaardigheden op het verder gaan binnen scouting, als leiding of als 
onderdeel van een evenemententeam. En het verdiepen van vaardigheden zodat we die door 
kunnen geven. En vaardigheden voor persoonlijke ontwikkeling zoals samenwerking en 
communicatie, dingen die in de rest van je leven handig blijven. 

 De beste manier om geld op te halen voor zomerkamp 

 Anderen motiveren om mee te denken met het organiseren van activiteiten. 

 Meer creativiteit in het spel stoppen, meer op verschillende interesses inspelen 

 Meer bezig zijn met internationale activiteiten 

 Alles wat er te leren valt  

 Alles dat zich gaandeweg onbewust laat leren. 

 Ik zou graag meer samen willen werken met andere scouting groepen uit het heleland en 
kijken hoe die een opkomst draaien voor meer levens ervaring 

 Er zijn verschillende trainingen die ik wel eens met de roverscouts zou willen doen. Ik weet zo 
niet welke dat zijn maar er zijn er meerdere die me interessant lijken. alleen bestaat mijn 
groep voor de rest uit allemaal jongens en weet ik niet of zij die zelfde mening delen. 

 Heel veel roverscouts zijn ook leiding binnen onze groep. Alles wat ik dus wil leren, dat leer ik 
al een beetje bij de leiding. Zoals staan voor een grote groep enz. 

 Niks, de roverscouts is voor ons juist een tijd dat we zelf een leuke avond hebben, hierbij hoef 
je niet specifiek iets te leren. 

 Het maken van een volwaardig programma en kampen 

 Wild kamperen 

 Beter worden in omgaan met andere 

 Samenwerken 

 Hoe je jezelf binnen scouting kan profileren. 

 Ik kan zo snel niets bedenken 

 Helemaal niets, wij zijn allemaal al leiding dus heeft niet veel nut om nog iets aan 
ontwikkelingen te doen. 

 Mening overbrengen, discussiëren, debatteren, presenteren, 

 Beter pionieren 

 Zelfstandigheid, planning, opzetten van opkomsten 

 Beter worden in improvisatie opkomsten. 

 Opkomsten beter organiseren. 

 Niet veel. Gewoon nog even plezier hebben als jeugdlid 

 ? Heb het meeste al wel geleerd in de 14 jaar dat ik bij scouting zit 

 een kamp organiseren en wat daar nou echt allemaal bij komt kijken. 
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 met een team samen een programma voor een grote groep maken. 

 Geen idee 

 Technieken die ik gemist heb bij de vorige speltakken om beter leiding te kunnen geven 
(knopen, vuur maken, tochten etc.) 

 En we willen graag nog wat groots organiseren, wat meer mensen dan alleen onze groep 
bereikt. 

 Het organiseren van grote activiteiten voor de vereniging 

 Leiding geven aan een grootte ervaren groep en een goed programma in elkaar zetten. 

 Hoef niet perse iets te leren. Wil het gezellig hebben 

 Niks bijzonders, algemene vaardigheden die altijd van pas kunnen komen 

 Mn awards willen halen en meer verdieping voor tocht technieken 

 Jota toren bouwen 

 Verschillende dingen. Niet zozeer scouting specifieke dingen. Het lijkt mij leuk om bij de 
verschillende opkomsten af  en toe een workshop te doen. Dit kan dan variëren van zelf een 
mes en foedraal maken tot leren cocktails maken. 

 Geen idee 

 Hoe het bestuur werkt, wat daar allemaal bij komt kijken. 

 Meer verantwoordelijkheid. 

 Voornamelijk het sjorren en over het algemeen beter worden in scouting activiteiten. 

 Serieuze dingen met elkaar 

 Ik zit in een groep met alleen maar jongens die het meeste gemotiveerd zijn om bier te 
drinken en kut te roepen. Op zich best gezellig, maar ik zou meer willen met de jongens die ik 
al vanaf mijn 6e ken. Steeds als ik probeer wat op te zetten, komt er niet bepaald motivatie 
omhoog. Hoe krijg ik dit wel voor elkaar? Ik zou meer willen doen, maar wat? 

 Buitenlandse ervaring opdoen! 

 Organiseren, moeilijkere scouting skills 

 Ik hoef niet echt bewust iets te leren. Het gaat mij vooral om een gezellige avond met een 
leuke groep mensen. 

 Hoe je met andere voorwerpen bier openend. 

 Hoe ik duidelijk en overtuigend leiding kan geven tijdens een activiteit of als leiding bij een 
andere speltak. Daarnaast wil ik graag andere culturen binnen en buiten de groep leren 
kennen of mensen beter te begrijpen en vooroordelen voorkomen, mijn technieken als 
vuurstoken, pionieren en routetechniek verbeteren zodat, ik het andere ook makkelijker kan 
aanleren 

 Geen idee 

 Bij ons zijn alle rovers ook leiding dus dat leren we. 

 Ik zou bij de roverscouts graag dieper ingaan op bushcraft en survival. tot niveaus waar je met 
andere speltakken niet kunt komen 

 Knopen en routetechnieken bijhouden 

 insigne werk, zoals dit ook is bij andere speltakken. 

 Niet echt iets 

 Ik zou me bewust willen worden van hoe grenzeloos mijn mogelijkheden zijn. Wat ik maar wil, 
zou ik kunnen bewerkstelligen. Wel zou het handig zijn daarbij te leren hoe ik anderen kan 
motiveren ook groter te dromen of actie te ondernemen. 

 Ondersteuning bij jongere speltakken en hikes ed 

 Penningmeesterschap 

 Niets 

 Survivaltechnieken 

 Hoe je het beste speltakken kunt draaien 

 Gevorderde pioniertechnieken 

 Leiderschap 

 Hoe dingen optimaal organiseren 

 Weet ik niet 

 Een survivaltocht me alles erop en eraan. 

 Ik zit ondertussen al zo'n 13 jaar bij scouting en ben sinds 2 jaar leiding. Ik denk dat ik niet 
veel meer wil/hoef te leren, dat heb ik de afgelopen jaren zeker al gedaan. Misschien alleen 
nog zelfstandiger zaken ondernemen/organiseren maar dat doen we al veel! 

 Leren leiding of begeleiding te worden van een speltak 
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 Stuurmansschap 

 Niks, we zijn een hechte vriendengroep die graag nog gewoon ook iets doet voor de 
vereniging waar we al zolang bij zitten 

 leiden van vergaderingen en  begrotingen opstellen, 

 Niets 

 Niet heel veel meer 

 Niet zo veel, ik zie het als een vriendengroep 

 Leren hoe je het beste leiding kunt geven. Ik ben leiding bij de scouts sinds kort namelijk 

 Hoe hou je de opkomsten zo vernieuwend en uitdagend mogelijk 

 Ik zit al bijna 15 jaar op scouting dus heb al veel geleerd 

 Weet ik niet 

 Van alles ik zou graag aan mezelf willen werken en ook wil ik graag scouting technieken leren 
enz. Het gaat mij er meer om dat we elkaar kunnen ondersteunen met onze gebreken. 

 Meer scoutinggerichte dingen 

 Alles nog haha 

 Niet zo veel, ik ga er meer naar toe voor mijn plezier en om gezellig een biertje te drinken. 

 Niets specifiek. 

 Meer survival tips en trucs 

 Niks 

 Hoe je het uiterste naar boven kunt hallen in de natuur en meer insignes kunt krijgen, want die 
heb ik sinds de Esta's niet veel gekregen. 

 Survivalskills voor wildkamperen / trekken met weinig middelen, EHBO, evenementen 
organiseren voor vreemden (dus geen zomerkamp met eigen groep of als leiding, maar bijv. 
iets als een spel/feest/kamp voor de hele regio) 

 Zelfstandig werken en grote projecten aan gaan met je mede roverscouts 

 Hoe je goed een spel kan begeleiden en in elkaar zetten 

 We hebben doelen in het begin van het jaar gezet wat iedereen persoonlijk wil leren, en als 
groep. deze zijn opgeschreven en wordt aan het eind van het jaar besproken. 

 Meer op scouting gerichte activiteiten 

 Leiderschapskwaliteiten, voorbereiding op leidinggeven aan een andere speltak 

 Ik hoef niks meer te leren bij de roverscouts. Gezellig met z'n alle bij elkaar komen is het doel. 
Soort beloning voor leiding zijn. 

 Dingen die je normaal niet leert. 

 Dingen van het oude scouting. 

 Dingen van de andere scouting afdelingen(Water en lucht). 

 Hoe je jezelf zo kunt ontwikkelen dat je een betere toevoeging bent voor de groep, hetzij als 
leiding, maar ook welke andere opties er zijn als je geen leiding wil worden en je hierin kan 
verdiepen. 

 Uitdagende scouting technieken 

 Niks, bij ons in de groep wordt alles geleerd vanaf welpen tot explorers. De roverscouts zijn 
vaak de leden die ook leiding zijn, die dan opkomsten draaien 

 Evenementen organiseren. 

 Weet ik zo 123 niet 

 niets 
 

Antwoorden explorers: 

 Gewoon gezellig, niks moet alles mag. Ik ben ook leiding van een andere speltak dus heb niet 
zo veel zin in verplichtingen. Iets wat ik nog wel zou willen leren is beter organiseren en beter 
met gedrag van kinderen met een rugzakje om kunnen gaan. 

 Zelf van alles organiseren. 

 Als groep samen evenementen organiseren 

 Meer zelfstandigheid 

 Zelf een groep onderhouden, en volledig eigen kampen regelen 

 Leiding geven en opkomsten organiseren 

 Bier brouwen 

 Verschillende dingen, ik vind het vooral belangrijk dat heel de groep mee kan kiezen wanneer 
we wat doen. Toch zou ik het wel erg leuk vinden om zelf weekendjes en kampen te 
organiseren. 
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 Ik zou de band tussen de mensen graag sterk willen maken. 

 Leren goed geld binnen te halen, en daar ontzettend gave dingen mee te doen. 

 Communicatie, EHBO 

 Hoe ik een goede leiding kan zijn 

 Dat zou ik zo niet weten. Heb al best veel geleerd, ben ook al leiding bij de bevers. We zullen 
wel zien 

 Ik denk om zelf opkomst en te regelen. 

