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Welkom aan boord! (basisfase) 
Bedoeld als het eerste insigne dat je kan haalt bij de waterscouts. 

 

Basis kanoën (basisfase) 

 

Basis roeien (basisfase) 

    

CWO diploma Zeilen Kielboot I (basisfase) 
Voor deze CWO kwalificatie vind je vorderingsstaten op scouting.nl. 

 

Sport & Spel (basisfase) 
Voor het insigne Sport & Spel zijn er andere eisen voor waterscouts dan 
voor landscouts. Deze vind je in de insignekaart Waterscouting. 

    

CWO diploma Roeiboot I & II (verdiepingsfase) 
Voor deze CWO kwalificatie vind je vorderingsstaten op scouting.nl. 

    

CWO diploma Zeilen Kielboot II (verdiepingsfase) 
Voor deze CWO kwalificatie vind je vorderingsstaten op scouting.nl. 
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CWO diploma Buitenboordmotor I & II (verdiepingsfase) 
Voor deze CWO kwalificatie vind je vorderingsstaten op scouting.nl. 

 

Veilig & Gezond (verdiepingsfase) 
Voor het insigne Veilig & Gezond zijn er andere eisen voor waterscouts 
dan voor landscouts. Deze vind je in de insignekaart Waterscouting. 

 

Voortdrijver (specialisatiefase) 
Voor dit insigne zal je moeten aantonen dat je alternatief kunt 
voortbewegen met een boot. Voor dit insigne kun je kiezen uit twee 
varianten: “varen met een Lelievlet” en “varen met andere vaarmiddelen”. 
Je kunt eventueel in overleg met je leiding eisen uit de verschillende 
alternatieven combineren. 

    

CWO diploma Roeiboot III (specialisatiefase) 
Voor deze CWO kwalificatie vind je vorderingsstaten op scouting.nl. 

    

CWO diploma Zeilen Kielboot III (specialisatiefase) 
Voor deze CWO kwalificatie vind je vorderingsstaten op scouting.nl. 

    

CWO diploma Buitenboordmotor III (specialisatiefase) 
Voor deze CWO kwalificatie vind je vorderingsstaten op scouting.nl. 

 

Zeilmeester (specialisatiefase) 
Voor dit insigne zal je moeten aantonen dat je het zeilen meester bent en 
dat kun je op allerlei verschillende manieren doen. Voor dit insigne kun je 
kiezen uit drie varianten: Wedstrijdzeilen, het opvoeren van een Lelievlet 
en andere soorten zeilboten. Je kunt eventueel in overleg met je leiding 
eisen uit de verschillende alternatieven combineren. 

 

Meesterzwemmer (specialisatiefase) 
Voor dit insigne zal je moeten aantonen dat je het zwemmen meester 
bent en dat kun je op allerlei verschillende manieren doen. Voor dit 
insigne kun je kiezen uit twee varianten: “zwemmen en varen” en 
“zwemmen en veiligheid”. Je kunt eventueel in overleg met je leiding 
eisen uit de verschillende alternatieven combineren. 
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Werfbaas (specialisatiefase) 
Het winter onderhoud daar draai jij je hand niet voor om. Je kunt een 
boot winterklaar maken. Je  maakt een onderhoudsplan voor je eigen 
boot en kunt die samen met je eigen ploeg uitvoeren. Je hebt kennis van 
alle onderdelen van de lelievlet en de zwakke plekken. 

 

Motorspecialist (specialisatiefase) 
Ben jij gek op motoren jij begrijpt hoe verschillende soorten motoren 
werken?  Jij bent de scout die een motor een winterbeurt kunt geven? 
Laat zien dat jij meest voorkomende storingen kunt verhelpen en kennis 
hebt van de verschillende motorkoelsystemen. 

 

Navigator (specialisatiefase) 
Bij het insigne Navigator gaat het om het kunnen plannen en volgen van 
een route om je daarmee te kunnen verplaatsen. Daarbij moet je niet 
alleen beschikken over kennis, je moet deze kennis ook kunnen 
toepassen. Voor dit insigne kun je kiezen uit verschillende varianten: 
land, GPS, lucht en water. 

 
Scouting Nederland maakt gebruik van de opleidingen van de Stichting CWO. De eisen zijn te vinden 
in de Nautisch Technische Richtlijnen (NTR) op www.scouting.nl of op de website van het CWO 
(www.cwo.nl). Het CWO maakt gebruik van vorderingenstaten. Hierop kun je voor elke scout 
bijhouden wat de vorderingen zijn.  
 
In de basis- en verdiepingsfase zijn de waterwerkdiploma’s insignes en in de specialisatiefase (de 
MBL’s) zijn de waterwerkdiploma’s kwalificaties, aangezien daar een bepaalde bevoegdheid aan 
vastzit. Daarnaast zijn de MBL’s diploma’s die niet alleen in de scouts periode behaald worden, maar 
ook daarna nog. 
 

http://www.scouting.nl/
http://www.cwo.nl/

