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Module 10 Gewenst gedrag 
Leeftijd: Alle leeftijden 
Duur: 1 uur 15 minuten 
Groepsgrootte: twee of drietallen 
Locatie: binnen 
 
Korte inhoud: 
De deelnemers kennis laten nemen wat verantwoordelijkheid dragen bij Scouting Nederland inhoudt en 
wie er verantwoordelijk is. 
 
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.  



  

 

  

Methodiek: Verantwoordelijkheden leiding : Slingerlampamper 

 

Doel:  

- Wat houdt verantwoordelijkheid dragen als leider bij Scouting Nederland in. 
- Wie is er verantwoordelijk. 

 

Benodigdheden: 

- Stelling kaartjes 
- invulformulier, pennen 

 

Tijdsplanning: 1 uur en 15 minuten 

- 1 uur beantwoorden stellingen 
- 15 minuten nabespreking 

 

Methodiek: 

De stellingen zijn op volgorde door het gehele gebouw opgehangen. In twee of drietallen gaan de 

deelnemers langs de stellingen. De stellingen gaan over de verantwoordelijkheid die je als leiding hebt. 

Het zijn situaties uit de praktijk en we hebben twee keuzes gegeven. Samen moeten jullie eruit komen, 

welke oplossing het meest acceptabel is. Noteer welk antwoord je hebt gegeven. Achteraf mag je nog 

een vraag bespreken, dus als je nog ergens vragen bij hebt of als je de mening van andere wilt horen, 

zet er dan een sterretje bij. 

Wanneer je bij een vraag komt, die je al hebt beantwoord, ga dan naar de vraag ernaast. 

 

Bij de nabespreking, draagt elke twee of drietal een stelling voor, iedereen geeft zijn antwoord en er 

volgt een discussie 

 

Bijlagen: 

- De stellingen 
- Het invulformulier 

 

  



  

 

  

De stellingen 

 

 

1 

Een van de welpen staat vaak te schreeuwen en te gillen. Op een keer is één van de leiding het zat en geeft het 

kind een tik. De rest van de leiding knikt instemmend, de maat was  vol 

 

ANTWOORD A 

Een tik kan soms erg effectief zijn en mag dan best, zolang het niet te vaak gebeurt. 

GA NAAR 37 

 

ANTWOORD B 

Slaan mag nooit, zeker niet als je een welp zat bent. Je moet blijven praten. 

GA NAAR 17 

 

 

2 

Één van de ouders geeft aan dat zijn gezin bij de Pinkster gemeente is. Uit dit oogpunt hebben zij er bezwaar 

tegen als er in het programma over geesten en spoken wordt gesproken, ook al gaat dit op een leuke manier. 

Het mag niet van het geloof. 

ANTWOORD A 

Scouting is een open vereniging dus je houdt rekening met ieders geloof. Er worden geen programma’s meer   

gedaan rond geesten en spoken. Als je geen rekening houdt met elk geloof sluit je bepaalde groepen uit en dat 

kan niet. 

GA NAAR 27 

 

ANTWOORD B 

Scouting is een open vereniging. Iedereen is welkom maar er wordt niets aan godsdienst gedan. Er worden dus 

ook geen programma’s veranderd voor één enkel kind. Als je overal rekening mee moet houden kan je haast 

niets meer doen. 

GA NAAR 33 

 
 

3 

Eén van de leiding loopt tijdens de opkomst even naar de leiderskamer om een kopje koffie te drinken. Daarna 

kan ze er weer lekker tegenaan. Eén van de anderen vindt dat je er voor de kinderen moet zijn tijdens de 

opkomsten en dus geen koffie kan gaan drinken. 

 

ANTWOORD A 

Natuurlijk kun je tijdens een programma best een kopje koffie drinken. Het is toch je hobby. 

GA NAAR 8 

 

ANTWOORD B 

Als je leiding bent ben je bij de kinderen en ga je niet tijdens de opkomst elders een kopje koffie drinken. Koffie 

en limonade drinken doe je samen met iedereen. 

GA NAAR 22 

 



  

 

  

 

4  

Eén van de welpen scheurt haar broek aan het prikkeldraad tijdens de opkomst doordat zij wegliep bij de groep. 