 Nog beter leren om een perfecte opkomst in elkaar te zetten 

 Zorgvuldig plannen van kampen 

 Wat er allemaal mogelijk is, dus wat er allemaal kan binnen Nederland. want er zijn een aantal 
dingen die standaard worden gedaan zoals klimmen maar meer de speciale en unieke dingen 
die je kunt doen met je groep. voor een klein bedrag 

 Hoe je een goede leiding word, begrotingen maakt en hoe scouting organiseren werkt 

 Leiding geven ect 

 Niet per se iets 

 Leiding leren worden 

 Eigenlijk heb ik alles wat ik wil leren al geleerd bij de scouts en explorers, nu wil ik gewoon 
graag mijn vaardigheden verbeteren. 

 Veel dingen  zelfstandig doen 

 Zelfstandig alles regelen, nu helemaal zonder begeleiding 

 dingen die je nodig hebt als je op jezelf gaat, dieper in gaan op alle deelgebieden. 

 Meer uitdagende scouting technieken. 

 geen idee 

 voorbereiding om leiding te worden 

 Niet zoveel 

 Ik denk ongeveer de zelfde dingen als nu, gewoon gezelligheid. 

 Vrijheid andere mensen 

 Gezelligheid 

 Verder niks leren 

 Opstap naar leiding. 

 Goed een kamp en een weekendje kunnen opzetten. Wij hebben op het moment geen pivo's 
dus dat moet mijn groep weer opnieuw opzetten 

 Gezelligheid 

 Meer zelfstandig worden, vriendschappen en sociale contacten opbouwen. Herinneringen 
maken die je nooit vergeet. Verantwoordelijkheid leren nemen 

 Diepere focus op programmeren en organiseren van feestjes o.i.d. 

 Leuke spellen bedenken, EHBO 

 Niks 

 Bij de roverscouts zou het mij leuk lijken om te leren hoe je leiding kan zijn. Ik bedoel daarbij 
EHBO brandveiligheid leren, maar ook het aandacht trekken van kinderen. Hoe organiseer je 
een actieve maar leuke opkomst. 

 Nog beter programma's maken en uitvoeren.  

 Het regelen van kampen oefenen. 

 Gezelligheid 

 Meet ervaring in hoe je zelf kampen en andere activiteiten organiseert. Verder zou ik ook 
graag willen kijken bij welke speltak ik het beste leiding zou kunnen worden. 

 Ik zou het leuk vinden om grootsere dingen te organiseren en ik vind het heel belangrijk dat 
het gezellig is. 

 Strategisch drinken 

 Ik weet niet wat ze allemaal doen 

 Maakt mij niet zoveel uit 

 Zelfstandigheid 

 Het leren van leiding geven 

 Standaard: goed kunnen rondkomen op een random plek (op het water) met weinig geld, en 
hoe onze zeeschouw echt goed te onderhouden. 

 Leiding geven 

 Ik zou graag willen leren hoe je het beste een goede leiding word handige tips en tricks voor 
leiding zijn en vooral veel eigen programma maken 
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 Ik heb alles al geleerd 

 Survival skills 

 Het opzetten van een zipline en van een trappersbaan 

 Samenwerken en leiding worden 

 Ik denk nog uitdagendere dingen die je nu al doet bij de Explorers 

 Niks 

 Scouting gerelateerde activiteiten zoals beter leren pioneren en meer routetechnieken 

 Ik zou het niet weten. 

 Leiding geven, uitdagende activiteiten 

 Ik wil niet persé heel veel nieuwe dingen leren, aangezien we dat als vanaf onze 5e hebben 
kunnen doen. Maar als ik dan echt iets zou willen leren zouden het ingewikkeldere knopen 
zijn, moeilijkere route technieken . Eigenlijk alles wat je al geleerd hebt maar dan een tandje 
hoger. 

 Er is niks wat ik bij de roverscouts  graag zou willen leren. 

 Geen idee 

 Ik denk niet dat er nog iets te leren valt aangezien je al een hele hoop al heb geleerd bij de 
welpen de scouts en de explorers 

 Meer uitdagende activiteiten en dingen waar je ook nut van hebt bij het leiding draaien. 

 Niks 

 Praktische dingen, maar ook heel andere uitwerkingen van normale scoutingkunden 

 Ook leiding geven en nog steeds met vrienden zijn 

 Survival dingen 

 Kampen organiseren 

 Reizen 

 Zelfstandig zonder leiding een eigen speltak organiseren 

 Specialisatie in scouting activiteiten. 

 Dat weet ik nog niet 

 Nieuwe uitdagingen uit gaan, voor hoe lang blijf je de grens op zoeken, ect. 

 Verder met varen 

 Volledig zelfstandig een goed werkende en communicerende groep te maken/onderhouden. 
Als dat namelijk goed lukt, komen leuke activiteiten veel makkelijker en is het voor iedereen 
altijd leuk. 

 Met zn allen lekker chillen en deelnemen aan grote evenementen als groep zijnde. 

 Leren organiseren 

 Verdere technieken en beter worden in opkomsten maken 

 Leren leiding geven en organiseren/plannen 

 Niks gewoon contact hebben met leeftijdsgenoten 

 Ik kan geen specifieke dingen noemen omdat ik vooral op scouting kom voor de gezelligheid 
en de sociale contacten. We kiezen samen wat we gaan doen, we zijn nu bijvoorbeeld een 
pizza-oven aan het maken, en dan leer je automatisch nieuwe dingen waar je eerst niet zo 
snel aan zou denken. 

 Bier drinken 

 Niks eigenlijk, ik doe het alleen maar voor de gezelligheid. Ik zou het wel fijn vinden als er wat 
speciale activiteiten komen die het leidinggeven van mijzelf verbeteren in jongeren speltakken. 

 Leren? Niet zo veel. Doen? Zeilen, bieren, gewoon gezellig zijn. 

 Dat weet ik niet. 

 Leiding geven aan leeftijdsgenoten en zelfstandig worden. 

 Snel en makkelijk vuur maken en planten leren kennen, wat je kan eten en welke plant 
waartegen helpt. 

 In het bos overleven, zonder enige technische snufjes. 

 Leren organiseren en op een volwassen manier naar problemen kijken 

 Ik wil niet echt iets leren, scouting is voor mij sowieso niet een activiteit waar ik van leer. Ik 
kom er voor de gezelligheid. Het enige verschil tussen de explorers en de rovetscouts vind ik 
de leeftijd en een aantal activiteiten. 

 Zelf grotere activiteiten leren organiseren 

 Zelfstandig de groep besturen met een bestuur 

 Nog meer zelfstandig dingen kunnen regelen. 

 EHBO 
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 Leuke activiteiten bedenken en uitvoeren, zelfstandig zijn en met je groep dingen organiseren. 

 Ik vind het leuk om me communicatief en organiserend te ontwikkelen, mensen leiding geven, 
grote spellen organiseren en zorgen dat evenementen soepeltjes verlopen. 

 Primitief survivallen 

 Niet veel 

 Nog meer scouting technieken 

 Meer technieken zoals pionieren en vuur stoken en ik wil beter leren worden in de 
vaardigheden die ik al heb 

 Zelfredzaamheid, eigen bestuur, zelfstandigheid 

 Hoe je goed leiding moet geven aan een groep jongere kinderen. 

 Leiding leren geven bij de welpen of scouts 

 Kennis maken met anderen mensen en projecten regelen voor anderen spel takken 

 Het organiseren van originele opkomsten, misschien iets van cursussen waar je in de praktijk 
wat aan hebt. bijvoorbeeld een EHBO of reanimatiecursus. 

 Hoe het is om langdurig van huis te zijn 

 Ik zou graag beter leren roeien en mijn kwaliteiten op het water verbeteren 

 Niet echt veel. Het leer gedeelte hoeft van mij bij deze groep niet meer zo aanwezig te zijn. 

 Verder in de lijn van de explorers,  weet verder nog niet. 

 Communicatie 

 Geen idee, roverscouts zijn pas net begonnen bij onze groep en ik heb nog geen idee wat er 
precies allemaal wordt gedaan. 

 Ik zou graag willen leren om beter leiding te kunnen geven en een minder kort lontje te 
hebben 

 Goed zelfstandig worden 

 Hechte groep 

 Hoe je een speltak draaiend houdt 

 Weet ik niet 

 Hoe ik leiding kan worden en vooral hoe ik daar plezier in kan hebben 

 Wat is überhaupt roverscouts wij hebben allen hessenstam 

 Bij ons heet dit de stam en daar drinken ze alleen maar bier. 

 Niet veel, ik heb namelijk bij de verkenners en de welpen genoeg kennis op gedaan. 

 Niets in het bijzonders 

 Geen idee 

 Ik zou willen leren hoe je nog betere programma’s moet maken 

 Leiding geven 

 Hoe het er aan toe gaat als je een heel compleet eigen programma moeten maken. 

 Niet veel meer als nu 

 Wat je ook bij explorers leert maar dan groter enzo 

 Nog meer zelfstandigheid die bij de explo's niet word aangeboden 

 Goede vraag 

 Hoe je een scoutingevenement kunt organiseren voor andere explo's en roverscouts. En hoe 
je met scouting de maatschappij kunt helpen door mee te doen met acties 

 Leren heb ik al gedaan bij de voorgaande groepen, ik wil het vooral gezellig hebben op 
vrijdagavond met mijn vrienden. Ik zou ook niet zo goed weten wat er nog te leren valt op je 
18e. 

 Weet ik niet 

 Dingen bouwen ofzo 

 Geen idee, ik weet niet wat ze doen bij de roverscouts 

 Allee zelf regelen, en kampen in het buitenland 

 Leiding geven 

 Ik zou graag meer willen leren om contact te leggen met andere scouting groepen. 

 Niks speciaals 

 Van allerlei leuke dingen 

 Niet zo veel 

 Ik wil mijn binnenboord en buitenboord motor CWO diploma halen. 

 Leren leiden 

 Gewoon gezelligheid 
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 Niks 

 Doe nu al veel samen 

 Beter met de Dutch oven werken 

 Hoe je zelfs in extreme situaties zou kunnen overleven. 

 Activiteiten plannen die niet op de blokhut zijn. 

 Plezier maken 

 Vaardigheden wat betreft leiding geven aan jongere groepen. Ook zou ik graag EHBO leren 
en pionieren voor gevorderden. 

 Meer organiseren 

 Leiding geven 

 Niks 

 Uitdagende activiteiten organiseren en een kamp van begin tot eind plannen. 

 Ik heb eigenlijk geen idee, de overstap naar leiding denk ik 

 Sociale contacten 

 Een eigen zomerkamp organiseren 

 Leiding geven, zelf grotere tochten in bijvoorbeeld de Ardenne organiseren 

 Ik denk niet echt iets leren gewoon gezelligheid. 

