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Module 10 Gewenst gedrag
Leeftijd: Bever-, welpen- en scoutsleiding
Duur: 15 minuten
Groepsgrootte: 24 personen, grotere groepen kun je splitsen
Locatie: Binnen/buiten
Korte inhoud:
Ieder heeft eigen grenzen. Twee spellen waarbij de deelnemers kunnen aangeven waar hun grens
ligt.

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.

Persoonlijke ruimte
Spel 1
Twee deelnemers gaan tegen over elkaar staan. Een andere deelnemer noemt hun naam als ze een
stap mogen zetten. Als een deelnemer niet meer wil, zegt hij “STOP”. De rest observeert: wanneer zeg
je “STOP”? Eerst spelen met bekenden van elkaar, dan met vreemden. Wat valt je op? Je hoeft dit spel
niet te vaak te spelen, het gaat om het duidelijk maken van het verschil in grenzen.
Spel 2
Een andere vorm is rupsbandrollen. Eerst gaan de heren tegen elkaar aan op hun buik op de grond
liggen. De achterste in de rij rolt over de rest heen totdat hij vooraan ligt. Daarna de volgende.

Dan hetzelfde verhaal met de dames. Daarna nog een keer maar dan op de rug liggend. Hetzelfde
verhaal. Daarna gemengd. Er zal heel snel iemand opstaan die niet meer mee wil doen. Dan het spel
stilleggen en vragen waarom diegene niet meer mee wil doen. Zijn er mensen die eigenlijk tegen hun zin
nog mee hebben gedaan? Waarom dan? Etc.
Let op: de nabespreking bij dit spel is erg belangrijk. Duidelijk aangeven dat het gaat over het
respecteren van elkaars grenzen. Degene die als eerste aangaf het niet prettig te vinden, mag niet als