De ouders willen dat de broek wordt vergoed. Jij bent als leiding altijd verantwoordelijk. 

 

ANTWOORD A 

Dat klopt, jij bent als leiding altijd verantwoordelijk. Een welp weg laten lopen kan natuurlijk helemaal niet. Jij 

gaat de broek betalen.  

GA NAAR 33 

 

ANTWOORD B 

Welnee, een ongelukje zit in een klein hoekje. De ouders weten dat er tijdens het spelen iets kan gebeuren dus 

over een scheurtje moeten ze niet zeuren. Daarnaast had de welp niet weg mogen lopen. Dan kan de leiding er 

ook niets meer aan doen. 

GA NAAR 21 

  

 

5 

Een ouder vertelt dat zij een stacaravan heeft gekocht op de Hoge Veluwe. Voortaan gaan ze van mei tot 

oktober elk weekend daar naar toe en in de zomervakantie 6 weken. Zij vraagt of het goed is dat de welp 

voortaan alleen van oktober tot en met mei komt. 

 

ANTWOORD A 

Zolang de welp de maanden dat zij niet naar de caravan gaan trouw elke week komt kan het best. Zo houd je 

meer leden over en dat is goed voor de contributie. Het is leuk voor de welp, wat doet deze anders in de 

wintermaanden? 

GA NAAR 39 

 

ANTWOORD B 

Een parttime welp zijn kan niet. Je bent welp of je bent het niet. 

GA NAAR 19 

 

 

6 

Je hebt twee mensen gevraagd die je vaker assisteren bij een opkomst. Zij komen dan speciaal voor de Scouts 

met een handicap. Het valt je op dat zij bij het duwen van de rolstoel absoluut geen aandacht besteden aan wie 

erin zit, maar alleen maar gezellig met elkaar aan het kletsen zijn. Als je hen daarop aanspreekt, zeggen ze dat 

ze ook zelf willen bijkletsen, want dat elkaar een tijd niet gezien hebben. Als ze niet meer samen mogen praten, 

blijven ze wel weg de volgende keer. 

 

ANTWOORD A 

Ok, want anders komen deze mensen ook niet meer, en dan kunnen we nooit meer naar buiten. 

GA NAAR 40 

 

ANTWOORD B 

Als je komt, dan kom je voor de kinderen. Ander de rolstoel lopen en de persoon erin totaal negeren dat kan niet. 

Als je alleen maar komt om bij te kletsen, moet je maar wegblijven. 

GA NAAR 31 

 



  

 

  

 

7 

Eén van de leiding gaat iedere vrijdag flink stappen en kijkt zodoende op zaterdagmorgen een stuk minder fit uit 

de ogen dan normaal. De welpen draaien nu eenmaal op zaterdagmorgen. 

 

ANTWOORD A 

Je bent jong en je wilt wat. Iedereen moet doen waar hij of zij zin in heeft. Het is weekend dus dan moet je je 

ontspannen. Als je dan zaterdag echt fris moet zijn is de lol er af. 

GA NAAR 15 

 

ANTWOORD B 

Je hebt de verantwoordelijkheid over de kinderen van een ander. Als het regelmatig gebeurt kun je beter een 

andere hobby zoeken. 

GA NAAR 21 

 

 

8 

Eén van de leiding komt regelmatig te laat. De rest van de leiding ergert zich hieraan. De leidster moet weg. 

 

ANTWOORD A 

Als de rest van de leiding zich ergert moet ze opstappen. De meerderheid beslist en te laat komen kan je niet 

maken. 

GA NAAR 25 

 

ANTWOORD B 

Zolang ze het leuk doet met de kinderen is ze van harte welkom. Je kan toch niet iemand wegsturen omdat de 

rest zich ergert; we hebben al een leidinggebrek. 

GA NAAR 23 

 

 

9 

Een moeder van een van de welpen wil graag leiding worden van de welpen. Ze ziet elke week de leuke 

programma’s en dan ziet ze echt helemaal zitten. Het is ook wel makkelijk want dan hoeft ze niet meer heen en 

weer te rijden om haar zoon te halen en te brengen en dan kan ze gelijk tips geven voor bij de verzorging van 

haar zoon en van andere kinderen. 

