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Module 1 Spelvisie en spelaanbod
Leeftijd: Bever-, welpen- en scoutsleiding
Duur: 45 minuten
Groepsgrootte: (sub)groepen van 6-15 personen
Locatie: Binnen/buiten
Korte inhoud:
Een memoriespel met aparte onderwerpen per speltak: thema bevers/thema welpen en insignes
scouts. Memoriespelen, eventueel posters, themaverhalen en progressiesystemen.

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.

Bevers en welpen
Op www.scouting.nl vind je bij de downloads een memoriespel voor bevers en een memoriespel voor
welpen. Ga hiervoor naar www.scouting.nl en zoek op ‘memoriespel’. Met dit memoriespel worden de
themaverhalen voor de bevers en welpen bekend bij de deelnemers. Het doel van deze methodiek is
kennis nemen van de spelfiguren en van de plekken waarin binnen het thema gespeeld wordt. Bij deze
werkvorm wordt eerst een presentatie gegeven over de speltakken, de themaverhalen en de werkwijzen
per speltak.
Het memoriespel wordt gespeeld in subgroepen van zes tot vijftien personen.
Leg alle ‘kaarten’ omgekeerd op tafel of op de grond. De oudste deelnemer in de subgroep mag
beginnen.
Kies uit de kaarten twee kaartjes, lees de tekst op de kaart hardop voor of laat het plaatje zien. Als de
kaarten bij elkaar passen, mag je ze bij je houden, lees in dat geval de combinatie voor en
laat eventueel het plaatje zien. Als ze niet bij elkaar horen, leg je ze weer omgekeerd terug waar ze
vandaan komen.
Het spel is afgelopen als alle setjes kaarten door iemand zijn gepakt. Neem desgewenst de tijd om het
spel na te bespreken, de kaarten door te nemen of voor te lezen. Je kunt als trainer kiezen met de
subgroep mee te doen, of alleen mee te kijken en eventueel bij te sturen.
Scouts
Het spelverloop van deze methodiek is hetzelfde als die bij de werkvorm voor bevers en welpen, alleen
is het onderwerp van de spelkaarten anders. Bij scouts zijn de onderwerpen van de kaarten de basis-,
verdiepings- en specialisatie-insignes en de awards. Indien gewenst kunnen ook de subgroeptekens
worden gebruikt als onderwerp voor de kaarten. De afbeeldingen en onderwerpen van de insignes kun
je vinden op www.scouting.nl.

