
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Methodieken en werkvormen 

Module Scoutingtechnieken - “Workshop knopen” 
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Datum van productie: 25 november  2014 

 

Module Scoutingtechnieken 

Leeftijd: Volwassenen 

Duur: 30 minuten 

Groepsgrootte: Maximaal 20 personen 

Locatie: Binnen/buiten 

 

Korte inhoud: 

Alle cursisten zijn in staat een aantal knopen te maken en kennen hun functie en toepassing. Alle 

cursisten hebben kennis genomen van manieren om knopen aan jeugdleden te leren. 

 

 

 

 

 

 

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.  



Workshop Knopen

Doelgroep Alle cursisten

Cursusdoelstelling (eindtermen)

Alle cursisten zijn in staat om een aantal knopen te maken en kennen hun functie en 
toepassing.
Alle cursisten hebben kennis genomen van manieren om knopen aan jeugdleden te leren.

Methodiek

Door de groep zelf te laten knopen.Een aanbod voor beginners.

Inhoud workshop

Soorten knopen: :
- enkele knoop  
- platte knoop   
- mastworp
- paalsteek
- schootsteek
- 8-knoop

Functie van elke knoop uitleggen toepassing van elke knoop uitleggen
(middels een gesprek)

Aanwijzingen hoe je dit aan de jeugdleden leert:

- ezelbruggetjes (links over rechts, rechts over 
   links; eendje uit de vijver, om de boom, en er weer in)

-boek pionieren laten zien
-eventueel mini pionierdoos gebruiken

Benodigde materialen

- diverse soorten touw (genoeg voor de deelnemers)
- diverse goede kopieën van voorbeelden van knopen (ook om mee te nemen)
- paaltjes om knopen om heen te leggen (eventueel armen en benen deelnemers)
- boek pionieren
- voorbeeld knopenbord (achter in het boek)

Tijdsduur                             30 minuten

Handboek
Geen verwijzingen.
(wel: boek Pionieren van SN)
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