 

ANTWOORD A 

Fijn zo’n extra paar handen erbij. Het is geen punt dat haar zoon ook bij de welpen zit. Die tips zijn altijd 

meegenomen. 

GA NAAR 29 

 

ANTWOORD B 

Geen moeder en zoon in een welpengroep. Elke welp heeft recht even lekker te spelen zonder het toeziend ook 

van moeders. Daarnaast is het ook lastig voor de moeder zelf. 

GA NAAR 25 

 



  

 

  

 

10 

De leiding van de scoutsroep komt vragen aan de leiding van de speltak voor scouts met een verstandelijke 

handicap of zij niet eens wat kunnen gaan doen aan technieken en zo. Als zij nu ook eens wat simpele 

technieken zouden leren dan kunnen ze tenminste ook wat doen op de open dag. Nu komen al die klussen altijd 

terecht op de Scouts zonder handicap, dat is discriminatie. 

 

ANTWOORD A 

Een goede suggestie van de scoutsleiding. Normaal waar kan, aangepast waar moet en dan hoeven de scouts 

die stomme dingen ten minste niet te doen. 

GA NAAR 19 

 

ANTWOORD B 

Onzin, de aangepaste speltak heeft eigen taken op een open dag en we hoeven niet de ondergeschikte klusjes 

te doen. We draaien met onze speltak een aangepast programma en daar zit voldoende scouting in. 

GA NAAR 29 

 
 

11. 

Een ouder vindt dat haar zoon, die een handicap heeft, nog niet aan de scouts toe is, het is er zo druk en de 

kinderen spelen zo ruw. Ze wil liever dat hij nog een jaartje bij de welpen blijft. De jongen is bijna 13. 

ANTWOORD A 

Leeftijdsgrenzen zijn leeftijdsgrenzen, de welp gaat over. 

GA NAAR 36 

 

ANTWOORD B 

Je bent het met de ouders eens. De jongen is nog erg jong. Iets langer wachten zal goed zijn. Met 

leeftijdsgrenzen moet je, zeker als het gaat om een scout met een handicap, flexibel omgaan 

GA NAAR 22 

 

 

12. 

De andere scouting groep uit het dorp belt jullie op. Of Maaike vanaf volgende week met jullie kan meedraaien. 

Ze heeft het syndroom van Down en bij hun gaat het niet meer.  Jullie zijn toch voor de gehandicapten?” 

 

ANTWOORD A 

Bij scouting is iedereen welkom. Als Maaike in een reguliere groep geen plekje meer kan vinden, dan moet het 

maar bij ons en dan moet het maar vanaf volgende week, we mogen haar niet van scouting afhouden. 

GA NAAR 29 

 

ANTWOORD B 

Overplaatsen gaat niet zomaar, wij hebben ook een wachtlijst en op dit moment past ze niet in de groep. Ze 

lossen het zelf maar op. 

GA NAAR 3 

 



  

 

  

 

13. 

Eén van de explorers is op de 16de hulpleiding geworden bij de welpen. Zij speelt voor spelfiguur, schenkt 

limonade in en helpt bij activiteiten. Zij is nu 18 jaar en het gaat prima en zij vraagt wanneer zij echt leiding mag 

worden. Alleen vind he haar niet geschikt om de verantwoordelijkheid te dragen. Zij heeft geen overzicht over de 

groep en wanneer het te druk wordt, kan ze het niet aan.  

ANTWOORD A 

Ze kan geen leiding worden, dus ze moet maar hulpleiding blijven. Ze is niet geschikt als leiding, dus dan kan 

het niet. Elke leidster moet alle verantwoordelijkheden kunnen dragen. 

GA NAAR 39 

 

ANTWOORD B 

Tuurlijk mag ze ook leiding worden, ze heeft er nu de leeftijd voor. Onderling spreken we wel af, wat ze wel en 

niet doet. Naar de ouders en de rest van de groep toe, is ze gewoon volwaardig leiding. Elke leidster heeft haar 

eigen kwaliteiten. 

GA NAAR 3 

 
 

14. 

Een ouder geeft aan dat de contributie te hoog is en zegt dat haar dochter helaas van de groep af moet. De welp 

doet altijd enthousiast mee. 