 Niet echt iets leren. Vooral veel plezier hebben. 

 Barbecueën, dingen in de natuur, gezelligheid onder elkaar 

 Er zijn niet echt bepaalde dingen die ik zou willen leren. 

 Weet ik niet, heb nog nooit gehoord van de roverscouts 

 Hoe je beter dingen zelf kan regelen en hoe je een speltak goed kan organiseren 

 Niks. Gewoon gezellig doen met zijn alle 

 Teamwork en Leiderschap 

 Zelfstandig reizen 

 Mij zelf verder ontwikkelen 

 Gezelligheid 

 Samenwerken om een gaaf zomerkamp in elkaar te zetten 

 Meer over leidinggeven en hoe ik scouting met studie en later met werk kan combineren. 

 Niet perse iets 

 Het regelen en zo van een speltak maar dan verdergaand als bij de explorers 

 Leren hoeft niet echt, ik ben op scouting voor m'n plezier. 

 Meer zelfstandigheid qua activiteiten organiseren. 

 Niet echt iets 

 Misschien moeilijkere pionierdingen 

 Hoe je een groepering goed kan leiden. 

 Ik zou vooral veel plezier willen hebben in wat we doen 

 Leiding geven, kampen organiseren en een goede opkomst kunnen organiseren. 

 Ik weet niet of er nog echt dingen zijn die ik daar graag zou willen leren. Wel weet ik dat ik 
daar graag gave dingen wil doen en een geweldige expeditie wil organiseren. 

 Uitdaging in combinatie met gezellig 

 Dat weet ik op dit moment niet zo goed. 

 Meer uitdagende dingen en zwaardere kampen met meer uitdaging 

 Ik weet nog niet wat ze daar allemaal doen 

 Om leiding te kunnen geven en zelf meer initiatief te kunnen nemen 

 Niks 

 Survivallen in het buitenland zoals Duitsland 

 Het leren leiding geven en spellen verzinnen 

 Ik zou graag willen leren wat er allemaal bij komt kijken om leiding te zijn. 

 Extra knoopvaardigheden en scoutingtechnieken 

 Nieuwe geavanceerdere technieken waar mogelijk en verder organisatie vaardigheden 

 Grotere organisatorische projecten opzetten 

 Geen idee, eigenlijk 

 Niks leren gewoon lol hebben 

 Geen idee 

 Niets, gewoon gezelligheid 

 Zelfstandigheid 
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 Effectief leiding geven en hoe je het beste taken kunt verdelen zonder samen iets te doen 

 geen idee 

 Zelfstandigheid 

 Ik heb echt geen idee wat dat is 

 Ik zou graag leren om activiteiten te organiseren die buiten scouting plaatsvinden, maar wel 
zijn om scouting te promoten (denk aan informatie dagen en inzamelacties). 

 Ik hoef er niets meer te leren. Bij ons gaat het meer om de gezelligheid vanaf de stam, en dat 
je leiding wordt. 

 Geen idee eigenlijk, ik zou vooral veel kampen willen. 

 Ik hoef niet echt meer dingen te leren 

 Leiding vaardigheden 

 Weet ik niet 

 Ik wil meer zelfstandigheid leren en zelf volledig een eigen groep leren draaien, en daarbij 
veel leren over de kennis die de groep heeft. Ook lijkt het me leuk om mijn kennis over 
scouting (landelijk en regionaal) te verbreden. 

 Meer uitdaging en mogelijk meer ondersteuning/opdrachten bij het leiding zijn over jongere 
groepen. 

 Ook meer ervaring met Scouting technieken, pionieren + Hakken en zagen en vuur maken. 

 Grotere/meer ingewikkelde programma’s maken. 

 dingen maken die laten nog steeds handig zijn om te gebruiken/ chill zijn 

 Zelfstandigheid. 

 Samen werken. 

 Zelfstandig leiding geven op professioneel gebied 

 Zelfstandig kampen leren organiseren en een betere onderlinge band krijgen 

 Leiding geven 

 Ik zou nu een twee drie niks kunnen bedenken 

 Weet ik niet 

 Organiseren 

 We hebben alleen stam geen rover scouts 

 Nieuwe uitdagende activiteiten 

 Activiteiten plannen voor grotere groepen (jeugdleden) 

 Hoe je een nog betere opkomst kan maken 

 Zelf een groep runnen 

 Ik zou graag activiteiten willen doen. 

 Ik heb niet iets specifieks dat ik wil gaan leren bij de roverscouts. 

 Zeilen 

 Gezelligheid met mijn vrienden en leuke kampen. 

 Nog zelfstandiger organiseren en een grotere rol krijgen binnen de hele scouting groep. 

 Zelfstandigheid 

 Zoveel als mogelijk om uiteindelijk een Zijlbrevet of iets dergelijks te kunnen halen 

 Niet zoveel leren,  het is gewoon leuk om nog een groep te hebben om mee rond te hangen 

 Leiding geven is voor mij hier een groot onderdeel van en het organiseren van groeps- en 
regioactiviteiten 

 Goed tegen alcohol kunnen 

 Leiding geven en dingen organiseren 

 Voorbereiding om straks een goede team leider leiding te zijn 

 Geen idee 

 Beter leren hoe je scouting activiteiten kan organiseren of handige tips als je leiding wordt. 

 de omgang met mensen en het hebben van vrienden 

 Ik zou me graag verder willen ontwikkelen, binnen, maar ook buiten scouting 

 Om zelf opkomsten te plannen en uit te voeren en leiding te geven en beter te worden in 
knopen leggen 

 Zelf bepalen 

 Weet ik niet 

 Organiseren van evenementen, meer leren over bushcraft en survival en leren repareren, 
klussen, bouwen en het vervaardigen van handige voorwerpen. 

 Ehh geen idee 
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 Geen idee wat het is. 

 Leiding geven en coole dingen doen 

 Leren dat je ook nog wilde vaart hebt als scouting tak 

 Helemaal zelfstandig scouting activiteiten kunnen organiseren. 

 Niks, dat is bij ons bier drinken.  

 We leren alles wat we nodig hebben al bij de Rowans 

 Bij de Stam hebben we geen NPK, dus er hoeft ook nergens iet voor geleerd te worden. 

 Ik zit bij een groep uit het noorden dus alles wat geleerd moet worden is gefocust rond het 
NPK 

 Goed leiding geven 

 Geen idee 

 Het zelf organiseren van kampen etc. 

 Dingen plannen in groepsverband, veilig grote vuren maken, leuke activiteiten organiseren 
(hindernisbaan, survival, etc.) 

 Leiding kunnen nemen 

 Er valt op scoutinggebied niet zo veel meer te leren bij de roverscouts. 

 Verschillende culturen leren kennen en jagen. 

 Nieuwe mensen kennen 

 Leiding geven 

 Ik zou nog andere kaart lees technieken willen leren 

 Ik hoef niet perse iets te leren.. misschien dingen die handig zouden zijn voor kampen 
plannen/ op kampen zelf zoals EHBO enzo. 

 Zelfstandig een groep begeleiden, zelf een kamp organiseren. 

 Opkomsten beter organiseren 

 Ik zou het heel erg leuk vinden om veel gespecialiseerde dingen te leren zoals: overleven op 
bepaalde plekken. 

 Leren hoe je een uitdagend programma kunt maken voor je groep zodat het leuk blijft voor 
iedereen van alle leeftijden binnen de groep 

 ??? 

 meer leuke dingen regelen 

 Niks 

 Leiding worden. 

 Zelfstandig kampen opzetten en verder ontwikkelen tot leiding 

 Zelf dingen goed en volledig evenementen en activiteiten organiseren. 

 Leiding worden. 

 Nog zelfstandiger worden 

 Heel veel verschillende soorten knopen en nog meer indrukwekkend pionierwerk. 

 Meer diepgang op het organiseren van opkomsten maar ook weekend kampen, 
zomerkampen en meerdaagse hikes. Alles rondom het organiseren maar ook een stukje 
zelfontwikkeling en het vinden van je eigen identiteit. 

 Weet ik nog niet 

 De echte scoutingdingen (vuur maken, knopen etc) die ik in de meisjesgroepen nooit geleerd 
heb. 

 Organiseren/leiding geven 

 Het bouwen met hout en het maken van grote dingen binnen de scouting. 

 Meer programma's maken met activiteitengebieden 

 Zelf dingen regelen en organiseren en een leuke tijd hebben 

 Beter programma's leren maken en mijn netwerk uitbreiden 

 Gezelligheid mensen leren kennen. 

 Extra scouting vaardigheden 

 Hoe geef je goed leiding? 

 Hoe bereid je een opkomst voor? 

 Niet zo heel veel 

 Stug bier drinken 

 Nog meer verdieping over verschillende technieken (vuur maken, pionieren, etc) 

 Weekenden weg. Hike. Samen er op uit. Beter organiseren. 

 Ik hoef niks meer te leren, gewoon plezier hebben 
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 Niks, gewoon lol hebben en ontspanning 

 Knopen en vuur maken en hout bewerken. Ik zit namelijk nog  niet zo lang op scouting. 

 Niks specifieks, van alles kun je wat leren 

 Organiseren 

 Het organiseren van activiteiten en hierbij samenwerken met de rest van de groep. 

 Geen idee, ik weet denk ik alles wel. 

 Ik weet niet wat de roverscouts zijn maar ik zie het in mijn geval als de loodsen voor 
waterscouting. Hier wordt over het algemeen redelijk hetzelfde gedaan als bij de wilde vaart. 
Wel is er nog meer zelfstandigheid. 

 Niks 

 Het gaat voor mij niet echt om het leren meer om het gezellig hebben 

 Niks 

 Moeilijkere knopen, betere manieren om de NPK keuken te maken 

 Geen idee 

 Ik zou het leuk vinden om leiding te leren geven aan een enthousiaste groep scouts. Ook lijkt 
het mij leuk en goed om organisatorische vaardigheden op te bouwen 

 Alles wat ik nog niet weet en of kan 

 Bomen omzagen met kettingzaag, Zeilen, Beter pionieren, Meer gebruik klim materiaal, Bier 
brouwen 

 Ik heb geen specifieke wensen daarnaar 

 Dingen organiseren van concept naar uitwerking. 

 Het verder regelen van activiteiten buiten scouting 

 Niks 

 Samen grote projecten opzetten, survival. 

