
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Methodieken en werkvormen 

Module 11: Evalueren van activiteiten - “Rollenspel” 
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Module 11 Evalueren van activiteiten 

Leeftijd: Explorerbegeleiding en adviseurs roverscouts 

Duur: 45 minuten 

Groepsgrootte: (sub)groepen van 4-6 personen 

Locatie: Binnen/buiten 

 

Korte inhoud: 

Tijdens dit rollenspel zijn er drie situaties die door de begeleider of adviseur als niet wenselijk worden 

ervaren. Als begeleider of adviseur ga je vanuit de evaluatie en de feedbackregels het gesprek aan 

met de jongeren. Je laat de deelnemer (dus een volwassene) een explorer spelen en een andere 

deelnemer de begeleider. Een andere optie is dat een trainer de puber speelt en dit overtuigend kan. 

 

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.  



  

  

Rollenspel 

 

Tijdens dit rollenspel zijn er drie situaties, die door de begeleider of adviseur als niet wenselijk worden 

ervaren. Als begeleider of adviseur ga je vanuit de evaluatie en de feedbackregels het gesprek aan met 

de jongeren. Je laat de deelnemer (dus een volwassene) een explorer spelen en een andere deelnemer 

de begeleider. Een andere optie is dat een trainer de puber speelt en dit ook overtuigend kan.  

 

Casus 1: Organiseren opkomst. 

 

Begeleider: 

Vandaag moeten twee explorers de opkomst organiseren. Ze draaien ongeveer anderhalf jaar mee, dus 

het is niet de eerste keer dat ze een opkomst voorbereiden. Op de planning stond mini-pionieren, maar 

ze gingen pannenkoeken bakken. De planning voor de opkomst zou doorgemaild worden, maar dat is 

niet gebeurd, dus je kwam er pas achter toen de opkomst begon. De boodschappen waren wel gedaan, 

alleen waren ze de boter vergeten. Ze vonden ergens in de keuken toch nog een (open) fles 

zonnebloemolie en die hebben ze gebruikt. De hele speltak was leuk en gezellig bezig, de afwas werd 

zonder mopperen gedaan en alles was op tijd klaar voor het sluiten. 

 

Explorer 1 (Erik): 

Vandaag moest jij samen met Frank de opkomst organiseren. Je zit al anderhalf jaar bij de explorers dus 

je hebt al vaker een opkomst voorbereid. Nu heb je net een nieuwe brommer gekocht, bij elkaar 

gespaard van het geld van je krantenwijk, en die moet opgeknapt worden. Daar ben je dus wel veel tijd 

aan kwijt. Daarom was je eigenlijk vergeten dat je een opkomst moest voorbereiden, totdat Frank je een 

berichtje stuurde. Er stond wel iets op de planning, maar je had geen tijd om daarnaar te kijken en 

omdat je toch al zo druk was (brommer en school) besloten jullie om dan maar een gemakkelijke 

opkomst te doen: pannenkoeken bakken. Altijd lekker en weinig voorbereiding. Voor de opkomst hebben 

jullie samen boodschappen gedaan. Tijdens de opkomst kwamen jullie erachter dat jullie de boter 

vergeten waren, maar gelukkig vonden jullie nog een fles zonnebloemolie. Die hebben jullie gebruikt. De 

opkomst was heel gezellig en de pannenkoeken waren erg lekker. 

 

Explorer 2 (Frank): 

Vandaag moest jij samen met Erik de opkomst organiseren.  Je zit al anderhalf jaar bij de explorers dus 

je hebt al vaker een opkomst voorbereid. Op de planning zag je dat jullie gingen mini-pionieren, maar 

daar heb je eigenlijk niet zoveel zin in, dat is zoveel werk. Erik was even vergeten dat hij opkomst had 

en toen je hem een berichtje stuurde, bleek dat hij erg druk was en niet wist wat er op de planning 

stond. Dus besloten jullie om dan maar een gemakkelijke opkomst te doen: pannenkoeken bakken. Altijd 

lekker en weinig voorbereiding. Eigenlijk moest je de planning nog doormailen naar de begeleider, maar 

omdat je het nut van een opkomstplanning niet echt inziet heb je dat niet gedaan. Pannenkoeken 

bakken, spreekt voor zich toch? Voor de opkomst hebben jullie samen boodschappen gedaan. Tijdens 

de opkomst kwamen jullie erachter dat jullie de boter vergeten waren, maar gelukkig vonden jullie nog 

een fles zonnebloemolie. Die hebben jullie gebruikt. De opkomst was heel gezellig en de pannenkoeken 

waren erg lekker. 

 



  

  

Casus 2: Goede bedoelingen 

 

Begeleider: 

De opkomst voor vandaag werd georganiseerd door één explorer. Omdat de opkomst niet zo heel 

moeilijk was, leek de afdeling dat genoeg. Iedereen zou gezelschapspelletjes meebrengen en de 

organiserende explorer zou dit coördineren, zodat er verschillende spelletjes zouden zijn. Ook zou zij 

wat te eten en te drinken verzorgen. 

Je hebt haar een aantal keer achter de broek gezeten, maar er kwam geen duidelijk plan. Steeds was 

het antwoord dat zij wel wist wat zij moest doen en ermee bezig was. Vanavond had zij twee flessen 

cola en een zak chips bij zich. Verder hadden drie mensen Stratego meegenomen. Andere spelletjes 

waren er niet. 

 

Explorer (Anna): 

Voor vanavond stond een spelletjesavond op het programma. Ik moest het alleen regelen, want de rest 

had daar geen zin in. Ik heb wel een paar keer gezegd dat ze spelletjes mee moesten nemen, maar er 

werd nooit naar me geluisterd als ik dat probeerde te zeggen. Bijna niemand had iets meegenomen en 

de drie die het wel hadden gedaan, hadden vast samen afgesproken dat ze hetzelfde spel mee zouden 

nemen om de boel te verpesten. Anders was dat nooit zo gebeurd. 

Ik had cola en chips gekocht, maar dat was natuurlijk ook niet goed. 

 

Casus 3: Koelkast 

 

Begeleider: 

Vanavond stond er primitief koken op het programma. De twee explorers die het organiseren, zijn 

derdejaars, dus ze weten prima hoe dat moet. Ook is het programma niet erg ingewikkeld, dus jij had 

afgesproken dat je met het voorbereidingsgroepje voor de expeditie om tafel zou gaan zitten om te 

zorgen dat er grote stappen gezet kunnen worden voor de expeditie. 

De rest van de afdeling is buiten en je hebt afgesproken dat als de appeltaart klaar is ze die naar jullie 

komen brengen, zodat jullie ongestoord kunnen werken. 

Na een uurtje ging je even kijken hoe het er buiten mee stond en tot je grote verbazing zag je dat ze een 

koelkast op het vuur hadden gezet. Ongelofelijk, hoe komen ze op het idee! 

 

Explorer: 

We hadden vanavond primitief koken. De begeleiding ging met drie explorers de expeditie voorbereiden 

en deed dus niet mee met het programma. We waren begonnen met vuur stoken, toen iemand opperde 

dat de taart veel lekkerder was als we die in de oven zouden bakken. Toen zijn twee mensen de 

appeltaart gaan maken en in de oven gaan zetten. 

De rest ging lekker vuur stoken. Op een gegeven moment kwam iemand op het grappige idee om een 

oude koelkast die we nog hadden staan op het kampvuur te zetten om te kijken wat er zou gebeuren.  


