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Laat jouw activiteit bloeien!
Checklist voor een toekomstproof activiteit



Laat jouw activiteit bloeien!
Dit zakboekje is een hulpmiddel om een goed programma 
voor een regioactiviteit of landelijke activiteit te organiseren. 
Met behulp van dit zakboekje 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 zakboekje?
Gebruik de checklist van dit zakboekje bij het bedenken en 
uitwerken van het gehele programma en de afzonderlijke 
activiteiten van jullie regioactiviteit of landelijke activiteit
Bij elk Scoutingaspect staan vier punten in de checklist:

1. Waarom?
Als je de reden weet waarom we dit aspect van Scouting 
gebruiken in het programma kan je deze beter toepassen.

2. Vraag
De vraag bij het aspect helpt je om je eigen kennis en inzicht 
te vergroten.

3. Check
Bij elk aspect kan je checken of je deze goed in je 
programma hebt verwerkt. 

4. Tip
Bij de tips kan je nog meer achtergrondinformatie vinden 
over het aspect.



Je weet snel meer als je de vragen en de tips ook nog 
uitzoekt!

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



 Ontwikkeling en uitdaging

1. Activiteitengebieden
• Waarom? Voor een gevarieerd en uitdagend programma 
 in een doorlopende leerlijn gebruiken we bij alle 
 speltakken acht dezelfde activiteitengebieden.

• Vraag Welke acht activiteitengebieden zijn er?

• Check Hoe komen alle acht de activiteitengebieden aan 
 bod in jullie programma?

• Tip Doe met je organisatieteam
 het activiteitengebiedenspel!

2. Doorlopende leerlijn
• Waarom? Bij Scouting leren jeugdleden spelenderwijs 
 een heleboel. Met de doorlopende leerlijn zorg je ervoor 
 dat de jeugdleden zich blijven ontwikkelen en dat de 
 programma’s van de verschillende speltakken op elkaar 
 aansluiten.

• Vraag Uit welke onderdelen bestaat de doorlopende 
 leerlijn?

• Check Wat leren de jeugdleden van jouw activiteit, 
 individueel en van elkaar?



• Tip Zoek de infographic met
 toelichting van de doorlopende
 leerlijn op de website. 

3. Insignes
• Waarom? Ieder jeugdlid heeft eigen interesses en 
 ontwikkelt zich op een eigen manier. Werken met insignes 
 geeft ontwikkelingsmogelijkheden voor iedereen.

• Vraag Bij elke speltak wordt op een andere manier met 
 insignes gewerkt. Weet jij hoe het zit bij bevers, welpen, 
 scouts, explorers en roverscouts?

• Check Op welke manieren is het mogelijk om in jullie 
 programma met insignes te werken?

• Tip Per speltak is een pagina
 over insignes op de website.

4. Leefwereld en leeftijdseigene
• Waarom? Het spel van Scouting sluit aan bij het 
 leeftijdseigene van de betreffende speltak. Zo kunnen de 
 jeugdleden vanuit hun eigen belevingswereld op een 
 aansprekende en vertrouwde manier uitgedaagd worden.

• Vraag Elke speltak heeft zijn eigen leefwereld. Weet jij
 hoe dat zit bij bevers, welpen, scouts, explorers en 
 roverscouts?



• Check Hoe sluiten de activiteiten aan bij het 
 leeftijdseigene en de leefwereld van de jeugddeelnemers?

• Tip Kijk bij module 4 van
 leeftijdseigen kenmerken

5. Vernieuwend en verdiepend
• Waarom? Een van de leuke kanten van Scouting is dat 
 je steeds weer nieuwe ervaringen kan opdoen en nieuwe 
 dingen kan leren. Een regioactiviteit of landelijke activiteit 
 biedt daarvoor extra kansen.

• Vraag Waar staat de spelvisie S.C.O.U.T.S. voor?

• Check Welke nieuwe en uitdagende activiteiten bieden 
 jullie de jeugdleden, die zij nog nooit eerder hebben 
 gedaan? 

• Check Als je een leuke activiteit hebt bedacht, hoe
 kan je deze dan dubbel zo uitdagend maken?

• Tip Zoek uit hoe de aspecten van
 de spelvisie S.C.O.U.T.S. in jullie
 programma aan bod komen. Kijk
	 naar	het	filmpje	over	het	spiekbriefje.



