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Op kamp in het buitenland 

Cultuurconfrontatie 

 

 
 

Doel van de activiteit 

Deze activiteit heeft enkele doelen: 

• Explorers gaan zelf op zoek naar allerlei kenmerken van een cultuur in een land en van 

Scouting in dat land. Daarmee krijgen ze een breder beeld van de cultuur en de verschillen 

met Nederland. Ze kunnen daardoor enthousiast worden over het land. 

• De explorers gaan hun beeld van de cultuur toetsen bij een explorer uit het betreffende land. 

Daardoor moeten ze op zoek naar een explorer, ze moeten contact leggen en de explorer 

bereid zien te krijgen om met hun over zijn/haar cultuur te vertellen. Dit vereist vaardigheden 

om iemand te vinden, sociale vaardigheden en communicatie in een vreemde taal. 

• Het kan leiden tot intensiever contact tussen de explorers op basis van interesse in elkaars 

cultuur. 

• Het alomvattende doel is dat de explorers enthousiast worden over het ontmoeten van scouts 

in een andere cultuur. 

 

Uitleg activiteit 

De activiteit bestaat uit drie delen: 

1: land selecteren en zoeken naar culturele kenmerken 

2: Scout zoeken en contact leggen 

3: Culturele kenmerken toetsen bij de scout 

 

1. Land selecteren en zoeken naar culturele kenmerken 

Je hebt als groep explorers een voorkeur voor een bepaald land, onder andere omdat jullie erover 

denken om op kamp te gaan in dat land. Je hebt al wat algemene kennis van het land en Scouting in 

dat land opgedaan, zoals leuke bezienswaardigheden, kampeermogelijkheden, reisafstand, de 

voertaal, voorkeur voor een bepaalde regio. 

 

Het is ook belangrijk om de cultuur te kennen, zodat je er rekening mee kunt houden als je in dat land 

bent. Je hoeft je dan niet hetzelfde te gedragen, maar je voorkomt dat je iets doet dat not done is. 

Door aan sommige gebruiken juist wel mee te doen (iemand op de juiste wijze begroeten) laat je 

merken dat je de cultuur kent en dat waardeert. 

 

Daarvoor wil je dus weten hoe het nu werkelijk is als je daar bent. Hoe is het dagelijks leven? Wat zijn 

de gebruiken? Hoe groeten mensen elkaar? Welke muziek is populair? Welke regels zijn er voor 

bijvoorbeeld alcohol? Geef je in een restaurant een fooi? Welke feestdagen zijn er en hoe worden die 

gevierd? Zijn er nog meer belangrijke dagen (herdenking oorlog)? Hoe wordt een verjaardag gevierd? 

Welke nationale helden zijn er? Gaat iedereen naar de kerk? Hoe denken ze over homoseksualiteit? 

Ofwel: wat is de cultuur van een land? 

 

Dezelfde soort vragen kun je ook stellen over Scouting in het land: Wat voor activiteiten doen ze? Hoe 

ziet hun zomerkamp eruit? Hoe belangrijk is het uniform? Hoe is de verhouding tussen jeugdleden en 

stafleden? Hijsen ze bij de opening de vlag? Doen ze veel aan scoutingvaardigheden en welke zijn 

dat? Welke tradities kennen ze in de groep? Zijn er aparte groepen voor meisjes en jongens of zijn er 

ook gemengde groepen? Doen ze weleens iets aan een maatschappelijk project, zoals iets 

organiseren voor bejaarden of een stuk bos schoonmaken? 
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Je gaat voor jezelf een lijst met dit soort vragen maken. Vervolgens ga je op internet daar antwoorden 

bij zoeken. Zorg ervoor dat je dat in een overzicht verzamelt. Als je geen antwoord kunt vinden, houd 

je dat antwoord open. En schrijf het op in het Engels! Dat is belangrijk voor het laatste deel van de 

activiteit. 

 

2. Scout zoeken en contact leggen 

Je gaat op zoek naar een scout in het betreffende land, bij voorkeur een leeftijdsgenoot. Je zoekt zelf 

uit hoe je deze scout kunt vinden. 

Je legt contact met de scout om uit te leggen waarom je hem/haar benadert (zie deel 3). Je moet 

daarbij hem/haar ook bereid zien te krijgen om mee te doen. Ga daarvoor bij jezelf na waarom jij mee 

zou willen werken als het aan jou wordt gevraagd. Lijkt het je leuk/interessant? Wil je graag iets over 

je eigen cultuur vertellen? Vind je het leuk om contact te hebben met buitenlandse scouts? Verwacht 

je er iets voor terug (een kleine blijk van dank, bijvoorbeeld een badge)? 

Als je een scout hebt gevonden, maak je een afspraak voor een online ontmoeting. 

 

3. Culturele kenmerken toetsen bij de scout 

De informatie die je online hebt verzameld ga je nu toetsen bij de scout: klopt het allemaal wel? 

Je bereidt de ontmoeting voor door de informatie te ordenen en met bijvoorbeeld powerpoint te 

presenteren. Je zorgt er ook voor dat je kunt vertellen hoe het in Nederland is. 

Je zult merken dat de informatie die je op internet hebt gevonden in de praktijk net even anders is. 

 

Suggesties en tips 

• Je kunt ook meerdere landen kiezen. Bij twee landen verdeel je de groep in twee groepjes. 

Ieder groepje gaat de vragen voor dat land opstellen. Dan wissel je de vragen met elkaar en 

gaan de groepjes op zoek naar de antwoorden van de vragen die de ander heeft opgesteld. 

• Probeer ook vragen over de actualiteit te stellen. Wat was afgelopen maand het belangrijkste 

nieuws? Vraag daarbij wat de scout ervan vindt. 

• Verspreid de activiteit over meer opkomsten. Je kunt niet in één opkomst alle drie de delen 

doen. Het vinden en benaderen van een scout kan zomaar een of twee weken duren voordat 

je tot een online afspraak bent gekomen. 

 


