
 

 

 

 

 

Methodieken en werkvormen 

Module 2: Scouting in de samenleving -  
Historiewasknijperspel 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maker: trainingsteam Twenteland 
Functie: - 
Datum van productie: 04-04-2017 
 
Module 2 Scouting in de Samenleving 
Leeftijd: Alle leeftijden 
Duur: 30 minuten 
Groepsgrootte: (sub)groepen van 4-8 personen 
Locatie: binnen/buiten 
 
Korte inhoud: 
Spelenderwijs met de historie bezig zijn door gebeurtenissen aan de juiste jaartallen te koppelen. 
De jaartallen noteren op de wasknijper en de afbeeldingen er los bij leggen, de deelnemer moet ze aan elkaar 
koppelen. 
 
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.  



Opdracht: 

 

Doel: spelenderwijs met de geschiedenis van scouting bezig zijn. 

 

Benodigdheden: 

- Beamer e.d. om het filmpje te laten zien. 

- wasknijpers met alle jaartallen erop (zie antwoordblad) 

- afbeeldingen met gebeurtenissen (er staan 2 gebeurtenissen per A4) 

- Hang een touw op in het lokaal waar ze de wasknijpers aan kunnen hangen. 

 

 

Laat eerst het filmpje van de Historie https://www.youtube.com/watch?v=LDbp5VKT2MY zien, hierbij 

geef je vooraf mee dat ze de kennis hierna nog wel eens nodig kunnen hebben. 

Geef de deelnemers alle wasknijpers en de afbeeldingen met gebeurtenissen. Ze mogen zelf de 

historielijn gaan maken. 

Daarna kan de trainer dit bespreken of de deelnemers de antwoordkaart geven.  

Dit is ook een mooi aanknooppunt om bijv het gebruik van de linkerhand, saluutteken, wijziging 

scoutfit e.d. te bespreken. 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LDbp5VKT2MY


Antwoordblad 

 

1857 geboorte LP 

1907 De officiële start van het allereerste verkennerskamp ooit, onder leiding van Robert Baden-

Powell op Brownsea Island in Engeland. 

1908 Robert Baden-Powell geeft het boek Scouting for Boys uit.  De eerste scoutinggroepen worden 

opgericht in Engeland. 

1910 De eerste verkennergroepen worden opgericht in Nederland. 

1910 Start Scouting voor meisjes (Girl Guides) in Engeland door Agnes, zus van Lord BP. 

1911 In Nederland worden diverse padvindersverenigingen opgericht. De drie belangrijkste zijn De 

Nederlandse Padvindersorganisatie (NPO), De Eerste Nederlandse Meisjes Gezellen Vereeniging 

(ENMGV) en De Nederlandse Padvindersbond (NPB). 

1914 Start Scouting voor jonge meisjes (kabouters) en jongens (welpen) in Engeland. 

1919 Baden-Powell geeft de eerste Gilwelltraining. 

1920 In Olympia (Londen) vindt de eerste Wereld Jamboree plaats. 

1920 Start welpen, kabouter (8-11) en pioniersters/ voortrekkers (jeugdleden vanaf 17)  in Nederland 

1922 oprichting WOSM  (World Organization of the Scout Movement ) 

1923 eerste gilwelltraining in Nederland (Ommen) 

1932 Olave Baden-Powell opent het eerste internationale centrum voor de W.A.G.G.G.S.( World 

Association of Girl Guides and Girl Scouts ) 

1934 Koningin Wilhelmina wordt beschermvrouwe van de NPV (Nederlandse Padvindster Gilde) 

1937 Heel Nederland is in de ban van de Wereld Jamboree in Vogelenzang-Bloemendaal. Koningin 

Wilhelmina opent het kamp waaraan 27.000 verkenners uit 54 landen deelnemen. Bij deze vijfde 

Wereld Jamboree neemt Lord Baden-Powell op 80-jarige leeftijd afscheid. 