 Ik ben niet echt geïnteresseerd in iets leren 

 Plannen, risico's inschatten en het maken van moeilijke keuzes. Dit zijn allemaal dingen die 
belangrijk zijn voor als ik eventueel deel ga uitmaken van het leidingteam. 

 Allemaal leuke leer dingen En spannende avonturen 

 Niet perse iets leren (behalve leiding geven en programma maken) maar meer gezelligheid. 
Een soort explo’s voor de leiding 

 Zelfstandig alle activiteiten organiseren met het hele team en het vooral gezellig hebben met 
elkaar. 

 Niets specifieks 

 Medeleiding en scoutingleden beter leren kennen. En goede vriendschappen hopen te 
ontstaan. 

 Daar heb ik geen bewuste wensen over 

 Hoe ik nog beter leiding kan geven en hoe ik nog beter dingen kan organiseren. 

 Hoe je een spel maakt. 

 Hoe ik een goede leiding kan worden en leuke dingen kan leren organiseren in samenwerking 
met anderen. 

 Kamp organiseren en grote dingen pionieren 

 Betere skills wat betreft leiding geven. 

 Geen voorkeur voor iets. 

 Beter zeilen en vuur maken 

 Organiseren en ontdekken 

 Leiding geven 

 Uitbreiden van mijn kennis 

 Zelfstandigheid, plannen. En het goed oplossen van problemen. 

 Ik zou graag wat meer scouting vaardigheden leren 

 Niks 

 De wereld verkennen 

 Leren om zelfstandig geld te halen voor kamp/opkomsten en deze dan zonder hulp van leiding 
te regelen (tenzij het echt nodig is natuurlijk). 

 Zelfstandigheid, echt puur overleven 

 Het organiseren en het leiding geven aan de jongeren scouting leden 

 Ik zou niet weten wat ik bij de roverscouts wil leren. 

 Geen idee 
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 Ik weet niet wat ik nog zou willen leren. Ik loop nu ook bij de bevers als (jeugd)leiding waar ik 
al veel dingen leer. 

 Leiding geven 

 Ontwikkelen, beter kampen organiseren 

 Leren jongeren begeleiden 

 Ik zou beter willen weten hoe we grote pionierobjecten kunnen maken. Ook het organiseren 
van groepsbrede activiteiten lijkt mij interessant om te leren. 

 Ik hoef niet iets te leren. 

 Meer survival skills 

 Het is leuk dat je je kan ontwikkelen op activiteiten organiseren voor je eigen groep en (grote) 
activiteiten binnen je eigen groep. 

 Niks eigenlijk, bij onze scouting groep doen we eigenlijk al veel dezelfde dingen 

 Ik ga naar de Loodsen en ik hoef daar niet per se iets te leren 

 Dingen als bijvoorbeeld kampen goed organiseren. (hoe werkt het met kosten, vervoer, 
vermaak, etc.) 

 Kampen zelf regelen 

 Mensen leren kennen en gewoon uitjes etc. 

 Bier drinken 

 Van alles 
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Bijlage 4: Welke andere dingen zijn belangrijk in het 

roverscoutsprogramma? 

Antwoorden roverscouts: 

 Zelf de vrijheid hebben om je ding te doen, niemand die je direct daarin probeert te begeleiden 
zonder dat je daar zelf om vraagt. 

 Onafhankelijkheid, maar toch samen met de groep. 

 Leren omgaan met verantwoordelijkheid 

 Op kamp gaan zoals NPK en zomerkamp maar ook weekendkampjes bij je eigen clubhuis. 

 Onze groep roverscouts is echt een vriendengroep geworden 

 Wij doen vaak spelletjes en activiteiten on het genot van een drankje dit is altijd erg gezellig 

 Gezelligheid en grapjes maken 

 Lekker op de vrijdag avond en zaterdag bij elkaar zitten 

 Tijdens de stam kan je alles bespreken wij zijn een groep die elkaar steunt daar ben ik echt 
heel erg dankbaar voor. 

 Goede communicatie 

 Samen genieten van het leven 

 Voor mij is mijn Pivo/roverscout groep een club van vrienden, daarom vind ik gezelligheid met 
elkaar en andere zeer belangrijk. 

 De mogelijkheid om eigen projecten/opkomsten te verzinnen en hier van de groep ook het 
materiaal en de ruimte voor krijgen om het uit te voeren 

 Roverscouts betekend voor mij, de nieuwe leden (roverscouts) de kennis bijbrengen die ze 
nodig hebben om bepaalde dingen te kunnen mee doen zoals pionieren. Wanneer wij klaar 
zijn met onze geplande opkomst, zitten wij graag nog ‘s avonds bij de bar en/of kampvuur. 

 De roverscouts is voor mij een plek waar ik geaccepteerd word en waar ik mijn vrienden zie 
en samen met hun gave dingen kan doen zoals een hoog tafelvuur bouwen/ levend 
tafelvoetbal of een zwembad mee kan bouwen en er nog heel veel lol mee kan hebben. 

 Scoutingtechnieken ken je onderhand al, het is nu de toepassing ervan waarin je jezelf moet 
ontwikkelen. 

 Dit zijn mensen die begonnen met scouting toen ze rond de 6 waren en toen gebleven zijn tot 
het einde. En ik vind ze ook nog eens aardig en de meeste van hun vrienden ook. Dat maakt 
het elke week weer leuk 

 Samenwerken en de ontwikkeling tot vrijwilliger binnen je eigen groep 

 Samen verantwoordelijkheid dragen 

 Bier drinken 

 Groepsdynamiek 

 Een knusse ruimte om te kunnen zitten als je geen programma meer doet maar toe bent aan 
een biertje (een tl balk verlicht lokaal is dan niet helemaal de sfeer die je zoekt). 

 Met name het hebben van gezelligheid en een leuke groep waarin iedereen zelf kiest wat zijn 
of haar bijdrage en aandeel daarin is. 

 Gezelligheid, een groepsgevoel en een groep waar iedereen zich verantwoordelijk voelt, zich 
prettig voelt en plezier heeft. 

 Inzet voor de vereniging 

 Ik vind het belangrijk om veel buiten te zijn. Tegenwoordig zijn er zo veel mensen die binnen 
op hun telefoon zitten. Het is goed voor je om buiten te zijn. Dus ook meer weten van de 
natuur. Verschil tussen een berk of een ijk bijvoorbeeld of kijken naar sterrenbeelden op 
kamp. Het is ook leuk om dingen met z’n allen te maken. Zoals een eigen zwembad of een 
spooktocht organiseren. 

 Het meekijken met speltakken waar je eventueel leiding gaat worden 

 Onze roverscoutsgroep is niet, zoals ook bij de andere speltakken van onze scouting, een 
klassieke speltak. Wij zijn als rovergroep eigenlijk een zeer hechte vriendengroep, met enkele 
mensen die er niet helemaal bij horen maar wel 100% welkom zijn. Dat is iets dat ik zeer 
belangrijk vind aan scouting; het betrekken van de wat minder sociale mensen.  

 Daarnaast is het belangrijk om als groep actief te blijven en programma's te blijven uitwerken. 
Het leuke hieraan is dat we dat helemaal zelf verzinnen en dus zelf ook precies de invulling 
kunnen geven die we willen: een escaperoom maken, een keer gaan bowlen, een nintendo-
weekend en dergelijke. 
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 De groepssamenstelling 

 Bier 

 Leuk dat we op kamp/ weekendje gaan en naar nationale evenementen gaan/ meedoen 
(Fundays, Iscout, ScoutIn) 

 Leren om te gaan met taken en verantwoordelijkheden. 

 Volwaardig leiding worden 

 Drankjes, dansjes en gezelligheid 

 Altijd een back-up plan en een zomerkamp in een ander land hoort er bij 

 Samen zijn met mij  vrienden. Een geheel eigen groep vormen die al jaren samen is en max. 2 
alcoholische versnaperingen p.p. per avond drinkt. 

 Omgang met andere rover scouts groepen 

 Heel belangrijk dat iedereen het tijdens een opkomst naar zijn/haar zin heeft. 

 Algehele progressie 

 ik vind het heel leuk dat we aan onze persoonlijke doelen mogen werken met de roverscouts 
maar ik denk dat het belangrijker is om meer dingen te doen met andere scouting groepen en 
meer grote ding zoals een regio kamp of een regio spel 

 Een goede sfeer in de groep. 

 Ik vind het vooral heel erg leuk dat wij echt een hechte band hebben met elkaar. Iedereen 
gaat best ver uit de buurt wonen, maar iedereen vind het nog steeds de moeite waard elke 
zaterdagavond te komen. 

 Kamp 

 Bijzondere activiteiten zoals het bouwen van een hottub 

 Vind het leuk om activiteiten te doen zoals: darttoernooi, slotenhike, jacuzzi maken. En 
activiteiten met andere groepen zoals bijvoorbeeld scout in 

 Roverscout en leiding tegelijk zijn kan goed samen binnen mijn groep 

 Het zou leuk zijn als we door de groep ook beschouwt zouden worden als volwaardige 'jeugd' 
leden aangezien de meesten van onze stam ook speltakleiding zijn. Dit komt voor de groep op 
de eerste plaats, dit is vaak wel jammer binnen activiteiten. 

 We hebben maar af en toe een echte opkomst, dan is er ook echt een programma 
georganiseerd. Maar elke zaterdagavond na de opkomsten van bevers/welpen/scouts zijn er 
mensen op ons gebouw waarmee je altijd gezellig kan eten of een drankje doen. Dus op die 
manier blijven mensen die dat willen wel betrokken bij de groep. 

 Ik vind het leuk dat ik mijn vrienden (die ik heb gemaakt in mijn 14 jaar van scouting) weer kan 
zien en een gezellige avond mee heb 

 We doen wat wel willen, dat betekend voor ons niks volgens het Scouting Nederland plan 
maar gewoon veel gezelligheid. 

 Eigen invulling aan programma en uitdaging 

 Vrienden ontmoeten waarmee je echt bevriend wordt, met als gevolg dat je met deze mensen 
ook buiten scouting omgaat en activiteiten mee doet. 

 Dat je met je vrienden bij elkaar komt die je doordeweeks niet ziet. 

 Gezelligheid vind ik heel belangrijk 

 Gezellig met z’n allen de week door nemen onder het genot van een drankje 

 Ik vind het belangrijk dat de opkomsten goed geregeld worden 

 Regelmatig afspreken waardoor de band in de groep sterk blijft. Af en toe een tourtje maken 
of een avondje drinken op het gebouw is altijd erg leuk. 

