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Op kamp in het buitenland 

Keuzecarrousel 

 

 
 

Doel van de activiteit 

Inzicht krijgen in de verschillen in typen kamp door per type kamp eigenschappen na te denken over 

de eigenschappen van het kamp. Op basis van het inzicht met elkaar kunnen bepalen welk type kamp 

de voorkeur heeft. 

 

Uitleg activiteit 

Gaan we naar een groot Scoutingcentrum of gaan we rondtrekken? Willen we op een resort waar we 

van alle gemakken zijn voorzien, maar waar niets te beleven valt? Ieder type kamp heeft zo zijn 

positieve en negatieve punten. Dat kan een lekkere discussie met elkaar worden als je moet gaan 

kiezen voor een bepaald soort kamp. Uitdagend, ja. Maar niet al te inspannend. Lekker makkelijk, ja. 

Maar het mag ook wel uitdagend zijn. Lekker alleen met onze groep, maar we willen ook wel andere 

scouts ontmoeten. Voordat je het weet kom je in een kringetje van argumenten terecht. Dan kun je 

maar beter ook echt een slag in de rondte gaan met dit kampkeuze carrousel. 

 

Speelveld: het carrousel 

Hang in je lokaal of buiten in het rond enkele grote flipovervellen. Zorg ervoor dat er op de vellen kan 

worden geschreven, bijvoorbeeld door ze op een tafel te leggen. Per vel schrijf je bovenaan een 

eigenschap van een kamp op:  

• Uitdagend 

• Nieuwe ervaring 

• Scouting 

• Veel vrijheid 

• Makkelijk 

• Actief 

• Primitief 

• Duur 

• Internationaal 

Je kunt zelf nog eigenschappen toevoegen. 

 

Zet in het midden van boven tot onder een streep. Aan de linkerkant bovenaan schrijf je NEGATIEF 

en aan de rechterkant bovenaan POSITIEF. Leg bij ieder vel een paar pennen. 

 

De groep begint in het midden van het lokaal. Ze krijgen telkens een type kamp te horen. 

 

In de eerste ronde gaat ieder voor zich naar het vel met de eigenschap waarvan ze vinden dat die het 

meest bij het type kamp past. Moedig vooral aan om niet iedereen naar hetzelfde vel te laten gaan. 

Een kamp op een internationaal scoutingcentrum kan makkelijk, uitdagend, scouting en internationaal 

zijn. Als iedereen een keuze heeft gemaakt, kunnen er opmerkingen op het vel worden gezet. Stel 

daarbij de vragen waarom ze die eigenschap vinden passen, hoe belangrijk ze die eigenschap vinden, 

of ze het positief of negatief vinden. 

 

In de tweede ronde moeten ze kiezen voor een eigenschap die ze het minst bij het type kamp vinden 

passen. Ook nu schrijven ze de opmerkingen op het vel waarbij ze op dezelfde vragen antwoorden 

geven. 
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Zet erbij om welk type kamp het gaat en zet een streep eronder. Vervolgens staat iedereen weer in 

het midden en wordt het volgende type kamp geroepen. 

Zo kun je de volgende typen kamp aan bod laten komen: 

Een week op een Internationaal Scoutingcentrum 

Een week met de fiets rondtrekken 

Een wandelkamp langs een route van accommodaties 

Een gezamenlijk kamp met een lokale groep 

Een Europees scoutingevenement (Flamboree, Bla Sommer, Nationale Jamboree) 

Een kamp met de eigen groep op een kampeerterrein 

Een Scoutinggroep helpen met de bouw van hun clubhuis 

Een week in een all-inclusive resort aan het strand 

Een stedentrip langs drie steden 

Laat ook de typen kampen aan bod komen waarvan je inschat dat niemand daar een voorkeur voor 

heeft. Door daar toch over na te laten denken, worden de argumenten om voor een ander kamp te 

kiezen sterker. 

 

Als alle typen kampen aan bod zijn gekomen, staan de vellen vol met opmerkingen. Je kunt al die 

opmerkingen met elkaar gaan bespreken, maar doordat iedereen al intensief over de kampen en 

verschillende eigenschappen heeft nagedacht, zullen ze al direct een shortlist van kamp kunnen 

maken die hun voorkeur hebben en welke niet. Bespreek van die kampen de opmerkingen die op de 

verschillende vellen staan. 

Door deze methode wordt allereerst snel duidelijk welk type kamp bij de meesten de voorkeur heeft. 

Bovendien is het voor iedereen duidelijk dat een meerderheid dezelfde argumenten heeft om voor dat 

kamp te kiezen. Je kunt daarop gericht een programma maken. 

 

Suggesties en tips 

Deze vorm kun je ook een andere invulling geven. 

In plaats van de eigenschappen zet je op de vellen de typen kampen. Maak vervolgens een lijst met 

activiteiten die je tijdens het kamp zou kunnen doen. Maak een mix van activiteiten die wel en die niet 

de voorkeur hebben. Maak ook een mix in uitdagend, interessant, fun, actief, passief. Geef iedereen 

een lijst met deze activiteiten en laat ze deze bij de verschillende kampen schrijven. Ze kunnen dat 

dan doen bij Positief of Negatief. 

 