 Samenwerken en verbinden

6. Gezamenlijk
• Waarom? Grote activiteiten zoals regioactiviteiten en 
 landelijke activiteiten bieden unieke kansen om groepen 
 te betrekken en met elkaar participatief samen te werken 
 aan een gezamenlijke activiteit.

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

• Check Hoe kan je op een ludieke wijze, in thema 
 uiteraard, de groepen betrekken bij het organiseren
 van je activiteit?

• Tip Organiseer een bijeenkomst waarbij je groepen 
 uitnodigt om mee te denken over het programma van
 je activiteit.

7. Werken in subgroepen
• Waarom? Scouting is peer to peer, samen ontdekken, 
 samen werken en samen beleven. De meer ervaren 
 scouts helpen daarbij de jongere scouts en dragen zo bij 
 aan hun ontwikkeling.



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

• Check Hoe maak je binnen je activiteiten gebruik
 van het werken in subgroepen?

• Tip Geef de training voor scouts
 ‘werken in ploegen’ en voor explorers
 ‘organisatie van een afdeling voor en
 door explorers’ in je regio.

8. Participatieladder
• Waarom? (Jeugd)participatie draagt bij aan zelfstandige 
 en (zelf)bewuste scouts die die verantwoordelijkheid 
 kunnen en durven nemen.

• Vraag Wat zorgt ervoor dat jij je echt betrokken en serieus 
 genomen voelt?

• Check Hoe betrekken jullie de jeugdleden bij
 (de organisatie van) de activiteiten?

• Check Hoe laat je de explorers en roverscouts zoveel 
 mogelijk zelf organiseren?

• Tip Kijk hier voor leuke werkvormen
 rond jeugdparticipatie.



 Open en divers

9. Aansprekend voor de leeftijd
• Waarom? Scouting staat voor groeiende zelfstandigheid 
 en elke speltak biedt daarvoor weer nieuwe kansen. Als 
 je activiteiten aansluiten bij het leeftijdseigene kunnen de 
 jeugdleden er meer uithalen.

• Vraag Weet jij wat je jeugdleden leuk vinden? En wat 
 zouden ze leuk kunnen vinden, zonder dat ze dit zelf 
 weten?

• Check Hoe zorg je ervoor dat je activiteiten aansprekend 
 zijn voor de betreffende leeftijdsgroepen?

• Tip Leg de activiteiten die je hebt bedacht voor aan een 
 klankbordgroep van jeugdleden.

10. Voor meiden en jongens 
• Waarom? Het aantal meiden in Scouting daalt en het is 
 belangrijk om onze Scoutingactiviteiten aantrekkelijk te 
 houden voor zowel meiden als jongens.

• Vraag Wat maakt Scouting aantrekkelijk voor jou?



• Check Hoe bieden jullie een programma dat zowel
 voor meiden als ook voor jongens aansprekend en 
 uitdagend is?

• Tip Kijk op de website naar de pagina over
 meiden in Scouting.

11. Land, lucht en water 
• Waarom? Bij grote activiteiten wil je zoveel mogelijk 
 groepen betrekken.

• Vraag Welke water- en luchtactiviteiten heb  je ooit gedaan?

• Check Hoe bieden jullie een programma waar zowel 
 landscouts als luchtscouts en waterscouts graag aan
 mee willen doen?

• Check Kan je van een activiteit die je hebt bedacht ook 
 een watervariant maken?

• Tip Kijk eens naar de progressiematrix voor
 waterscouting voor leuke ideeën. 

12. Veilig en toegankelijk
• Waarom? Scouting is voor iedereen. Dat willen we 
 allemaal, maar vraagt in de praktijk nog wel wat aandacht. 

• Vraag Wat zijn de redenen dat jij je bij Scouting thuis en 
 veilig voelt?



• Check Hoe zorgen jullie ervoor dat ieder jeugdlid aan de 
 activiteiten kan meedoen en zich veilig voelt? 

• Tip Vraag iemand die nog niet betrokken was om
 je draaiboek door te lezen. Waar is dan nog niet
 aan gedacht? Doe de drempeltest voor regio’s.