 

ANTWOORD A 

Ook al is het jammer voor de welp, de contributie moet wel betaald worden. Scouting heeft toch al weinig geld en 

zo duur is het nu ook weer niet. 

GA NAAR 4 

 

ANTWOORD B 

Iedereen is welkom bij de welpen. De ouders hoeven dus geen contributie meer te betalen, dan betaalt de rest 

maar wat meer. 

GA NAAR 5 

 

 

 

15. 

Eén van de leiders heeft zich op de Module training gigantisch misdragen. De trainer coördinator heeft dit aan de 

regio doorgegeven en de regio besluit de gevolgde modules niet toe te kennen. Zijn gedrag is tevens 

doorgegeven aan het bestuur van de groep van de leiding. De leider is wel erg leuk bij de bevers. 

 

ANTWOORD A 

De leiding kan kennelijk geen verantwoordelijkheid aan. Tijdens alle activiteiten waar je als leider bent moet je je 

gedragen, ander kun je de verantwoordelijkheid blijkbaar niet aan.  

GA NAAR 20 

 

ANTWOORD B 

Als de leider het verder leuk doet tijdens de opkomst is er geen probleem. De groep beslist of iemand leiding 

mag zijn. 

GA NAAR 35 

 



  

 

  

 

16.  

Eén van de welpen vertelt jou in vertrouwen dat hij het helemaal niet leuk vindt om naar school te gaan en 

daarom voelt hij zich vaak niet lekker. De moeder had al tegen je gezegd dat hij zo vaak ziek is. 

 

ANTWOORD A 

De welp heeft het in vertrouwen tegen jou gezegd dus je zegt het niet tegen de ouders. 

GA NAAR 40 

 

ANTWOORD B 

De ouders denken dat hij echt ziek is. Je kunt maar beter tegen de ouders zeggen dat hij het op school niet zo 

leuk vindt, misschien wordt hij daar wel gepest. 

GA NAAR 26 

 

 

17. 

Een welp een tik geven als ze echt iets verkeerd doen is: 

 

ANTWOORD A 

Altijd fout, een kind een tik geven mag nooit. 

GA NAAR 35 

 

ANTWOORD B 

Soms wel eens nodig als praten niet meer helpt. 

GA NAAR 28 

 

 

18. 

Er worden twee nieuwe scouts bij een groep scouts aangemeld, er is echter maar plaats voor één. 

De ene scout heeft ADHD en de andere scout heeft een lichte vorm van Autisme. Wie kies je? 

 

ANTWOORD A 

Kinderen met ADHD wordt de hele groep druk.   

GA NAAR 37 

 

ANTWOORD B 

Kinderen met Autisme zijn vaak wat rustiger, hem kan je er wel bij hebben. 

GA NAAR 12 

 



  

 

  

 

19. 

De teamleidster van de scouts stapt op om persoonlijke redenen. Er blijven nu vier jonge meiden over van 17 en 

18 jaar. Ze zijn erg enthousiast maar je ziet dat ze nog wel eens wat vergeten en dat het programma wat 

rommelig verloopt. 

Ze hebben 15 scouts en nu hebben 3 welpen de leeftijd om naar de scouts te gaan. 

 

ANTWOORD A 

Je houdt ze nog maar een poosje bij de welpen. Als je ze naar de scouts laat overvliegen gaan ze misschien 

weg en dat zou zonde zijn. 

GA NAAR 36 

 

ANTWOORD B 

Ze hebben de leeftijd om naar de scouts te gaan, dus vliegen ze over. Je mag je niet bemoeien met de 

scoutsleiding. Je moet hen ook een kans geven. 

GA NAAR 11 

 
 

20. 

Eén van de leidsters was gisteren jarig en het feestje is behoorlijk uitgelopen. Ze heeft maar een uurtje geslapen 

en haar adem ruikt niet zo fris, maar ze is er en op tijd. 

 

ANTWOORD A 

Van harte gefeliciteerd! Waar is de taart en leuk dat je er bent. 

GA NAAR 7 

 

ANTWOORD B 

Zo kan een leidster natuurlijk niet verschijnen. Met een kegel en onuitgeslapen leiding geven is onverantwoord. 

