
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Methodieken en werkvormen 

Module 2: Scouting in de samenleving - “Renspel Scoutfit”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maker: Astrid Strabbing 

Functie: Training Regio Twenteland 

Datum van productie: 20 januari 2017 

 

Module 2 Scouting in de samenleving 

Leeftijd: Alle leeftijden 

Duur: 15 minuten 

Groepsgrootte: (sub)groepen van 4 à 6 personen 

Locatie: Binnen 

 

Korte inhoud: 

Door een renspel te laten zien welke badges en insignes waar horen op de Scoutfit. 

 

 

 

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.  



Tekens op de scoutfit. 

 

Doel: alle tekens, zo snel mogelijk, op de juiste plek op de scoutfit leggen. 

 

- De groep verdelen in subgroepjes. Ieder subgroepje heeft 4-5 deelnemers. 

- Ieder subgroepje krijgt een stapeltje met tekens/ insignes e.d. (eventueel 

speltakafhankelijk) 

- De afbeelding van de lege scoutfit komt aan de andere kant van het lokaal te liggen. 

(Lege afbeelding van de scoutfit op A3 printen) 

- Op een signaal van de trainers rent de eerste van het subgroepje met 1 teken/insigne 

naar de scoutfit en legt het teken daar neer waar hij denkt dat het hoort te liggen. 
- Zo gaan we door tot alle tekens liggen. 

 

- Alle scoutfits worden in de gaten gehouden door de trainers, diegene die het 

helemaal goed heeft is de winnaar. 

 

Plenair doornemen hoe het volgens Scouting Nederland hoort en wat de gebruiken binnen 

hun groep zijn. (Voor-/Nadelen?) 

 

Lege scoutfit op A3 printen, de rest op A4. 

  



Voor de trainer: 

Uit het Huishoudelijk reglement  (13 dec 2014) 

Tekens op de Scoutfit 
1. Op de Scoutfit zijn alleen Scoutingtekens zijn toegestaan.  

 
2. Op het Scoutfit T- shirt, de Scoutfit trui, de Scoutfitbroek en de Scoutfitcap worden 

geen tekens gedragen.  
 
3. Plaats van de tekens behorend bij de Scoutfit: 

a. het installatieteken wordt gedragen midden op de linkerborstzak van de blouse; 
b. het speltakteken wordt gedragen midden op de rechterborstzak van de blouse; 
c. naambandjes worden gedragen bovenaan de rechtermouw van de blouse.  

 
4. Het dragen van overige Scoutingtekens wordt per organisatie onderdeel bepaald. 
 

5. Plaats van Scoutingtekens waarvoor per organisatieonderdeel wordt gekozen: 
a. levensbeschouwelijke signatuurtekens worden gedragen op de rechtermouw van de 

blouse; 
b. regiotekens worden gedragen op de rechtermouw van de blouse. 

 
6. Plaats van Scoutingtekens voor jeugdleden waarvoor per speleenheid wordt gekozen: 

a. het subgroepteken (nest of ploeg) wordt gedragen op de rechtermouw van de blouse; 
b. het gids- en helperteken wordt gedragen op de linkermouw, ploegleiderslinten op de 

linkerborstzak. 
c. De tekens die de ontwikkeling zichtbaar maken (onder andere beverbadges, insignes en 

awards) worden door jeugdleden van de betreffende leeftijdsgroep gedragen op de 
linkermouw van de blouse. 

 
7. Plaats van overige Scoutingtekens: 

a. Kwalificatietekens worden gedragen boven de rechterborstzak van de blouse.  
b. Gilwell-kralen worden aan de voorkant over de punten van de das gedragen, aan de 

achterkant onder de achterpunt van de das.  
c. Een evenementenbadge, die mag worden gedragen als men aan een Scoutingactiviteit 

deelneemt of heeft deelgenomen, wordt gedragen boven de linkerborstzak van de 
blouse. Er wordt bij voorkeur één evenementenbadge gedragen. 

d. Het Nederlands vlaggetje, dat mag worden gedragen als men vanuit Scouting in het 

buitenland is (geweest), wordt gedragen boven de rechterborstzak.  
e. Lustrumtekens en de draagspeld van waarderingstekens worden gedragen op de klep 

van de rechterborstzak. 
 
Toevoeging: 
De vrijwilligersbadge wordt op de linkermouw van de Scoutfit gedragen, omdat het geen 
speltak betreft volgens de spelvisie. De vrijwilligersbadge mág uiteraard ook gedragen 
worden door de speltakleiding omdat zij immers ook vrijwilliger zijn. Het staat elke 
vrijwilliger vrij om te kiezen voor het dragen van de badge (niet verplicht). 
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