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Identiteit 
1. Maak een aandacht voor je groep of voor je afdeling voor tijdens 

de expeditie. 
2. Organiseer een Lord Baden-Powell-dag of -opkomst voor je hele 

groep en vertel daar een verhaal over Lord en Lady Baden-Powell 
of organiseer een St.-Joriskampvuur voor de Scoutinggroep en 
vertel daar het verhaal van St.-Joris en de draak. 

3. Verdiep je in een geloof of spirituele stroming en verwerk dit in een 
project voor je afdeling. 

4. Organiseer vijf keer een opkomst voor een  
plaatselijke of kerkgebonden jeugdclub.  

5. Ontwerp een huisstijl voor je afdeling met een eigen afdelingslogo voor een badge, een T-shirt 
en een vlag. 

6. Beschilder je vlet met een origineel ontwerp of maak een plan om je basis opnieuw in te richten 
en voer dit uit. 

7. Bedenk een ceremonie voor de afdeling, bijvoorbeeld installatie, overvliegen en voer deze uit. 
8. Blik eens terug: maak een project over de ceremoniën en tradities in je Scoutinggroep. Wat is 

de achtergrond, geschiedenis en het gebruik? Of beschrijf de geschiedenis van je 
Scoutinggroep of je afdeling en maak hier een tentoonstelling van voor een jubileum of reünie.  

9. Maak een interactieve website voor je afdeling, groep of project. Voor een maatschappelijke 
stage doe je dit voor een andere organisatie of vereniging. Surf maar eens rond op het internet: 
je ziet genoeg websites waar wel een frisse wind doorheen zou  
kunnen. Bied jezelf aan en leg uit dat dit voor een maatschappelijke  
stage is.  

10. Zet een digitaal archief op voor de programma’s die je afdeling heeft gedaan. 
11. Zorg dat een artikeltje over jouw afdeling in de krant komt. Laat hierin vooral naar voren komen 

wat jouw afdeling bijzonder maakt.  
12. Maak een spetterend verslag van je expeditie: een boekje met foto’s en verhalen, een 

presentatie voor ouders of een filmpje op YouTube. Op deze manier laat je zien waar jouw 
afdeling voor staat of wat jouw afdeling meemaakt.  

13. Bedenk voor je afdeling waar jullie goed of bijzonder in zijn en bouw dat uit tot je eigen 
specialiteit. 

14. Wanneer je afdeling al een eigen specialiteit heeft, zorg dan dat alle groepen in de regio op de 
hoogte zijn van jullie specialiteit en draai minstens twee opkomsten samen met een andere 
afdeling. 

15. Zorg dat er een stukje van jouw afdeling in de IXIXEL komt omdat jouw afdeling zo bijzonder is. 
16. Bouw een praalwagen van papier-maché en doe mee aan de plaatselijke carnavals-, fruit- of 

bloemenoptocht. 
17. Onderzoek hoe Scouting Nederland georganiseerd is en vergelijk dit met twee buitenlandse 

Scoutingorganisaties. 
18. Verbeter het beeld dat de groep heeft van jullie afdeling, door jezelf een aantal keer positief over 

het voetlicht te brengen. 
19. Start een kleine onderneming, bijvoorbeeld met kaarsen, kalenders, enz.  
20. Stel een enquête op over de normen en waarden in jullie afdeling,  

voer die uit onder de explorers en stel er een reglement uit op.  
21. Ontwikkel jezelf. Ga je eigen knelpunt te lijf en los dit (samen met vrienden of professionele 

hulp) op en maak je afdeling deelgenoot van je ervaringen. 
22. Treed in de spotlights of spring in het diepe en laat je ambities zien aan anderen. Doe iets 

waaruit blijkt dat je zelf controle neemt over jouw toekomst. 
23. In de belofte staat: ‘Ik respecteer mijzelf en anderen’. Werk dit uit in een project waarin respect 

centraal staat. 



Voorbeeldprojecten insignes Identiteit mei 2012   2 
  

24. Waar liggen jouw wortels? Maak een stamboom van jouw familie en ga ten minste zes 
generaties terug. Wat kom je tegen? Wat deden de mensen voor de kost? Zie je vaak namen 
terugkomen? 

25. Wat wil ik met mijn leven? Schrijf een essay over je eigen toekomst. Hoe ziet die er over tien 
jaar uit. Waar doe je voor werk? Hoe zien je relaties (partner, familie en vrienden) eruit? Praat 
erover met ten minste vijf mensen uit verschillende groepen (broers/zussen, (groot)ouders, 
vrienden, oom/tante, docenten, begeleiding, professionals, enz.) en neem hun meningen mee in 
je essay. Je kunt ook denken aan een beroepskeuzetest of de zoektocht naar een vervolgstudie 
hierbij betrekken.  


