
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Methodieken en werkvormen 

Module Organisatie van een kamp -  
“Workshop terreinkeuze scouts” 
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Module Organisatie van een kamp 

Leeftijd: Leiding scouts 

Duur: 45 minuten 

Groepsgrootte: N.v.t. 

Locatie: Binnen/buiten 

 

Korte inhoud: 

Scoutsleiding krijgt inzicht waar ze rekening mee moeten houden als ze een terrein uitzoeken. 

 

 

 

 

 

Dit is geen officieel document van Scouting Nederland, maar is door Scouting Nederland geselecteerd 

omdat het een goed voorbeeld is van hoe je zelf met dit onderwerp aan de slag kunt gaan. Hierdoor 

kan het zijn dat sommige onderdelen van dit document niet geheel overeenkomen met wat Scouting 

Nederland normaal communiceert.  



Terreinkeuze scouts

OPDRACHT:  (25 minuten)

Geef een opdracht om op het kaartje van een willekeurig kampterrein een indeling te maken 
van een kamp en laat ze intekenen waar ze alles zouden plaatsen.  En waar ze meer info over 
willen hebben.

NA BESPREKEN: (20 minuten)

Op kamp gaan is leuk maar er moet voordat het kamp een aanvang kan nemen nog veel 
gebeuren.  Een van de belangrijkste vragen is waar gaan we heen.  

Hoe kun je nu het best te werk gaan bij het zoeken van een geschikte kamplocatie?

1. Als eerste dien je jezelf af te vragen hoeveel je kunt besteden voor je kampterrein, als je 
bijvoorbeeld naar een normale camping zou gaan heb je een aantal grote beperkingen.  Je 
maakt bijvoorbeeld al gauw teveel lawaai.  De kosten van een camping zijn erg hoog en je
mag er bijvoorbeeld niet graven en vuur maken.  Beter is het dus om naar een officieel 
label terrein te gaan van Scouting Nederland of naar een oefenterrein van defensie die je 
kunt aanvragen middels een formulier dat je bij het infocentrum kunt krijgen.  Voorts zijn 
er veel particuliere terreinen waar je met je groep terecht kunt deze staan in de 
accommodatiegids van Scouting Nederland (staat op het internet, klikken op zoeken en 
daarna linksboven op kamperen).

2. Een ander aspect wat van belang is bij de afweging welk terrein je moet kiezen is het soort
kamp dat je wilt gaan houden.  Wordt het een statisch kamp of wil je gebruik maken van 
meerdere locaties omdat je wilt rondtrekken met de scouts.  Je zult aan een statisch kamp 
meer eisen stellen dan aan een vluchtige locatie die je de volgende ochtend weer zult 
verlaten.  Denk daarbij aan:  speelruimte, mogelijkheden voor je leden om zelf ergens mee
aan de gang te kunnen in de vrije uurtjes.  Beschutting van de patrondes mbt zon/wind, 
telefonische bereikbaarheid etc.

3. Voorts is het verstandig om met je leiders team te gaan inventariseren wat je nodig denkt 
te hebben met betrekking tot de faciliteiten, denk aan toiletten, evt douches, evt een 
gebouw erbij, afstand tot winkels en zwembad, pionierhout, afstand tot het terrein vanaf 
eigen blokhut, watervoorziening, waar zit het dichtstbijzijnde  ziekenhuis en huisarts, kun 
je met auto’s en / of aanhangers op de kamplocatie komen etc

4. Je kunt als volgt aan het werk:

a. Bepaal de afstand die je maximaal in een door jullie zelf gestelde tijd, met een  door jullie 
zelf gekozen vervoermiddel, kunt bereizen  en zet een cirkel op een kaart rondom je 
blokhut op die afstand.

b. Pak de accommodatiegids of een andere bron waarin de kampterreinen staan en zoek op 
welke terreinen in dat tussenliggende gebied voor jullie in aanmerking komen.(tip: zoek 
ook eens op het internet er staan steeds meer kampterreinen op)

c. Plan een dag om de 5 leukste te gaan bekijken en maak een keuze.
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d. Leg het terrein zo snel mogelijk vast en laat jullie schriftelijk bevestigen incl. een 
prijsafspraak en de extra afspraken die je gemaakt hebt (bijv gebruik pionierhout, 
toiletgroep etc).  Houd er rekening mee dat de meeste terreinen, vooral de mooiste, 
meestal een jaar van tevoren al zijn.

e. Als bekend is waar je heen gaat kun je dus verdere info opvragen m.b.t aanvragen 
kampvuur bij de brandweer, je materiaal uitsorteren en een geschikt thema voor die 
locatie opzoeken.  Denk bij het thema ook eens aan plaatselijke legenden en tradities, je 
kunt daar gelijk naar vragen als je bij de VVV de bezienswaardigheden gaat nakijken.

f. Plan daarna eens een weekend op die locatie met je leiders en zet dan eventuele tochten 
uit en ga eens kijken waar de winkels zijn, langs de VVV, evt. attracties en restaurantjes 
etc.
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