 Trots en zichtbaarheid

13. Alles in thema : activiteiten, themafiguren, 
aankleding
• Waarom? Thematisch werken is een van de dingen die 
 Scouting zo leuk en gevarieerd maakt. Bevers en welpen 
 hebben hun eigen themawereld en ook voor scouts, explorers 
 en roverscouts geven thema’s het programma diepte en kleur.

• Vraag Aan welk thema heb jij de leukste jeugdherinneringen?

• Check Hoe verwerk je het thema van je activiteit in het 
 programma en de aankleding? 

• Check Hoe gebruik je de themawerelden Hotsjietonia en
 de Jungle (indien je met bevers en welpen werkt)?

• Tip Geef	de	themafiguren	een	rol	in
 je activiteiten. Tijdens Bever-Doe-Dag
 en Jungledag hebben de dorps-
 bewoners en de jungledieren een
 belangrijke rol in de activiteiten.

14. Het wow-effect
 
• Waarom? Grote activiteiten zoals regioactiviteiten en 
 landelijke activiteiten bieden unieke kansen om een
 ‘once in a lifetime’ Scoutingervaring te bieden.



• Vraag Wat is jouw ‘once in a lifetime’ Scoutingervaring?

• Check  Hoe zorg je ervoor dat de jeugdleden na jullie 
 activiteit zeggen: Wow, dit was gaaf en echt Scouting! 

• Tip Kijk	naar	een	filmpje	van	de	opening
 van Exxploraxxion.

15. Geef een blijvende herinnering mee 
• Waarom? Met een leuke herinnering wordt een unieke 
 ervaring nog beter verankerd.

• Vraag Wat is jullie leukste kampherinnering die je nog 
 steeds in het clubhuis hebt hangen?

• Check Wat voor leuke herinneringstool, in thema 
 natuurlijk, gaan jullie de jeugdleden meegeven?

• Tip Kijk eens ter inspiratie naar de
 Bever-Doe-Dag en de Jungledag.

16. Laat zien waar Scouting voor staat 
• Waarom? Grote activiteiten zoals regioactiviteiten en 
 landelijke activiteiten bieden unieke kansen om de
 waarde van Scouting aan de buitenwereld te tonen.

• Vraag Welk steentje draagt deze activiteit bij aan
 de samenleving?



• Check Hoe en op welke momenten gaan jullie je
 activiteit onder de aandacht brengen, zowel binnen
 als buiten Scouting?

• Tip Lees hier hoe je een goed persbericht schrijft.



 Vrijwilligers
                            
17. Netwerken tussen groepen 

• Waarom? Grote activiteiten zoals regioactiviteiten en 
 landelijke activiteiten bieden unieke kansen om nieuwe 
 scouts te leren kennen en elkaar te inspireren.

• Vraag Waarmee heeft iemand van een andere groep 
 die je hebt ontmoet bij een grote Scoutingactiviteit jou
 ooit geïnspireerd? 

• Check Hoe kunnen de jeugdleden en de kaderleden
 met elkaar ervaringen en ideeën uitwisselen tijdens de 
 activiteiten en gedurende het programma?

• Tip Ga naar het regionale speltakoverleg.

18. Inspiratie
• Waarom? Grote activiteiten zoals regioactiviteiten
 en landelijke activiteiten bieden unieke kansen om een 
 goed voorbeeld te zijn van een echte Scoutingactiviteit.

• Vraag Welk goed voorbeeld van een echte 
 Scoutingactiviteit ken jij?



• Check Welke ervaringen en ideeën kunnen deelnemers 
 mee terug nemen naar hun groep om daar uitdagende
 en nieuwe activiteiten te kunnen doen?

• Tip Zet je activiteiten op de activiteitenbank.

19. Teamspirit
• Waarom? Een grote activiteit is ook voor de leiding en 
 de organisatie een unieke ervaring. Samen zet je een 
 onvergetelijke activiteit neer voor de jeugdleden.

• Vraag Welke kwaliteiten draag jij bij om de jeugdleden 
 een onvergetelijke ervaring te geven?

• Check Hoe is je team samengesteld, wie is waar goed in 
 en hoe kan je elkaar versterken?

• Tip Doe als team de organisatorentraining.

Scouting Nederland
Landelijk team Spel

Postbus 210
3830 AE Leusden

web www.scouting.nl/spel
e-mail spelspecialisten@scouting.nl