Zij had beter moeten nadenken en eerder naar bed moeten gaan. 

GA NAAR 10 

 

 

21. 

Tijdens een speurtocht wordt een welp gebeten door een hond. Het kind is erg geschrokken maar het valt mee: 

een klein streepje is maar zichtbaar en een scheurtje in de broek. Je troost het kind en vertelt wat er gebeurde 

om vijf uur tegen de ouders. De ouders zijn woest, daar had je direct mee naar het ziekenhuis moeten gaan. Ze 

vragen wie er verantwoordelijk is en een EHBO diploma heeft. 

 

ANTWOORD A 

Wij zijn allemaal verantwoordelijk en niemand heeft een EHBO diploma. We kunnen moeilijk alles weten. 

GA NAAR 30 

 

ANTWOORD B 

Je zegt dat er niemand een EHBO diploma heeft en dat dat inderdaad fout is. Je gaat volgende week 

onmiddellijk een EHBO cursus volgen om zulke blunders in de toekomst te voorkomen. 

GA NAAR 7 

 

 



  

 

  

 

22.  

Kamperen met een groep scouts met een lichamelijke beperking kan niet, aangezien de voorzieningen op 

kampeerterreinen zoals aangepaste toilet en douche minimaal zijn. 

 

ANTWOORD A 

Tuurlijk ga je kamperen, ach en dan maar een open toiletdeur. Het gaat toch om de ervaring. 

GA NAAR 1 

 

ANTWOORD B 

Wanneer kinderen niet zelfstandig naar de toilet kunnen gaan of zelfstandig kunnen douchen dan moeten de 

voorzieningen zo zijn, dat dit wel zo veel mogelijk is. Zelfstandigheid is belangrijk. 

GA NAAR 9 

 

 

23. 

Een jongen van 15 jaar wil graag nog iets doen bij scouting. De explorers vindt hij niks dus gaat hij kijken of er 

niet iets anders is. Hij vraagt of hij geen beverleiding kan worden. Bij de bevers hebben ze een tekort aan 

leiding. 

De beverleiding vindt het prima en de week erop heeft hij de rode bever scoutfit al aan. 

 

ANTWOORD A 

Fijn zo’n extra handen erbij. Natuurlijk draait hij vanaf het begin mee als volwaardig leider dat is duidelijker voor 

de bevers en hun ouders. 

GA NAAR 34 

 

ANTWOORD B 

Een jongen van 15 kan geen leider zijn. Hij draagt dus ook geen scoutfit van de bevers. Af en toe helpen en 

regelmatig een themafiguur spelen kan best, maar voor leider zijn is een minimum leeftijd gesteld. Je kan als 15-

jarige nog niet de volledige verantwoordelijkheid dragen over de kinderen van een ander. 

GA NAAR 12 

 
 

24. 

Je ziet de scouts een programma doen dat je niet acceptabel vindt, veel te gevaarlijk, te moeilijk en te ruw. Je 

ziet welpen die net zijn overgevlogen bang aan de kant staan. 

 

ANTWOORD A 

Je grijpt in en zegt tegen de leider die met het ruwe programma bezig is dat de nieuwe welpen dit nog niet 

kunnen. Na het programma, als de  jeugdleden weg zijn ga je met de scoutsleiding praten over wat jij een goed 

programma vindt. 

GA NAAR 30 

 

ANTWOORD B 

Het is het programma van de scouts en dat gaat jou niets aan. Je zou toch ook niet willen dat zij zich bemoeien 

met jouw programma. 

GA NAAR 13 

 



  

 

  

 

25.  

Eén van de jonge leiding zit nog op school. Ze steekt enorm veel tijd in de bevers en vindt dit ook erg leuk. De 

ouders van deze leidster bellen jou op met de mededeling dat ze niet zoveel tijd meer in de bevers kan steken 

omdat haar schoolwerk hier onder lijdt. Je zegt tegen de ouders….. 

 

ANTWOORD A 

Dat het de eigen verantwoordelijkheid van de leidster is en dat ze het maar met haar moet bespreken. 

