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Open en divers

Samenwerken
en verbinden

Laat jouw activiteit bloeien!
Checklist voor een toekomstproof activiteit



Deze infographic is een hulpmiddel om een goed 
programma voor een regioactiviteit of landelijke 
activiteit te organiseren. Met behulp van dit Spelboeket 
komen alle aspecten van een echte Scoutingactiviteit 
aan bod. Een goed en uitdagend Scoutingprogramma 
geeft jeugdleden de kans om zich persoonlijk te 
ontwikkelen.

Hoe gebruik je het Spelboeket?
Gebruik de aspecten van het Spelboeket op de 
bloemblaadjes van de infographic bij het bedenken 
en uitwerken van het gehele programma en de 
afzonderlijke activiteiten van jullie regioactiviteit of 
landelijke activiteit.

Zakboekje laat jouw activiteit bloeien
Gebruik naast de infographic ook het zakboekje. 
Daarin staat een checklist met tips die je kan helpen bij 
elk aspect van het Spelboeket.

Toekomstthema’s
De Scoutingaspecten van een goede activiteit zijn 
verdeeld over de vijf toekomstthema’s die in het hart 
van de bloemen staan. Zo kan je zien dat je met je 
programma ook spelenderwijs bezig bent met de 
toekomstthema’s!

Ondersteuning vanuit het Speladviesteam
De spelspecialisten van het Speladviesteam kunnen 
jullie adviseren bij het bedenken en uitwerken van een 
goed programma. Al vanaf het eerste moment dat jullie 
gaan brainstormen over het thema en het programma 
kunnen ze met jullie meedenken.

Hulp nodig?
Stuur een mail naar spelspecialisten@scouting.nl.

Veel succes!
Landelijk team Spel

Het spelboeket laat
jouw activiteit bloeien!

Scouting Nederland
Landelijk team Spel

Postbus 210
3830 AE Leusden

web www.scouting.nl/spel
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