 Ik vind het heel leuk om met de hele groep samen te zij 

 Ik kom voor mijn eigen plezier, dus als ik verplichtingen krijg opgelegd heb ik er al snel geen 
lol meer in 

 De weekenden weg 

 Zelfstandigheid 

 Het samen komen met de groep die je al vaak 

 Meer dan 10 jaar kent 

 Ontspanning van studie 

 Bier bier en nog meer bier 

 Zelfstandigheid 

 Het gezellig samenzijn. 

 Sociale vaardigheden op doen, en stoom afblazen na een opkomst zelf leiding geven bij een 
jeugdspeltak. 
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 De meeste zitten al hun hele leven op scouting, veel mensen kennen elkaar al lang en hebben 
veel samen meegemaakt op scouting in de afgelopen jaren. De meeste geven nu leiding om 
alles weer door te geven. Dat is heel leuk en schept een band. 

 Samenkomen me vrienden en leuke activiteiten doen die voor elkaar zijn georganiseerd 

 Groepsverband 

 Wat we wel doen, is elke opkomst werken aan de boten. De vooruitgang die wij boeken is leuk 
om te zien en we kunnen daarom ook goed samenwerken. 

 Ik ben ook gidsen leiding waardoor ik andere dingen belangrijk vind bij de roverscouts dan 
andere leden bij mij in de speltak die alleen de roverscouts draaien. Wel proberen we 
iedereen belangen te behartigen waardoor we dus ook wekelijks een activiteit hebben. 

 Je zelf zijn is belangrijk. 

 Een gevarieerd programma, gezelligheid, waar iedereen het baar zijn zin kan hebben, en 
iedereen welkom is, dat he elkaar wat leert zoals algemene kennis, cultuur, vuurtechnieken, 
routetechnieken, pionieren, maar, een bier opkomst of spelletjesavond of gezellig bij het 
kampvuur moet ook kunnen gewoon voor er gezelligheid. 

 Zeilen!! 

 De vrijheid in wat je allemaal kunt doen 

 Bier drinken 

 Gewoon om elke vrijdag avond gezellig met al mijn vrienden te zitten en praten wat er de hele 
week met elkaar gebeurt is 

 Ongedwongenheid. Veel mogelijkheden wanneer je daar zelf interesse in hebt. 

 Buiten scouting opkomsten ook leuke dingen doen met de groep. Uit eigen initiatieven. 

 Groepsgevoel 

 Ik vind het heel leuk dat, als groep die van welpen af aan al bij scouting zijn, wij veel ervaring 
hebben. Met deze ervaring zouden we heel veel goeds kunnen doen voor de gehele 
scoutinggroep en andere speltakken en dingen doen die men als scouting lid bij jongere 
groepen nooit eerder heeft kunnen doen. (Helaas is dit ook heel afhankelijk van de animo en 
mate van zelf verantwoordelijkheid van de leden van de roverscouts...) 

 Activiteiten organiseren (feestjes, borrels met oud-leden) 

 Vooral veel plezier maken en af en toe de andere speltakken helpen. Zelf ben ik niet altijd bij 
de roverscouts aanwezig omdat ik de ochtend erna leiding geef bij een andere groep. 

 Bier drinken 

 Internationale activiteiten doe ik wel als roverscout en dat is erg leuk 

 Zomerkamp npk  als leiding op kamp 

 Vooral het samen leuke dingen doen. Ik zei toevallig deze week: "scouting voelt als mijn 
tweede thuis" en dat moet het vooral blijven. Een plek waar je jezelf kunt zijn en waar je je 
misschien nog verder kunt ontwikkelen 

 Dat iedereen erbij betrokken wordt, bij alles. 

 Wij zijn allen ook leiding van een speltak, hier gaat tijd in zitten waardoor er minder frequent 
opkomsten zijn, aangezien wij ook allen studeren. 

 Ik heb bij de Roverscouts (stam) vrienden voor het leven gemaakt en dat vind ik erg leuk aan 
de stam. ook zetten wij ons in voor de vereniging en de regio, dit vind ik ook belangrijk 

 Saamhorigheid 

 De sfeer die er is tijdens een opkomst 

 Míjn zvk speltak leiden 

 Ik vind het belangrijk dat mensen gewoon normaal met elkaar omgaan. Zowel rovers onder 
elkaar als de coach en rovers. We moeten van elkaar weten wat er zich afspeelt in je leven. 
Opkomsten of gewoon gezellig bij elkaar komen wordt lastiger, omdat er mensen worden 
buitengesloten of niet serieus worden genomen. Dit maakt samenwerken of andere avonden 
afspreken omdat er bvb opgeruimd moet worden, lastig gemaakt. 

 Groepsdynamiek 

 Het plezier van de groep vind ik belangrijk 

 Het bijbrengen van verantwoordelijkheidsgevoel bij nieuwe pivo's (roverscouts) en de rowans 
(explorers). Voor jezelf leren zorgen. Omgang met anderen etc. 

 De groep zelf, de connectie en wat we doen 

 Ik vind het fijn dat wij altijd met de groep konden lachen en chillen, echt scouting activiteiten 
zijn wel leuk maar nooit echt de prioriteit geweest. Het gaat vooral om elkaar. 
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 Gezelligheid staat hoog in het vaandel binnen onze groep. Echter geldt wel het motto 'ik dien'. 
Belangen binnen de groep, aangezien een groot aantal roverscouts ook een leidinggevende 
functie binnen de vereniging vervuld, hebben daarin meer prioriteit dan aan de bar hangen. 

 Al dan niet belachelijke (en achteraf vaak stomme) uitdagingen opzoeken (zonder andere 
lastig te vallen uiteraard) die je niet kunt aangaan in de jongere speltakken of als 
verantwoordelijk leiding met jeugdleden. (Achteraf) leuk en leerzaam. 

 Groepsband. 

 Activiteiten doen met een leuke groep die je in het dagelijks leven niet gedaan had.  

 "Wij gevoel" je bouwt een soort van familie op van vrienden. 

 Samen nieuwe dingen uitproberen die we, omdat we bijna allemaal leiding zijn, weer 
uitproberen bij ons eigen groep. Of we bekijken of het leuk is, lekker smaakt, rendabel is, etc. 
Bijvoorbeeld, wat doe ik als mijn vlet omslaat of vol met water staat. 

 Gewoon schitterend om met een groep die je lang kent (vanaf bevers al), elke week samen te 
komen en elk jaar weer een zomerkamp. 

 De uitdaging en de fun. 

 Meningen delen over Scouting gerelateerde dingen. 
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Bijlage 5: Wat willen explorers doen bij de roverscouts? 

 

 Gewoon gezellig, niks moet alles mag. Ik ben ook leiding van een andere speltak dus heb niet 
zo veel zin in verplichtingen. 

 Klimmen, quad rijden, mountainbiken enz. 

 Quizavonden 

 Zeilen 

 Klussen om geld voor kamp te verdienen 

 Toffe spellen 

 Bier brouwen 

 Wat je bij de rowans ook al doet 

 Veel weekenden weg, gave activiteiten zoals survivalbanen en thema opkomsten zoals wie is 
de mol. 

 Grote spellen, feesten, rally’s 

 Zomerkamp in verder landen van de Benelux 

 Spelletjes, actieve programma's, ehbo cursus 

 Paintballen, lazergamen, primitief koken, en andere scouting gerelateerde activiteiten 

 Vette reizen, hikes doen enzo 

 Werkacties, naar vette festivals gaan, canoing, noem maar op. Er is nog zoveel te doen 

 Ik heb geen idee 

 Spannendere dingen, meer uitdaging. Meer het gevaar opzoeken. 

 Grote projecten bouwen 

 Lopen, reizen, routes uitzetten en deze ooit een keer nalopen 

 Ik zit bij de Wildervaart, dus ik zou het gewoon bij zeilen willen houden 

 Varen, onderhoud boten, onderhoud pand, helpen met kampen 

 De scoutingtechnieken met meer uitdaging 

 Op kamp gaan 

 Meer uitdaging en activiteiten met andere groepen 

 Tochten, jachtseizoen (programma van StukTV), dropping, pubquiz 

 Uitje zoals pretpark, bioscoop etc 

 Niet heel actieve dingen, soms ook wel zoals pionieren maar voor de rest gewoon gezellig 
met elkaar wat leuks gaan doen ;) 

 Vette groeps/ teambuilding activiteiten 

 Kampen 

 Verder weg op kamp, 

 Ik zou graag leuke dingen willen doen met meer dan alleen onze eigen groep (Triton 
Culemborg), wat die dingen zijn maakt me niet zo veel uit. 

 mijn tijd die ik tot nu toe op scouting zit had ik bij de roverscouts de beste tijd 

 Zomerkamp in het buitenland, internationale roversscout activiteiten. 

 Bepaalde spellen en kampen en iets uitdagends ofzo 

 Zelf weekendjes weg organiseren. In de Ardenne bijvoorbeeld. 

 Heb eigenlijk niets bijzonders wat ik wil doen maar met de groep met wie we zitten zal dat wel 
goed komen 

 Geen idee. 

 Leuke weekenden 

 Leuke dingen 

 Gezellig samen leuke dingen doen, chillen, etc. 

 Natuurlijk nog de scouting activiteiten en wat meer actiefs en ongebruikelijke dingen. 

 Chillen en leuke kampjes voor de gezelligheid doen 

 Gezellige activiteiten, activiteiten die iets bijdragen aan de samenleving en veel sportieve 
maar ook educatieve activiteiten 

 Kamp naar buiten Europa, gewoon gezellig zijn met vrienden 

 Speurtocht, zeilen, pionieren 

 Bij onze roverscouts worden weinig activiteiten ondernomen 

 Bij de roverscouts zou ik wel leren om leiding te worden. Maar ik zou ook wel klussen willen 
doen en het bestuur helpen met acties 
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 Weet ik niet ik weet niet wat dat is 

 Zelf een spel maken, een variatie op een bordspel doen. Lol maken, o.a. tijdens bijvoorbeeld 
weekendkampen. 

 Buitenlandse reisjes 

 Gezellige avonden hebben 

 Een beetje hetzelfde als bij de Rowans voor mij is het vooral belangrijk dat we de groep die 
we nu hebben bij elkaar houden. 