GA NAAR 16 

 

ANTWOORD B 

Dat het goed is dat ze gebeld heeft. Nu kunnen zij er ok rekening mee houden en haar af en toe wat afremmen. 

GA NAAR 8 

 

 

26. 

De scoutsleiding besluit een week op zomerkap te gaan naar Frankrijk. Eén van hen heeft de erkenning op 

kamp en ze hebben allemaal een VOG. Het bestuur komt met ze praten en zegt dat een week naar het 

buitenland niet kan. Dit in verband met de opbouw van het scoutingprogramma en het leeftijdseigene van de 

scouts. Het team vindt dat allemaal maar onzin. Zij zijn de leiding dus weten zij het het beste. 

 

ANTWOORD A 

Het bestuur heeft gelijk de scoutsleiding aan te spreken. Het is belangrijk dat elke leeftijdsgroep een eigen 

programma heeft en als de scouts het explorerspel gaan spelen moet het bestuur ingrijpen. 

GA NAAR 6 

 

ANTWOORD B 

Het bestuur moet zich er niet mee bemoeien. Al gaat de scoutsleiding met het kamperen naar de Noorpool. Zij 

zijn verantwoordelijk voor de scouts en voor wat zij doen. 

GA NAAR 10 

 
 

27. 

Eén van de welpen komt bijna nooit in scoutfit. Er is altijd wat, de scoutfit zat in de was of de welp sliep bij de 

vader. Als je aan de welp zelf vraagt zegt hij dat hij het jammer vindt niet zijn welpen scoutfit aan te mogen. De 

ouders zijn antimilitaristisch en hebben dit tijdens het ouderbezoek aangegeven. 

 

ANTWOORD A 

Ouders hebben het recht op een eigen mening. Je houdt rekening met iemands geloof, dus ook met iemands 

overtuiging. Bij de welpen gaat het om het spel en de scoutfit is maar bijzaak. 

GA NAAR 38 

 

ANTWOORD B 

De Scoutfit is een belangrijk onderdeel van het scoutingspel. Als een welp niet in scoutfit komt omdat de ouders 

dit niet goed vinden dan gaat de welp maar naar een andere club zonder uniform. 

GA NAAR 15 

 



  

 

  

 

28. 

Eén van de welpen heeft regelmatig blauwe plekken op haar arm. 

Je vraagt je af wat hier de oorzaak van is. De welp geeft geen antwoord. 

 

ANTWOORD A 

Je vraagt het aan de ouders. 

GA NAAR 16 

 

ANTWOORD B 

Je vraagt het aan de leraar op school of je neemt contact op met een vertrouwensarts 

GA NAAR 9 

 

 

29. 

Eén van de leiding heeft een dochter met autistisch gedrag die nu in de welpenleeftijd is. Hij neemt zijn dochter 

mee naar de welpen. Het kind is erg gericht op haar vader en wil alleen naar hem luisteren. De rest van de 

leiding vindt dit vervelend. Je vert er voor alle welpen en niet voor eentje in het bijzonder. 

 

ANTWOORD A 

Geen vader en dochter in één welpengroep, dat is vragen om moeilijkheden. Dit gaat ten koste van de rest van 

de welpen. De welp kan mar beter naar een andere scoutingroep gaan. 

GA NAAR 4 

 

ANTWOORD B 

Natuurlijk trekt de welp wat meer naar haar vader toe. Dat went vanzelf en waarschijnlijk ook goed voor haar. Je 

kunt moeilijk de welp of de leider wegsturen 

GA NAAR 35 

 

 

30. 

Een leidersteam met vier vriendinnen draait volgens het groepsbestuur niet goed. Ze zijn te jong en hebben het 

onderling te gezellig om verantwoord met de bevers om te gaan. Een oud akela vinden zij bereid om te komen 

helpen. Het bestuur wijst haar aan als teamleidster. 

 

ANTWOORD A 

Het bestuur moet besturen en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het spel in de groep. Als zij vindt dat het 

niet goed gaat in een onderdeel moet zij ingrijpen. 

GA NAAR 26 

 

ANTWOORD B 

Het bestuur moet zich niet met de inhoud van het spel bemoeien. Als de leiding vindt dat het goed gaat en niet 

met vragen komt dan mag het bestuur nooit ingrijpen. 