1941 Scouting wordt verboden en uniformen en materialen moeten worden ingeleverd. De 

hoofdbestuursleden worden gearresteerd en Lord Robert Baden-Powell overlijdt op 83-jarige leeftijd. 

1950 Koningin Juliana wordt geïnstalleerd als padvindster. In augustus opent zij het Nationaal Kamp 

ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Verkennersbeweging in Nederland. 

1958 Oprichting eerste Rowan afdeling (15-17 jaar) 

1973 Scouting Nederland wordt opgericht. Scouting Nederland is een fusie tussen verschillende 

verenigingen voor het spel van verkennen, die hun identiteit eerder ontleenden aan één van de 

traditionele zuilen. Dit betekent dat katholieken, protestanten en andere gezindten, meisjes en 

jongens allemaal binnen één vereniging hetzelfde spel gaan spelen. Verkennerij en padvinderij heet 

voortaan Scouting. 

1985 Start van de speltak Bevers 

1988 Start speltak Dolfijnen 

https://nl.scoutwiki.org/Robert_Baden-Powell
https://nl.scoutwiki.org/Robert_Baden-Powell
https://nl.scoutwiki.org/Brownsea_Island
https://nl.scoutwiki.org/Robert_Baden-Powell
https://nl.scoutwiki.org/Scouting_for_Boys
https://nl.scoutwiki.org/Scoutinggroep
https://nl.scoutwiki.org/Kabouters
https://nl.scoutwiki.org/Welpen
https://nl.scoutwiki.org/Gilwelltraining
https://nl.wikipedia.org/wiki/World_Organization_of_the_Scout_Movement
https://nl.scoutwiki.org/Olave_Baden-Powell
https://nl.scoutwiki.org/W.A.G.G.G.S.
https://www.wagggs.org/
https://www.wagggs.org/


1991 De gemengde speleenheden krijgen bij het nieuwe spelaanbod ook echt een naam. Naast 

kabouters en welpen zijn er voortaan ook esta’s, met hun eigen spel. Verkenners en gidsen heten 

voortaan scouts en de rowans en sherpa’s worden explorers. 

1995 De Wereld Jamboree vindt plaats in Nederland! Scouting Nederland bouwt in Dronten met 

5.000 vrijwilligers een complete tentenstad waar 18.000 scouts uit de gehele wereld tien dagen lang 

de tijd van hun leven hebben. Het thema is ‘Future Is Now’. Koningin Beatrix verricht de opening die 

live op televisie te zien is. Met het wereldevenement laat Scouting Nederland zien dat het een 

eigentijdse organisatie is, waar veel kinderen ontzettend veel plezier aan beleven. De term ‘scouts’ 

heeft de term ‘padvinders’ verbannen. 

 

2005 Hare Majesteit Koningin Máxima wordt de nieuwe beschermvrouwe van Scouting Nederland. 

 

2010 Introductie van de Scoutfit en vernieuwingen op het gebied van spel, programma en 

deskundigheidsbevordering (Scouting Academy) 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

    Lord baden Powell     

  wordt geboren 

 

 

 

 

 

 

De officiële start van het allereerste 

verkennerskamp ooit, onder leiding van 

Robert Baden-Powell op Brownsea Island in 

Engeland. 

https://nl.scoutwiki.org/Robert_Baden-Powell
https://nl.scoutwiki.org/Brownsea_Island
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.thedorsetpage.com/images/b370a.jpg&imgrefurl=http://www.thedorsetpage.com/locations/place/B370.htm&docid=uziz1LNienLA_M&tbnid=8_fVOpJPKo2fDM:&vet=1&w=468&h=229&bih=721&biw=1440&q=brownsea island&ved=0ahUKEwjtv8Oh-OnRAhXMiRoKHaCPDGEQMwhFKCIwIg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO3am39-nRAhWTDRoKHR0YDv8QjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/Kentscout/baden-powell/&psig=AFQjCNHzz8smIQwDTOZS9DZonC1FR7CdlA&ust=1485867885696288


Robert Baden-Powell geeft 

het boek Scouting for Boys 

uit. 