 Verre kampen, leuke spellen en grenzen leren kennen 

 Stam oorlog 

 Geen idee 

 Meer aparte activiteiten en meer met andere groepen en internationale kampen. 

 Zeilen 

 Als het maar gezellig is! 

 Verre reizen, avontuurlijke dingen, meedoen aan een scouting-evenement 

 Vuur maken 

 Vaak een weekend zeilen. Niet veel doen, op vreemde plekken komen (gewoon in NL) en 
altijd relaxed blijven. 

 Zeilwedstrijden winnen 

 Bij elkaar zitten en opkomsten bedenken 

 Uitdagende activiteiten  zelf een soort van avond/weekend organiseren voor de hele groep 

 Zuipen, gezellig doen, feesten 

 Actieve kampen 

 Een selfie tocht en een opkomst met verschillende groepen 

 Kampvuur-knopen-buiten koken 

 Kampen, groepsactiviteiten 

 Het meest is hetzelfde, omdat je eigenlijk niet verder kan maar bijvoorbeeld zelf kampen 
organiseren en waar je allemaal rekening mee moet houden zou fijn zijn als leiding zijnde 

 Hide and seek  

 Schat zoeken 

 Gezelligheid 

 Uitdagende scouting activiteiten 

 Zolang het gezellig is vind ik alles goed. 

 Wateractiviteiten bijvoorbeeld zeilen etc. 

 Grotere, moeilijkere bouwwerken. Vooral van alles wat je al doet maar dan uitgebreider en 
moeilijker, wat veel samenwerking vergt. 

 Buitenactiviteiten en activiteiten die misschien op het eerste gezicht gek/raar zijn omdat ik die 
uit mijzelf nooit zou doen. 

 Iets wat leuk is voor iedereen 

 Leuke spellen tijdens opkomsten 

 Activiteiten die je alleen kan en mag doen als je 18+ bent 

 Zoals het nu is leiding geven 

 Allerlei activiteiten die net verder gaan dan bij de rosh. 

 Dropping hiken bier drinken 

 pionieren, hiken, (wild)kamperen, actieve spellen 

 Gezelligheid met vrienden 

 Primitief Kamperen 

 Veel doe dingen zoals bowlen en leuke spelletjes 

 Bierproeverij 

 Chillen vuur stoken en dat soort dingen 

 Dropping, tamponzeeslag, beerpong en leuke spellen 

 Zoveel mogelijk in de regio doen, veel activiteiten die ons kunnen helpen om een betere scout 
te zijn 

 Klimmen en karten 

 Naast gewoon leuke dingen doen met de groep ook gewoon mensen helpen. Wat nut hebben 
in de samenleving. 

 Leuke actieve activiteiten, dropping,kanoën. 
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 Ook lijkt het me leuk om een keer een dag te hebben waar alle groepen dan samen komen en 
samen activiteiten doen. Op nawaka zien we ander waterscouts en het lijkt me leuk als er ook 
andere momenten zijn waar we samen komen. 

 Backpacken door Europa, muziekfestivals, maar ook de altijd gezellige kampvuuropkomsten 
zou ik er in willen houden. Wildkamperen/survivalen lijkt me ook heel gaaf 

 Landelijke en regionale activiteiten; grote spellen die een hele dag duren met meerdere 
scouting groepen. 

 Met z’n allen lekker chillen en deelnemen aan grote evenementen als groep zijnde. 

 Geen idee 

 Hiken, regioweekenden,  reizen, pionieren, avondspellen, bon bons maken 

 Geen idee 

 Veel buiten en sportactiviteiten als klimmen, hiken en veel reizen 

 Bier drinken 

 Ik vind de regioactiviteiten altijd heel leuk, zoals eerst de RSW en nu de AWH, HIT en 
Fundays. Daar wil ik vooral nog aan meedoen. Daarnaast wil ik gewoon dat er een gezellige 
opkomst is. We kunnen af en toe dingen doen voor de andere speltakken en meer 
productieve opkomsten hebben, maar we kunnen dan ook wel een keer een avondje drinken. 
Ik denk dat de meeste mogelijkheden er al wel zijn bij ons en wat we gaan doen hangt heel 
erg af van de situatie. 

 Gezellig samen zijn en vette activiteiten doen. 

 Explorer activiteiten maar dan lastiger en chillen 

 Bier drinken 

 Hiken 

 Greppeltocht 

 Jachtseizoen 

 Meer dan op de bank zitten en niks doen 

 Zie vorige vraag 

 Het pionieren van gave dingen, aangezien onze scoutinggroep daar de goede materialen en 
benodigde kennis voor heeft 

 Het meehelpen organiseren en uitvoeren van programma's van de lagere speltakken 

 Het bouwen van de JOTA-toren 

 Tochten lopen/fietsen. 

 Admiralencup 70km 

 Hike, dropping, spelletjesavond, karaoke, LAN Party en nog super veel meer. 

 Actieve programma's met een enthousiaste groep. 

 Ik weet niet zo goed wat gebruikelijk is om te doen, ik zou zelf graag nieuwe dingen willen 
leren. Of dat nou dansen is, of een cocktail workshop etc. Maakt me niet zo veel uit, zolang 
het maar iets nieuws is wat ik nog niet kan. Dat lijkt me het leukste. 

 Bergbeklimmen, wildkamperen, kanoën, avontuurlijke dingen. 

 Hiken met alleen een tas en spullen voor het hoog nodige. Dat soort dingetjes die richting 

 Vooral gezellig lachen met elkaar 

 Gezelschapsspelletjes 

 Chillen met de groep 

 Activiteiten die niet echt heel veel met de scouting te maken heeft. 

 Uitdagende activiteiten 

 Weekendjes weg, dagjes weg, team building spellen etc 

 Zeilen en Zuipen 

 Grens verleggende activiteiten dus dingen die wel echt een beleving zijn 

 Groepsactiviteiten, nieuwe activiteiten, zoals klimmen, varen, tochten, spooktocht, grote 
avonden organiseren voor heel de scouting zoals kerstdiner, en evt een spooktocht, 
uitdagende activiteiten, lasergamen bij het clubhuis, boomhutten maken en er in slapen, 
kampvuur avonden met bonte avond, en dat soort leuke actieve dingen! 

 Feestjes en grote spellen organiseren 

 Spelavonden, activiteiten met veel fysieke inspanning 

 Pionieren, primitief koken, dingen maken, enz. 

 Zomerkampen en weekendkampen zouden ook erg leuk zijn 

 Pionieren, boogschieten 

 Filmavonden, boeken lezen, workshops/nieuwe dingen leren 
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 Meer buitenactiviteiten 

 Van alles, spellen, technieken, survival dingen, knutseldingen 

 spelletjes middag/avond 

 Buitenspellen 

 Kampvuur avond 

 Dropping 

 Leuke spellen en NIET de hele avond drank drinken 

 Hetzelfde als wat je bij de explorers doet alleen wat uitgebreider. gezellig met anderen zijn 

 Ik heb geen idee wat de mogelijkheden zijn. 

 Vooral buitenactiviteiten 

 Hikes, speurtochten 

 Activiteiten waar je een paar weken of zelfs maanden later nog aan terug denkt omdat het 
leuk/bijzonder was. 

 Met elkaar naar afgelegen/verder weg gelegen plekken. 

 Ik wil minder landscout gerelateerde activiteiten en meer waterscouting want ik ben geen 
modderscout 

 Geen specifieke activiteiten. Gewoon leuke en gezellige scoutingactiviteiten en lekker in het 
buitenland op kamp, zulke dingen. 

 Weet nog niet zo goed, eventueel met elkaar op kamp en gezellig samen zijn 

 Constructieprojecten en kampen naar bijvoorbeeld het buitenland. 

 Pionieren 

 Hiken 

 De vette activiteiten zoals lange tochten, sjorren (van bijvoorbeeld een Jota toren of andere 
vette sjorwerken) 

 Geen idee. We doen nu al veel leuke activiteiten bij de explorers en hoop dat die dingen 
worden voortgezet. 

 Dropping 

 Varen 

 Gewoon grappige en leuke activiteiten 

 Dingen verkennen 

 Grote dropping 

 Kamp 

 Roadtrip 

 Uitdagende scouting activiteiten 

 Weet ik niet 

 Bier drinken en niks doen 

 Geen idee 

 Vlot bouwen 

 Gezellige activiteiten 

 Leuke dingen 

 Ik zou graag bijzondere activiteiten willen doen die niet echt vaak voorkomen. 

 Geen idee 

 N.v.t 

 Veel leuke activiteiten in het buitenland. 

 Niet zo veel meer als nu 

 Droppingen, pionieren/ banen bouwen, leuke/ grappige spelletjes etc. 

 Spectaculaire dingen 

 Dat weet ik eigenlijk nog niet 

 Pioneren en koken 

 Voornamelijk echt vette zomerkampen. Maar ook veel icm andere groepen met roverscouts 

 Leuke 

 Een tocht organiseren zoals de Mindtrail of greppeltocht, en toegangspoorten pionieren 

 Spelletjes doen, tochten lopen, op kamp gaan natuurlijk, met een biertje op zijn tijd;) 

 Weet ik niet 

 Feesten en grote spellen 

 Geen idee 

 Pionieren 
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 Hiken 

 Kampvuur stoken 

 Dat weet ik niet 

 Bier drinken 

 Een roadtrip organiseren met scouting vrienden, kamperen in Amerika en overleven in een 
stad zonder geld. 

 Helpen met programma's organiseren binnen de vereniging 

 Elke activiteit waarbij ik iets kan leren 

 Geen idee, bij ons is het normaal om na de explorers leiding te worden en staat de stam bijna 
los van de vereniging en is het meer een studentengroep 

 Uitdagende activiteiten 

 Veel zeilen in het zomerseizoen. In de winter een hike doen en naast het onderhoud aan de 
boten ook veel gezellige weekenden op het clubhuis met z’n allen houden. 

 Reizen 

 Ik denk vooral gewoon gezellig dingen doen. Een beetje zoals bij de explo's. Eerst opkomst 
en daarna chillen 

 Geen idee 

 Zeilen 

 Spellen met andere groepen 

 Uitgebreide hikes en kampeeruitjes in bijzondere gebieden. 

 Scoutingactiviteiten, pionieren, hikes lopen etc. 

 Plezier maken 

 Kampvuur bouwen, pionieren, vlotten bouwen, zomerkamp, weekendkampen, exotische 
sporten proberen zoals schermen en curling. Alles wat met scouting te maken heeft eigenlijk 
verder. 