GA NAAR 24 

 



  

 

  

 

31.  

Een ouder wil dat haar dochter eerder overvliegt naar de scouts, dan kan ze lekker mee met het zomerkamp en 

de scouts zijn toch een stuk stoerder. Het kind is nog maar net tien en bij de welpen doet zij leuk mee. Je ziet dat 

zij van thuis uit wordt opgejut flink en stoer te zijn. 

 

ANTWOORD A 

Leeftijdsgrenzen zijn leeftijdsgrenzen, de welp gaat niet over. 

GA NAAR 11 

 

ANTWOORD B  

Als de ouders het nu zo graag willen dan kan dat best. Je legt wel uit dat het meisje het naar haar zin heeft bij de 

welpen. 

GA NAAR 1 

 

 

32. 

Eén van de leiding is gesignaleerd bij een bijeenkomst van een racistische groepering. Eén van de ouders komt 

dat jou vertellen. 

 

ANTWOORD A 

Wat een leider in zijn tijd naast scouting doet gaat hou niets aan. Dat moet de leder zelf weten. Je zegt dat ook 

tegen de ouder die het verhaal komt vertellen 

GA NAAR 37 

 

ANTWOORD B 

Bindingen hebben met een organisatie die niet past binnen scouting kan niet. Zo’n mening hoort niet bij scouting. 

Je zegt de ouder dat he de leider er op aan zal spreken en als hij werkelijk lid is van die organisatie zal hij bij 

scouting weg gaan. 

GA NAAR 13 

 

 

33.  

Een welp komt onregelmatig naar de opkomsten toe. Regelmatig gaat het gezin een weekend weg. De leiding 

zegt dat de welp moet kiezen. Als ze voor de welpen kiest moet ze dus wekelijk komen. Als dit niet kan gaat ze 

maar weg. 

 

 

ANTWOORD A 

De leiding heeft gelijk. De bent welp of je bent het niet. Voor haar kan iemand anders van de wachtlijst. 

GA NAAR 5 

 

 

ANTWOORD B 

De leiding heeft geen gelijk. Een kind mag best af en toe eens weg blijven. 

GA NAAR 18 

 



  

 

  

 

34.  

Eén van de jonge leiders stoeit graag met de bevers op een groot kussen op de grond. Een ouder van één van 

de meisjes neemt jou apart en zegt dat ze het niet prettig vindt dat de leider op deze manier lichamelijk contact 

heeft met haar dochter. Je hoort tegenwoordig zoveel verhalen. 

 

ANTWOORD A 

De ouders moeten niet zeuren. Zij moeten het verschil zien tussen stoeien en ongewenste intimiteiten. 

GA NAAR 28 

 

 

ANTWOORD B 

Fijn dat de ouders hun mening geven. Als leider moet je tegenwoordig inderdaad erg oppassen met wat je doet 

met bevers.  

Je zal het de leider zeggen en het zal niet meer gebeuren. 

GA NAAR  38 

 
 

35.  

Een ouder vertelt dat zijn dochter van de bevers af gaat omdat ze het niet meer leuk vindt. De leiding verbaast 

zich erover want als ze er is dan doet ze altijd enthousiast mee. 

De ouder zegt er verder niets over en de bever blijft weg. 

De penningmeester van de groep belt later en geeft aan dat er een contributie achter is van 6 maanden. 

 

ANTWOORD A 

De leiding belt de ouder op en vraagt de achterstallige contributie op. 

GA NAAR 14 

 

ANTWOORD B 

De leiding belt de ouder op en vraagt of scouting misschien te duur is voor hen. Zij biedt aan een financiële 

regeling te treffen zodat hun dochter toch bever kan blijven. 

GA NAAR 2 

 

 
 

36.  

Het overvliegen komt ter discussie in de groepsraad. De meeste leiding wil nu eens met de hele groep een 

weekend weg en dan het overvliegen doen. Jij vindt zo’n massale bijeenkomst voor de speltak van Scouts met 

een verstandelijke handicap ongeschikt. 

 

ANTWOORD A 

Ook zij zijn onderdeel van een groep dus doen mee aan alle groepsactiviteiten. 