De eerste scoutinggroepen 

worden opgericht in 

Engeland. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste verkennergroepen worden 

opgericht in Nederland. 

https://nl.scoutwiki.org/Robert_Baden-Powell
https://nl.scoutwiki.org/Scouting_for_Boys
https://nl.scoutwiki.org/Scoutinggroep
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw47WT-enRAhWK1hoKHXTgBkgQjRwIBw&url=https://recursosscouts.wordpress.com/category/06-libros-de-b-p/&bvm=bv.145822982,d.d2s&psig=AFQjCNHrGmxB9CcUtcImt0rolSvl3LPOlg&ust=1485868343508060
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPs-GY_-nRAhVEOxoKHeMFB1gQjRwIBw&url=https://nl.scoutwiki.org/Scouting_in_Nederland&bvm=bv.145822982,d.d2s&psig=AFQjCNHl2XHauymGUL9YlxllpSFJWspHGg&ust=1485869986233074


 

Start Scouting voor meisjes Start Scouting 

voor meisjes (Girl Guides) in Engeland door 

Agnes, zus van Lord BP.  
 

 

 

                    

 

In Nederland worden diverse padvindersverenigingen 

opgericht. De drie belangrijkste zijn De Nederlandse 

Padvindersorganisatie (NPO), De Eerste Nederlandse 

Meisjes Gezellen Vereeniging (ENMGV) en De Nederlandse 

Padvindersbond (NPB). 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRqt3P_-nRAhXMXBoKHcriBksQjRwIBw&url=http://www.nannezwiep.nl/scouting.php?p%3Dscouting_geschiedenis&bvm=bv.145822982,d.d2s&psig=AFQjCNHsL_UAoAA2dQ6sh_Qfcv19EkO8Rg&ust=1485870083657580
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik-fz5_-nRAhUEWBoKHZxuDhIQjRwIBw&url=http://www.wikiwand.com/en/Scouting_Nederland&bvm=bv.145822982,d.d2s&psig=AFQjCNHBIjmEjBe7Pop9iYkjtVQM94-49Q&ust=1485870186560052
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMl6ObgOrRAhUHOBoKHaGIAFQQjRwIBw&url=http://www.wikiwand.com/en/Scouting_Nederland&bvm=bv.145822982,d.d2s&psig=AFQjCNF5efiG07APLDDCQEMMtzwS2f_GtQ&ust=1485870229143902
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqtbfMgOrRAhWGVRoKHZAkAiIQjRwIBw&url=https://nl.scoutwiki.org/De_Nederlandse_Padvinders&bvm=bv.145822982,d.d2s&psig=AFQjCNHzDfoDWcCKH5ZRhoC4BIgu6M0V7A&ust=1485870316026813


                              

Start Scouting voor jonge meisjes 

(brownies/kabouters) en jongens (cub 

scouts/welpen) in Engeland. 

 

 

Baden-Powell geeft de eerste Gilwelltraining. 
 

https://nl.scoutwiki.org/Kabouters
https://nl.scoutwiki.org/Welpen
https://nl.scoutwiki.org/Gilwelltraining
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixjbysgerRAhXM1xoKHfcwDEkQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/196188127488429917/&psig=AFQjCNGw_zd6Xfx9f_r5iQd5_mThm3ZzvA&ust=1485870560232746
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzm7O8gurRAhWDDxoKHcj7DPsQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/123075002290209528/&psig=AFQjCNFIfQYbr_rocKRmmI2O7ZkfltQP-g&ust=1485870654084853
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi36dW8g-rRAhWL1xoKHV6PDkkQjRwIBw&url=https://nl.scoutwiki.org/Kudu-hoorn&bvm=bv.145822982,d.d2s&psig=AFQjCNEAXspywcnK2kf1xl0dBF5O3_PDSg&ust=1485871122913623


 

In Olympia (Londen) vindt de eerste Wereld 
Jamboree plaats. 

