
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Methodieken en werkvormen 

Module 10: Gewenst gedrag - “Grenzenspel” 
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Module 10 Gewenst gedrag 

Leeftijd: Bever-, welpen- en scoutsleiding 

Duur: 30 minuten 

Groepsgrootte: 24 personen of in subgroepen 

Locatie: Binnen/buiten 

 

Korte inhoud: 

Waar liggen de grenzen, wat kan wel en wat kan niet, wat is het grijze gebied? 

 

 

 

 

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.  



  

  

Grenzenspel 

 

Hierbij gebruik je het onderstaande werkblad ‘Waar liggen de grenzen/Wat kan wel en wat kan niet? Wat 

is een grijs gebied?’  

Vergelijk het daarna met elkaar. 

 

B/W/S: 

 

De situatie: Wel Grijs Niet 

 Een arm om een kind heenslaan.     

 Een bever (6 jaar) wil bij jou op schoot zitten.     

 Een scout (14 jaar) wil bij jou op schoot zitten.     

 Een scout van 12 jaar is hard gevallen en huilt. Als je een arm om het 

kind heen legt, kruipt de scout erg dicht tegen je aan.  

   

 Schuifelen met een jongere op een feestavond.     

 Een vriendschapsrelatie met een kind aangaan.     

 Een kind bij je thuis uitnodigen.     

 Een kind tegen betaling een klusje bij je laten doen (heitje-voor-karweitje).     

 Een kind hangt na de opkomst regelmatig om één van de 

leidinggevenden heen en geeft hem of haar cadeautjes.  

   

 Een lieveling hebben/een zwak hebben voor een kind/jongere.     

 Een kind scheldt jou uit voor bijvoorbeeld ‘klootzak’ of ‘trut’.     

 Een kind uitmaken voor ‘stommerik’.     

 Eén van de scouts wordt door een paar anderen steevast uitgemaakt voor 

uilskuiken.  

   

 Een leidinggevende is erg vrouwelijk in zijn manier van doen. Hij besteedt 

veel aandacht aan zijn uiterlijk. Hoewel hij het zelf ontkent, is de rest van 

de leiding eruit: hij is homo 

   

 Een kind zegt ‘lekker ding’ tegen je.     

 Een kind grijpt je bij je billen of borsten.     

 Sjansen met een scout van 14 jaar.     

 Privézaken met een kind bespreken.     

 Een kind heeft een nieuwe vriend(in) en stelt jou vragen over seks.     

 Jongeren dragen sexy kleding.     

 Leiding draagt sexy kleding.     

 Voor de grap meegaan in verliefdheidsgevoelens die een kind voor jou 

heeft.  

   

 Een scout van 14 roept erotische gevoelens bij je op.    

 Een scout van 13 heeft een teek in zijn lies, maar durft hem er niet zelf uit 

te halen. 

   

 Een welp is erg vervelend en stoort andere kinderen erg tijdens de 

opkomst. Het kind heeft van de leiding een corrigerende tik gekregen. Dat 

werkt wel. 

   

 Tijdens de hike lopen scouts één route alleen. Ze zijn dan ongeveer 1 uur 

in het donkere bos. 

   

 



  

  

Ex/Ro:  

 

De situatie: Kan wel Grijs Kan niet 

 Een jongere is jarig. Iedereen feliciteert haar door te zoenen. Zoen jij ook?    

 Een meisje heeft een teek in haar lies. Ze vindt het een eng beestje en durft het 

zelf niet weg te halen. Of jij dat even wilt doen? 

   

 Tijdens een weekend zit je met de afdeling of stam bij het kampvuur. Er zijn te 

weinig stoelen en een jongere wil bij je op schoot zitten. 

   

 Na de expeditie of het zomerkamp ga je met de trein terug. Je zit een paar uur in 

deze trein. De jongere naast je valt in slaap en ligt met het hoofd op je schouder. 

   

 Eén van de jongeren in jouw speltak is echt heel erg knap. Deze persoon roept 

erotische gevoelens bij je op. 

   

 Je hebt het gevoel dat een van de jongeren wel eens verliefd op je zou kunnen 

zijn. Niet dat jij verliefd bent op de jongere, maar je vindt het wel grappig en speelt 

het spelletje mee. 

   

 Eén van de meiden draagt steevast een string en een naveltruitje, zodat de string 

ook steeds goed opvalt. 

   

 Je ziet er goed uit en dat wil je best laten zien, bijvoorbeeld door als man op een 

zomerdag je T-shirt uit te trekken of als vrouw door een slim-fit shirt met diepe V-

hals te dragen, zodat je lichaam mooi wordt geaccentueerd. 

   

 In een goed gesprek privézaken met jongeren bespreken.    

 Een jongere heeft net een nieuwe relatie en komt bij je met hele specifieke vragen 

over seks. Je hebt zelf geen probleem met de inhoud van de vragen, maar kun je 

dit met een jongere bespreken? 

   

 Eén van de jongeren zit je openlijk seksueel uit te dagen.    

 Een andere begeleider is erg vrouwelijk in zijn manier van gedragen. Hij besteedt 

ook veel aandacht aan zijn uiterlijk. Hoewel hij het zelf ontkent, is de rest van de 

begeleiding eruit: hij is homo. 

   

 Eén van de jongeren is stierlijk vervelend en stoort erg tijdens het corvee. Hij heeft 

van je collega een corrigerende tik gekregen. Niet jouw methode, het werkt wel. 

   

 Eén van de meiden heeft een laag IQ. Steeds is zij de laatste die het snapt, maar 

zij compenseert dat door verbaal erg aanwezig te zijn. In gedachten vind je haar 

erg dom en laatst floepte het eruit: “Stommeling”. 

   

 Eén van de jongens is fan van harde muziek. Laatst hoorde je van één van de 

andere jongeren dat de badges die hij op zijn legerjack heeft zitten, van een band 

met een rechts-extremistisch gedachtengoed zijn. 

   

 Eén van de jongeren is jarig en nodigt jou uit voor het verjaardagsfeestje.    

 De penningmeester woont een paar blokken bij je vandaan. Om de exploitatie van 

de expeditie of het zomerkamp op te stellen, nodig je hem bij je thuis uit, want dat 

is veel prettiger dan in een koude blokhut. 

   

 Je gaat met de afdeling of stam zwemmen. De badmeester verwijst je naar een 

groepshok (wel jongens en meiden apart), zodat jullie niet alle eenpersoonshokjes 

bezetten. Kleed je je om bij de rest van de groep? 

   

 Eén van de jeugdleden wil naar de Wereld Jamboree en doet van alles om geld te 

verdienen. Kun je deze jongere bij jou thuis laten schoonmaken zoals dit jeugdlid 

dat ook bij enkele andere mensen doet? 

   

 Je bent een mannelijke begeleider of adviseur in een meisjesspeltak. Wanneer 

jullie ergens blijven slapen, slaapt iedereen bij elkaar. Alleen jij gaat ergens anders 

liggen, want je wilt niet dat er misverstanden zijn. 

   