GA NAAR 6 

 

 

ANTWOORD B 

Sommige scouts kunnen dus niet aan alles meedoen. Een groep van tweehonderd is veel te veel. Je doet dus 

niet mee aan groepsactiviteiten, overvliegen met de eigen scoutsspeltak samen is al leuk genoeg, 

GA NAAR 24 

 



  

 

  

 

37. 

Eén van de welpen verziekt voor de leiding de sfeer bij de welpen behoorlijk door haar erg drukke gedrag. Ook 

andere welpen storen zich aan haar. De leiding besluit de ouders op te bellen en te zeggen dat zij niet meer 

welkom is. 

 

ANTWOORD A 

De leiding doet dat goed. De rest van de welpen mag nooit de dupe worden van één welp met onaangepast 

gedrag. Zo’n welp is dan gewoon niet meer welkom. Je bent geen opvangcentrum voor moeilijke kinderen. 

GA NAAR 18 

 

ANTWOORD B 

Niet alle welpen zijn allemaal hetzelfde. Het is een probleem van de leiding en zij zal er alles aan moeten doen 

om het kind bij de welpen te houden. Er af sturen kan je niet maken. 

GA NAAR 17 

 

 

38.  

Eén van de jonge leiding dolt lekker met de welpen. Ze vinden hem tof. Eén van de ouders komt na de 

bijeenkomst vragen aan de teamleider of het taalgebruik van de leider wat netter kan. Dat schelden neemt haar 

dochter over en doet het thuis ook, zo riep de betreffende welp laatst konijnenkeutel tegen haar broertje. 

De leider stelt dat hij nu eenmaal zo is en dat konijnenkeutel voor hem al een aanpassing is. Bij hem in de straat 

noemen ze elkaar anders. 

ANTWOORD A 

Ouders kunnen soms echt zeuren. Als ze het niet bij scouting horen dan horen ze het wel op het schoolplein. 

Zolang het nog geen vloeken is wat de leider ze leert valt het best mee. 

GA NAAR 2 

 

ANTWOORD B 

Fijn dat de ouders komen klagen. Een leider moet altijd het goede voorbeeld geven en een net taalgebruik 

hebben. Manieren leren de welpen nu eenmaal ook van ons. 

GA NAAR 32 

 
 

39.  

Eén van de leiding heeft geen tijd voor voorbereiding en komt op het laatste moment vinnen rennen. Hij zegt: “ik 

ben er voor de welpen en dat doe ik goed”. 

 

ANTWOORD A 

Ook programmavoorbereiding hoort erbij. Als je leiding bent moet je het goed doen, anders is de rest de dupe. 

Het is niet een vrijblijvende club. Als hij niet verandert moet hij maar weg. 

GA NAAR 20 

 

ANTWOORD B 

Moet kunnen, zolang hij het leuk doet met de welpen. Niet iedereen kan even veel tijd in scouting stoppen als 

sommigen doen. 

GA NAAR 23 

 



  

 

  

 

40.  

Eén van de bevers zegt tegen een andere bever die door het spelen nogal vuil is geworden “vuile turk”. 

 

ANTWOORD A 

Tja, niet zo netjes maar het is gewoon streektaal en de bever bedoelt er vast niks mee. Hij weet misschien niet 

eens wat hij werkelijk zegt. 

GA NAAR 27 

 

 

ANTWOORD B 

De bever weet waarschijnlijk niet wat voor discriminerende opmerking hij maakt. Hij heeft dit vast thuis opgepikt. 

Als leider heb je de verantwoordelijkheid hem vriendelijk uit te leggen dat dat soort opmerkingen niet kunnen. 

GA NAAR 32 

 

 

  



  

 

  

Het invulformulier 
 

Vul hier de antwoorden op de stellingen op in, geef tevens aan welke stellingen je eventueel zou willen 

bespreken aan het eind. 

 

Wanneer je bij een stelling komt die je al hebt gehad, ga dan naar de stelling ernaast. 

 

1  21  

2  22  

3  23  

4  24  

5  25  

6  26  

7  27  

8  28  

9  29  

10  30  

11  31  

12  32  

13  33  

14  34  

15  35  

16  36  

17  37  

18  38  

19  39  

20  40  

 