 

 

                 

Start welpen, kabouter (8-11) en pioniersters/ 
voortrekkers (jeugdleden vanaf 17)  in 

Nederland 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwk-jqg-rRAhVCBBoKHUqdDg8QjRwIBw&url=http://www.scoutingmierlohout.nl/scouting-menu-scouting/historie-menu-scouting&bvm=bv.145822982,d.d2s&psig=AFQjCNGEuYDm0ZWqkupluGaJkc36UvZFUg&ust=1485871212496720
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP0p2aherRAhVCvBoKHWvtCEkQjRwIBw&url=http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/SFA02:7001142&bvm=bv.145822982,d.d2s&psig=AFQjCNGE15XMlkukoHMLbV6c_dtpUPN4Nw&ust=1485871592621933
https://reneevonk.files.wordpress.com/2014/08/89324f7fa643f0546ab398c38c70f436.jpg


 

Oprichting WOSM  

(World Organization of the Scout Movement ) 
 

 

 

 

Eerste gilwelltraining in Nederland (Ommen) 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/World_Organization_of_the_Scout_Movement
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ2f_mherRAhXJVhoKHQJ5BVQQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Fleur-de-lis_in_Scouting&bvm=bv.145822982,d.d2s&psig=AFQjCNEKecC6jBWaN9ZADVhnavHkdSxOdw&ust=1485871710696400


 

Olave Baden-Powell opent het eerste 

internationale centrum voor de W.A.G.G.G.S. 

(World Association of Girl Guides and Girl Scouts) 

 

 
 

Koningin Wilhelmina wordt beschermvrouwe 

van de NPV (Nederlandse Padvindster Gilde) 

https://nl.scoutwiki.org/Olave_Baden-Powell
https://nl.scoutwiki.org/W.A.G.G.G.S.
https://www.wagggs.org/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVmYTWherRAhXCVxoKHWJ_CrsQjRwIBw&url=http://virtualscoutcampfire.com/world-organization/&bvm=bv.145822982,d.d2s&psig=AFQjCNEKecC6jBWaN9ZADVhnavHkdSxOdw&ust=1485871710696400
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj72NmrhurRAhVMnRoKHdFhAQoQjRwIBw&url=http://www.rebolim.nl/sfo/olalgemeen/olalhistorie/olhiscouting.htm&bvm=bv.145822982,d.d2s&psig=AFQjCNH8fowE1piWYGu0CQP4MLvGAR1POg&ust=1485871892709917


 Heel Nederland is in de ban 
van de Wereld Jamboree in 
Vogelenzang-Bloemendaal. 
Koningin Wilhelmina opent het 
kamp waaraan 27.000 
verkenners uit 54 landen 
deelnemen. Bij deze vijfde 
Wereld Jamboree neemt Lord 
Baden-Powell op 80-jarige 
leeftijd afscheid. 

 

 

 

 

Scouting wordt verboden en uniformen en materialen 
moeten worden ingeleverd. De hoofdbestuursleden 
worden gearresteerd en Lord Robert Baden-Powell 

overlijdt op 83-jarige leeftijd. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7w8j1h-rRAhUE1RoKHZ45BGQQjRwIBw&url=https://nl.scoutwiki.org/Scouting_in_Nederland&bvm=bv.145822982,d.d2s&psig=AFQjCNEVKZ55xUwlNtphUfwJBpA09drHcA&ust=1485872291277841
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjklZ3PhurRAhWKWxoKHZ7lAVYQjRwIBw&url=http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/ICN01:231&bvm=bv.145822982,d.d2s&psig=AFQjCNHReA7valrYHk1aijThv6034pIO5g&ust=1485871950219155


 

Koningin Juliana wordt geïnstalleerd als 
padvindster. In augustus opent zij het 

Nationaal Kamp ter gelegenheid van het 40-
jarig bestaan van de Verkennersbeweging in 

Nederland. 

