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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.

Antwoordblad

1857 geboorte LP
1907 De officiële start van het allereerste verkennerskamp ooit, onder leiding van Robert BadenPowell 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

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