 Leuke spelen 

 Spellen gezelligheid 

 Extremere en uitdagende activiteiten 

 Zoals een dropping 

 Smosh maken 

 Chillen, gezelligheid, maar ook uitdagende activiteiten zoals klimmen e.d. 

 Geen idee, weinig inspiratie over 

 Op een ver zomerkamp! 

 Geen idee 

 Activiteiten met andere groepen, aparte activiteiten die niet veel voorkomen of activiteiten 
waarmee je je internationale kennis omhoog helpt. 

 Uitdagende activiteiten waarmee je de grenzen verlegt van wat gebruikelijk is. 

 Chillen 

 Niks meer of Anders Dan meer rond de wereld rijzen 

 Veel activiteiten ondernemen die we nu bij de explorers ook doen 

 Wat we nu ook doen. Wellicht iets uitdagender 

 Maakt niet uit als het maar gezellig is. 

 Drinken en gezelligheid. Plus uit dagende spelen 

 Wat groots pionieren. Met z'n allen kroegentocht doen. 

 Karten 

 Samen dingen in de natuur maar ook daar buiten doen. Samen optrekken en dingen creëren. 

 Gezelligheidsactiviteiten. 

 Zie vorige antwoord 

 Stoere/rare dingen die je anders nooit gedaan zou hebben 

 Vooral gewoon gezellige activiteiten met een hoop lol 

 Zomerkamp, gave activiteiten 

 Ik vind alle activiteiten die we doen wel leuk 

 Grote projecten in combinatie met pioneering en survival skills. 

 Autospeurtocht, reizen (duh), hiken, 

 Uitdagende dingen 

 Zuipen 

 heel veel! het liefst outdoor activiteiten zoals klimmen o.i.d. 
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 Zeilen, naar de film, spelletjesavond, 

 Spellen en actieve dingen 

 Op kamp gaan, omhangen, activiteiten voor onszelf en anderen organiseren. 

 Weet ik niet 

 Gave activiteiten, bijv. Jachtseizoen, crazy 88 etc 

 Leuke spellen en dergelijke. Ik denk dat veel dan wel leiding zullen zijn, dus er hoeft niet te 
veel moeite in gestopt te worden 

 Paintballen, lasergamen, spelletjesavond, filmavond, hike, en in de zomer natuurlijk zeilen. 

 Gezelligheidsspellen, pionieren etc, soort scouts en explo’s maar dan next level 

 Met andere scouting op weekend gaan, wintersport (al is dat wel heel duur), of hiken in het 
buiten/binnenland. 

 Gave dingen zoals klimmen en abseilen 

 Werken aan badges, zoals EHBO, hakken en zagen, vuur. 

 Kampvuren maken, boogschieten 

 Primitief kamperen 

 Activiteiten met andere groepen, (Inter)nationale kampen, grensverleggende activiteiten 

 Uitdagendere opkomsten 

 Langere hikes en primitieve dingen zoals koken op vuur zonder mes 

 Veel spelletjes en creatieve dingen 

 Paardrijden 

 Gezelligheid 

 Survivallen 

 Meer eten 

 Roverhunt 

 Maakt niet veel uit zolang het maar gezellig is. 

 Grote activiteiten zoals grote katapulten bouwen en/of grotere pionierobjecten zoals de 
jota/joti toren 

 Kampen en opkomsten die goed voorbereid zijn met scouting te maken heeft 

 Maakt ni uit zolang het maar leuk en gezellig is 

 Geen sterke voorkeur 

 Geen idee, het is vooral belangrijk dat het gezellig blijft een de groep zo veel mogelijk bij 
elkaar 

 Gezelligheid en bier 

 Allemaal grote dingen die niet in de standaard 2 uur opkomst tijd passen 

 Van alles. Actief in ieder geval! 

 Nvt 

 Vette dingen zoals bij de explo’s 

 Geen idee 

 Zelf heb ik hier geen antwoord op, dit komt doordat ik niet naar de roverscouts toe ga. 

 Cocktail avond of iets waar je adrenaline van krijgt zoals hunting ryan (jacht spel) 

 Zeilen 

 Het zelfde als wat we nu doen 

 Gezellige avond met z’n alle dingen ondernemen 

 Grote activiteiten, dingen die je niet bij andere speltakken doet 

 Geen idee 

 Backpacken 

 No idea 

 Ik zou graag activiteiten willen doen met de hele groep of met roverscouts van andere 
scoutinggroepen. 

 Ook lijkt het me leuk om programma's te volgen die eigenlijk voor water- of luchtscouts zijn. 

 Zeilen, weekendjes weg, avonden borrelen of dineren. 

 Vaak kampen organiseren. en dingen organiseren voor heel de vereniging 

 Vuur maken, hiken, gewoon scouting activiteiten 

 Ik weet ook niet wat de roverscouts doen 

 Actieve activiteiten 

 Organiseren van activiteiten, koken, skills verbeteren en zelf mensen dingen leren wat ik op 
school leer en van hun leren. 
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 Meer activiteiten rondom scouting technieken, pionieren, hakken en zagen en hike technieken 

 Zomerkamp naar het buitenland 

 Een bubbelbad maken 

 Wat niet? 

 Karten 

 2-daagse tochten, kamp, outdoor activiteiten 

 Een beetje gezellig aan de bar zitten, met elkaar praten en af en toe iets actief zoals 
voetballen ofzo 

 En dan natuurlijk ook gewoon op zomerkamp een keer in het jaar. 

 Leuke actieve sportieve activiteiten. Ook water activiteiten met de boten die in het bezit zijn 
van de groep 

 Ik heb daar nog niet echt over nagedacht 

 Weet in niet 

 kamp 

 Kamperen 

 activiteiten voor de explo's bedenken en dat dan samen doen om zo als explo's een beetje 
kennis te maken met de roverscouts en 

 Bier drinken 

 Een katapult pionieren 

 Afwisseling tussen "Chillen" en scouting dingen 

 Spelactiviteiten, Hikes, Kampen 

 Jacuzzi bouwen  

 Kampen  

 Hikes 

 Zeilen 

 Grote spellen, klimmen, 

 Ik sta open voor vrijwel alles 

 Tanken 

 Rondhangen op het clubhuis 

 Zelf organiseren of mee doen aan grote regionale/landelijke/internationale kampen 

 drankspelletjes 

 Clubhuis bouwen, pionieren van een grote schommel en uitwisselingen met andere groepen 

 Wereldbal, Vuur maken, Grappige unieke dingen doen. 

 Uitdagende activiteiten 

 Leuke energieke dingen 

 Sportieve activiteiten zoals klimmen o.i.d. Maar activiteiten zoals workshops of kooklessen 
lijken mij ook heel leuk. 

 Kamp en vlotvaren en andere leuke activiteiten 

 Kastanjes verzamelen! 

 Verschillende spelen zoals trefbal, enciclopedy voetbal 

 Kampvuur 

 Zelf bepalen 

 Grote spellen, er samen op uitgaan. gezellig en drankje doen 

 Toren bouwen 

 Kamperen, helpen bij evenementen en af en toe iets repareren. 

 Leuke en gezellige dingen 

 Bouwen 

 Geen idee 

 Leuke tochten en klimmen 

 Zeilen 

 Nationale/internationale weekenden bezoeken, vet zomerkamp hebben. 

 Geen idee 

 Maakt mij niet uit, als het maar iets met scouting te maken heeft. 

 Een keer een weekend weg is altijd het streven. 

 Een keer wat leuke opkomsten 

 Bier 

 Feesten 



  
 

40 

 

 Helpen bij andere speltakken 

 Niks bijzonders 

 Opkomsten verzinnen, voor andere groepen. 

 ? 

 Droppen 

 Gezellige activiteiten 

 Veel leuke, maar toch uitdagende activiteiten zoals bijvoorbeeld het pionieren van een sauna 
of een kampvuur met een varken aan een spit ofzoiets. 

 Alles wat een Überscout kan (zelfvoorzienend voor jezelf worden) 

 Dingen die we ook bij de rowans doen 

 Leuke uitdagende ramdebilerige activiteiten 

 Ik zou nog willen mountainbiken 

 Meer kampen 

 Coma 

 Geen idee 

 Cocktailparty, bier maken. 

 Actieve en gezellig 

 Veel kampvuren stoken 

 Wil ik niet. 

 Meedoen aan een landelijk kamp voor andere roverscouts 

 Vuur maken/stoken, koken, gps tochten, dropping 

 Zomerkampen en grote activiteiten in het buitenland 

 Lekker knutselen. 

 Knopen, tochten en programma's met vuur 

 Meer willen leren over alles dat de scouting doet 

 Bushcraften, survival kamp. 

 Zeilen, roeien en plezier maken 

 Scouting gerelateerde activiteiten en meer met actie en avontuur. 

 Een beetje dezelfde dingen die we nu bij de explorers doen, maar dan helemaal zelf geregeld. 

 Hiken, uitjes, kamp 

 Tochten lopen, speurtochten doen, pionieren en knopen, groepsspellen 

 Veel dingen organiseren voor andere speltakken maar ook zelf dingen doen met andere 
roverscouts zoals weekendkampen waarbij je gaat klimmen of bijvoorbeeld een opkomst 
waarbij je een wedstrijd houdt wie het verst kan liften. 

 De dingen die we bij de explorers doen, maar dan een stapje verder 

 Pionieren 

 Geen idee 

 Droppingen, hikes, grote spellen maar ook gewoon gezellig met z’n alle een bordspel als de 
groep wat kleiner is. 

 Alles op en rond het water. 

 Organiseren/leiding geven 

 Ik heb geen idee welke activiteiten ze doen bij de roverscouts. 

 Programma organiseren voor explorers 

 Avonden spellen spelen, etc. 

 Reizen 

 Veel grote dingen pionieren 

 Vooral met de groep bezig zijn. Of gezellig met elkaar 

 Geen idee 

 Dingen die je samen als groep leuk vindt om te doen 

 Reizen 

 Avontuurlijke en creatieve 

 Wadlopen 

 Gezellige activiteiten 

 De grotere activiteiten. 

 Nvt 

 Poar neemn 

 Geen idee 
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 Uitwisseling met buitenlandse scouts. 

 Ik vind alles leuk 

 Zuipen 

 Plezier maken 

 Vuur gooien 

 Chillen 

 Koken, uitgaan, spellen, betaalde activiteiten als glowgolf 

 Zeilen, varen, bbq, bierdrinken, chillen, scouts begeleiden 

 Looptochten, weekenden, koken en spellen 

 Alles behalve chillen en drinken 

 Spelletjes en scouting technieken. 

