Op kamp

Leidinggevende
bevers

Logeren en bivak

Verplichte deelkwalificaties uit kwalificatie ‘Leiding’
•
•
•
•

Spelvisie en Spelaanbod
Leeftijdseigene
Programmeren
Presenteren en uitleggen van activiteiten

Leidinggevende
welpen

Verplichte deelkwalificaties uit kwalificatie ‘Op Kamp’
2 logeerpartijen
van minimaal
1 overnachting

• Organisatie van een kamp
• Programma op kamp
• Veiligheid en gezondheid op kamp

Logeren en bivak
Logeren en bivak
Logeren en bivak

1 zomerkamp van
minimaal
4 overnachtingen

Verplichte deelkwalificatie voor specifieke
speltakken/groepen
• Op en rond het water
(voor leidinggevenden waterwelpen)
• Scouts met beperking
(leidinggevenden scouts met een beperking)

Vrije keuze deelkwalificaties uit kwalificatie ‘Op Kamp’

Organisatie van een kamp

• Op en rond het water
•
•
•
•

kies 3
deelkwalificaties
(bij voorkeur uit
verschillende
categorieën)

•
•
•
•
•

Programma op kamp

Kampvuur leiden/bonte avond
Tradities en levensbeschouwing
Kampthema
Avondspelen/dropping

Veiligheid en gezondheid op kamp
EHBO op kamp
Een ramp op kamp
Kinderen die extra zorg vragen
Koken voor grote groepen
Scouts met een beperking

Scoutingtechnieken

• Basis Scoutingtechnieken
Wenselijk aanwezige deelkwalificatie binnen een team

kies 3
deelkwalificaties
(bij voorkeur uit
verschillende
categorieën)

Op kamp

Kamperen en expeditie

Verplichte deelkwalificaties uit kwalificatie ‘Leiding’

Leidinggevende
scouts

•
•
•
•

Spelvisie en Spelaanbod
Leeftijdseigene
Programmeren
Presenteren en uitleggen van activiteiten

Begeleider
explorers
Adviseur
roverscouts

Verplichte deelkwalificaties uit kwalificatie ‘Op Kamp’
1 zomerkamp van
minimaal
4 overnachtingen

• Organisatie van een kamp
• Programma op kamp
• Veiligheid en gezondheid
op kamp

Kamperen en expeditie
Kamperen en expeditie
Kamperen en expeditie

1 expeditie van
minimaal
4 overnachtingen

Verplichte deelkwalificatie voor specifieke
speltakken/groepen
• Op en rond het water
(leidinggevenden waterwerk)
• Scouts met beperking
(leidinggevenden scouts met een beperking)

Vrij keuze deelkwalificaties uit kwalificatie ‘Op Kamp’

Organisatie van een kamp

• Internationaal kamperen
• Kamporganisatie
• Op en rond het water

kies 1

•
•
•
•
•
•

kies 1

•
•
•
•
•

kies 2

•
•
•
•
•
•
•
•

kies 1

Programma op kamp

Kampvuur leiden/bonte avond
Tradities en levensbeschouwing
Werken met ploegen
Kampthema
Nachtspelen/dropping
Nachtspelen/dropping

kies 1

Veiligheid en gezondheid op kamp
EHBO opkamp
Een ramp op kamp
Kinderen die om extra zorg vragen
Kampkeukens en toestellen
Scouts met een beperking

kies 1

Scoutingtechnieken
Pionieren
Hakken, zagen, snijden
Kaart en kompas
Vuur stoken
Primitief koken
Primitief overnachten
Tenten en kamperen
Lichtgewicht kamperen

Wenselijk aanwezige deelkwalificatie binnen een team

kies 2

Op kamp

Roverscouts

Verplichte deelkwalificaties uit kwalificatie ‘Op Kamp’

Roverscouts
en coaches

• Organisatie van een kamp
• Programma op kamp
• Veiligheid en gezondheid
op kamp

Kamperen en expeditie
Kamperen en expeditie
Kamperen en expeditie

Verplichte deelkwalificatie voor specifieke
speltakken/groepen
1 kamp van
minimaal
4 overnachtingen

• Op en rond het water
(voor speltakken waterwerk)
• Scouts met beperking
(voor speltakken scouts met een beperking)

Vrij keuze deelkwalificaties uit kwalificatie ‘Op Kamp’
kies 1

kies 1

kies 1

kies 1

Organisatie van een kamp

• Internationaal kamperen
• Op en rond het water

Programma op kamp

• Kampvuur leiden/bonte avond
• Tradities en levensbeschouwing
• Nachtspelen/dropping
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veiligheid en gezondheid op kamp
EHBO op kamp
Een ramp op kamp
Kampkeukens en toestellen
Scouts met een beperking

Scoutingtechnieken
Pionieren
Hakken, zagen, snijden
Kaart en kompas
Vuur stoken
Primitief koken
Primitief overnachten
Tenten en kamperen
Lichtgewicht kamperen

Wenselijk aanwezige deelkwalificatie binnen een stam

