
 

Voettekst 1 
 

Op kamp in het buitenland 

Workshop stappenplan op kamp in het buitenland 

 

 
 

Doel van de activiteit 

Een goede voorbereiding voor een kamp in het buitenland begint bij het opstellen van een plan: wat 

moet er allemaal geregeld en uitgezocht worden? Wanneer moeten beslissingen zijn genomen en 

actiepunten zijn afgerond? Wie doet wat? Explorers en roverscouts zijn goed in staat om een plan op 

te stellen voor de organisatie van een kamp in het buitenland. Deze workshop helpt om alle 

belangrijke beslismomenten en acties op elkaar af te stemmen, waarbij alle belangrijke zaken aan bod 

komen. Aan het eind ligt er een direct stappenplan dat verder in detail uitgewerkt kan worden. 

 

Uitleg activiteit 

Een stappenplan geeft structuur aan het organiseren van een kamp in het buitenland. Er niet één 

stappenplan dat het beste is. Iedere groep zal andere redenen en afwegingen maken bij de volgorde 

van de stappen en wat er in die stap moet gebeuren. Daarom is het goed om binnen een groep 

subgroepjes te maken die ieder een eigen stappenplan opstellen. Door deze verschillende 

stappenplan naast elkaar te leggen en samen te voegen, ontstaat een gezamenlijk, weloverwogen 

stappenplan. 

 

Deel de groep op in subgroepjes van drie of vier personen. Ieder subgroepje gaat een eigen 

stappenplan opstellen: 

• Maak een set losse kaartjes zoals in de bijlage. Er zijn kaartjes met daarop de stappen en er 

zijn kaartjes met daarop wat een stap inhoudt. Je krijgt dus twee sets kaartjes. 

• Maak een tijdlijn met daarop de dag van vandaag als startpunt en de maand van terugkeer 

van het kamp als eindpunt. Maak op de tijdlijn een verdeling van de maanden tussen het 

startpunt en het eindpunt. 

• Leg vervolgens de kaartjes langs deze tijdlijn, op de maanden waarvan je denkt dat die dan 

aan de orde moeten komen. Per maand zijn meer kaartjes mogelijk. Bij ieder kaartje met 

daarop een stap, hoort een kaartje met wat de stap dan inhoudt. Bespreek met je subgroepje 

waarom deze bij een bepaalde maand worden gelegd. Je kunt extra opmerkingen op de 

kaartjes plaatsen. 

• Als iedereen de tijdlijn helemaal heeft ingevuld, leg je ze naast elkaar om te vergelijken. Op de 

punten waar het stappenplan afwijkt, bespreek je met elkaar wat het beste is.  

 

Als er een stappenplan is, waar je het met elkaar over eens bent, kun je het plan nader uitwerken: 

• Schrijf het stappenplan uit in een document, zodat het vastligt. 

• Werk iedere stap uit in actiepunten en aandachtspunten. 

• Verdeel de taken in het stappenplan. 

• Maak afspraken wanneer de voortgang wordt besproken. 

 

Zo is de voorbereiding voor jouw buitenlandkamp goed geregeld! Heel veel plezier met jullie 

avonturen in het buitenland! 