 Andere landen bezoeken 

 Grote pionierstructuren bouwen 

 Van alles 

 Verschillende activiteiten waar wij als roversouts zelf voor zouden kiezen. In ieder geval 
actieve dingen waarbij je als groep samen bezig bent. 

 van alles en nog wat. maar denk vooral dingen organiseren 

 Mij maakt het niet zo veel uit, zolang het maar leuk is. 

 Wat we nu allemaal doen bij de wilde vaart vind ik erg leuk. Ik hoop dat het hier erg op lijkt. 

 Hike 

 Bergklimmen 

 Echt kamperen 

 Bier drinken 

 Iets internationaals met scoutinggroepen uit andere landen. 

 Spellen als scotland yard 

 pivo de clown down we vaak 

 Zelf bedenken 

 Dingen in de natuur 

 Niets echt anders dan explorers,  misschien alleen op kamp gaan. 

 Geen idee 

 Ik ga niet over omdat ik op kamers ga, niet omdat ik het niet meer leuk vind (als jullie dat 
dachten) 

 Staflid zijn, werkacties organiseren, zomerkamp organiseren en uiteraard het liefst een keer 
per week een roverscouts opkomst te draaien (eventueel samen met de explorers). 

 Klimmen, iets groots bouwen van palen 

 Extremere uitdagingen 

 NO comment 

 Bomen omzagen met kettingzaag, Zeilen, Beter pionieren, Meer gebruik klim materiaal, Bier 
brouwen, ZoKa helemaal zelf bepalen, Boomhut pionieren 

 Hier heb ik niet echt een mening over, als het maar leuk is 

 Naar Walibi Fundays, maar dit is nog niet mogelijk geweest door financiële kwesties en omdat 
Explorer weekend op die dagen viel. Volgende keer beter  

 Evenementen zoals Iscout lijken me ook leuk om aan mee te blijven doen. 

 Zwemmen 

 Brute activiteiten 

 Tocht lopen 

 Tochten organiseren (wij hebben een greppeltocht), andere activiteiten als zwembaden 
bouwen etc. tochten lopen, grote hikes. 

 Geen idee 

 Aan de jeugdleden uitleggen hoe ze iets het beste aanpakken maar ook CWO uitleggen of 
gewoon zeilen of pionieren. Ook het bedenken van kampen en opkomsten zou ik graag doen. 

 Geen idee 

 Maakt mij niet uit zolang het maar leuk is 

 Toffe dingen maar ook gezellig af en toe op scouting hangen 

 Geen idee 

 Activiteiten ondernemen in de buurt. 

 Samenwerkingsactiviteiten en insigne werk (in principe wat we nu doen) 
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 Klimmen en met medeleiding op leuke kampen gaan 

 Daar heb ik geen concrete wensen over 

 Dagjes uit, gezellig hangen op een avond met zijn alle. 

 Standaard scouting activiteiten, reizen maken, hiken en dingen organiseren. 

 Ik ben net explorer dus vind het veel leuker om eerst te exploreren dan nu al te gaan 
bedenken wat ik bij de roverscouts ga doen 

 Zelf bedachte spellen met zelf gemaakte attributen. 

 Actieve, leuke, uitdagende programma's met de groep. 

 Leuke grotere activiteiten 

 Pionieren, kamperen, iets met eten 

 Actieve spellen en zeilen 

 Leuke groep activiteiten 

 Niks bij ons word je na de explorers leiding of je stopt. Er is op vrijdag avond voor de leiding 
dan wel de bar open. Ook worden er door de leiding spellen/kampen georganiseerd voor de 
leiding. 

 Bos spellen en van alles ondernemen 

 Actieve spelen 

 Van alles. Veel ontdekken en leuke dingen. 

 Grote projecten zoals dingen organiseren en grote dingen pionier en 

 Gewoon chillen 

 Pizza halen in Italie en deze opeten in NL. Torens pionieren. Activiteiten met vuur. 

 Zeilen kanoën, vuur maken etc. 

 Maakt niet zo heel veel uit zolang ik het met mijn vrienden kan doen 

 Kampen in het thema van echt overleven. 

 Zelf bedacht: een race in kleine groepjes, ieder krijgt een tent mee, en het doel is zo ver 
mogelijk te komen in 5 dagen. 

 Via liften en andere manieren. 

 Avontuurlijke dingen 

 Met z’n allen lol maken 

 Ik zou graag willen pionieren zodat we niet kunnen vergeten hoe de knopen moeten. Ook zou 
ik graag activiteiten zoals een hike uitzetten willen bedenken voor de jongere speltakken. 

 Maakt niet uit, als t maar leuk is 

 Ik zelf vind pionieren erg leuk om te doen dus een keer iets super groots bouwen met een 
grote groep lijkt mij nog erg leuk. Onze Explo groep is niet groot max 9 jongeren nu dus dan 
gaat zoiets niet makkelijk. 

 Uitdagende, outdoor, 

 Bier drinken, vette dingen doen 

 Verschillende, in elk geval niet alleen bankhangen 

 Van alles 

 Survival skills, maar ook gewoon leuke dingen. Zoals rope swing , kamperen, bivak, vla-
opkomst. 

 Hiken, of andere bezige dingen 

 Schieten, skiën en ontploffen 

 Bij de loodsen vooral wateractiviteiten, zeilen! 

 Internationale activiteiten, bijvoorbeeld bij groepen langsgaan in andere landen, of gewoon via 
internet met scouts wereldwijd in contact komen. 

 Ik vind alles leuk 

 Samen op stap gaan en natuurlijk bier drinken 

 Gezelligheidsspellen etc. 

 Actieve activiteiten. 

 Bier drinken 

 Van alles 
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Bijlage 6: Redenen van explorers die niet willen doorstromen naar de 

roverscouts 

 Geen tijd en ik ga verhuizen voor mijn studie 

 Bij ons is de roverscouts alleen op land en ik wil dat niet. Ik wil gewoon bij water blijven en dat 
kan dan niet. 

 Ik word leiding. 

 Ik ga studeren dus ik ga bij de studentenstam. 

 Te veel onenigheid over afwezigheid als ik, en ik heb er veel, weer eens een feestje heb. 

 Geen leuke mensen in de groep. 

 Ik heb het te druk met andere dingen zoals voetbal en school. 

 Op donderdagavond is geen optie als ik ga studeren. 

 Niet bij onze eigen scoutinggroep. Of een landelijke functie of een studentenstam. Ik wil wel 
binnen scouting blijven. 

 Dat is bij ons vooral voor studenten van de universiteit. 

 Geen tijd / zin. 

 Omdat ze bij onze groep bij roverscouts bijna niks doen op drinken na. 

 Ik heb niet voldoende tijd. 

 Na de Explorers woon ik nog maar een half jaar thuis aangezien ik daarna ga studeren. Al 
mijn beste vrienden blijven achter bij de explorers en in een half jaar een nieuw plekje vinden 
in een hechte groep lijkt me meer moeite dan het plezier wat er uit komt.... 

 Druk met andere dingen. 

 Geen tijd meer. 

 Omdat ze daar de hele tijd bier drinken. 

 Geen idee. 

 Omdat ik ook moet zoeken naar een baan, en ik denk dat ik dat en school niet zo goed zal 
kunnen combineren met scouting. 

 Er zitten alleen asociale alcoholisten bij die met niets anders bezig zijn dan seks. 

 Ik denk dat ik geen lid word omdat bij onze scouting de rovers 1x per maand bij elkaar komen 
om gewoon een spelletje te doen, en daar zit ik niet echt om te popelen (dat doen we al bij 
explorers). 

 Omdat ik bij de wilde vaart zit en er geen waterscouts bij onze rovers zitten. 

 Het klinkt niet aantrekkelijk. 

 Ik wordt lid. 

 Omdat ik denk ik daarna ga stoppen met scouting. 

 Geen tijd meer voor omdat ik ga studeren. 

 Omdat ik de mensen daar niet zo leuk vind. 

 Niemand stoomt door iedereen word leiding. 

 Omdat ik op 26 september jarig ben en de persoon voor me 19 september, maar ik dus te 
jong ben en dus al mijn vrienden wel gewoon overgaan en ik niet mag. 

 Ik stap over naar een andere groep. 

 Omdat ik de groep niet leuk vind die er nu zit misschien volgend jaar. 

 Ik stop door mijn opleiding. 

 Ik word welpen leiding. 

 Studie. 

 Roverscouts doen niks. 

 Geen goede connectie met de leden daar en slechte verhoudingen met meerdere leden van 
de roverscouts. 

 Omdat ik niet op tijd 18 word. 

 Omdat ik Beverleiding wil worden. 

 Na de explorers hebben wij vanaf 18 de "stam". Het leeftijdsverschil en interesseverschil is vrij 
groot en bij de explorers is er nu een aardig grote groep die 18 wordt dus we kijken nog naar 
een oplossing. 

 Ik heb meer interesse in het leidingschap. 

 Omdat ik in een andere stad ga studeren en wonen, daarom stop ik met scouting. 

 Weet ik nog niet. 
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 Omdat er niets leuks wordt gedaan, alleen maar drinken. 

 Ik ga verhuizen. 

 Ik ga studeren. Misschien kies ik om staf te worden. 

 Omdat ik nog niet zeker weet of ik volgend jaar door wil gaan met scouting. 

 Ik word leiding. 

 Het gaat niet passen in hoe mijn leven er de komende jaren uit gaat zien. 

 Omdat de groep me niet bevalt. 

 Ik ga studeren. 

 Te weinig leden, veel tijd in moeten steken naast bv studie. 

 Omdat ik ben verhuisd en het te druk heb met de studie. 

 Omdat rovers alleen land dingen doen en het word nooit wat voor wildevaart 

 Omdat ik nu al zit te twijfelen om er af de gaan ik wil namelijk assistent leiding worden maar 
dat is nog niet mogen en ben eigenlijk al weg bij de explores. 

 Omdat ik dan druk bezig ben met me studie en liever leiding wordt. 

 Geen tijd meer voor. 

 Omdat ik daar geen zin in heb. 

 Ik wil leiding worden van de scouts. 

 Omdat de roverscouts eigenlijk de leiding is en wij als kleine explorer groep het wel prima 
vinden om nog even explo te blijven. 

 Door de mensen die daar lid van zijn. 