 

 

 

 

Oprichting eerste Rowan afdeling  

(15-17 jaar) 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy5IP2iOrRAhVFthoKHRxYBmMQjRwIBw&url=http://www.scoutingluyksgestel.nl/speltakken.php?menuitem%3Dspeltakken&bvm=bv.145822982,d.d2s&psig=AFQjCNHtbrLbYrtEF6h1Rgp5N8JB7NzN6w&ust=1485872590619219


  
 

Scouting Nederland wordt opgericht.  

Scouting Nederland is een fusie tussen verschillende verenigingen voor het spel van verkennen, die 

hun identiteit eerder ontleenden aan één van de traditionele zuilen. Dit betekent dat katholieken, 

protestanten en andere gezindten, meisjes en jongens allemaal binnen één vereniging hetzelfde spel 

gaan spelen. Verkennerij en padvinderij heet voortaan Scouting. 

 

 

 

 

 

 

 

Start van de speltak Bevers 

 

https://nl.scoutwiki.org/images/e/e3/Oudsn.jpg
https://nl.scoutwiki.org/Bestand:Badge_Scouting_Nederland.svg
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgzq_vierRAhUFVxoKHfCPBAsQjRwIBw&url=http://argo8.nl/speltakken/bevers/wat-zijn-bevers&bvm=bv.145822982,d.d2s&psig=AFQjCNFlGH8m3FHzEOsw_mprj2jpuvbC0w&ust=1485872834211648


 

 

Start speltak Dolfijnen 

 

 

 

Start speltak Esta’s 
De gemengde speleenheden krijgen bij het nieuwe spelaanbod ook echt een naam. Naast kabouters 

en welpen zijn er voortaan ook esta’s, met hun eigen spel. Verkenners en gidsen heten voortaan 

scouts en de rowans en sherpa’s worden explorers. 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit9KiKiurRAhXNSxoKHTAzBlkQjRwIBw&url=http://www.scouting-olav.nl/site/index.php/speltakken/dolfijnen&psig=AFQjCNEyTBM5GhnWYkXpfkEDZVlif7OILA&ust=1485872906044411
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9ksS4iurRAhWMChoKHZH_AlwQjRwIBw&url=https://www.catawiki.nl/catalogus/boeken/auteurs/schell-simone/1876179-t-kind-met-de-hoge-hoed&bvm=bv.145822982,d.d2s&psig=AFQjCNEk37IYgGGqkRbUZ5tYu2mqY3w30A&ust=1485873002854684


 

De Wereld Jamboree vindt plaats in 
Nederland!  

Scouting Nederland bouwt in Dronten met 5.000 vrijwilligers een complete tentenstad waar 18.000 

scouts uit de gehele wereld tien dagen lang de tijd van hun leven hebben.  

Het thema is ‘Future Is Now’. 

 

 

 

 

Hare Majesteit Koningin Máxima wordt de 
beschermvrouwe van Scouting Nederland. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj96760kerRAhXLWxoKHZC-ASUQjRwIBw&url=http://usscouts.org/history/jambo95.asp&psig=AFQjCNEz42ZH2LEZ0C9vpKDlTmH03jh_sg&ust=1485873068864496
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ6-iblOrRAhXH2BoKHYbLAVsQjRwIBw&url=http://www.parkstadlimburg.nl/geschiedenis.html&psig=AFQjCNHLUcuQj9yUsoqRmQogMsY5IwqoFA&ust=1485875612987777


 

Introductie van de Scoutfit en vernieuwingen 
op het gebied van spel, programma en 

deskundigheidsbevordering  

(Scouting Academy) 


