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Module 7 Motivatietechnieken en groepsproces 

Leeftijd: Bever-, welpen en scoutsleiding 

Duur: 25 minuten 

Groepsgrootte: (sub)groepen van 4 tot 5 personen 

Locatie: Binnen/buiten 

 

Korte inhoud: 

De deelnemers krijgen inzicht in wanneer ze welke leiderschapsstijl kunnen toepassen (autoritair, 

democratisch, laissez-faire). 

 

 

 

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.  



  

  

 

 

Ren je rot leiderschapsstijlen 

 

In drie hoeken van het lokaal hangt een kaart met daarop één van de leiderschapsstijlen (autoritair, 

democratisch, laissez-faire). Iedereen begint in het midden. Enkele situaties worden na elkaar 

omschreven. 

 

Per situatie wordt er door de deelnemers gekozen welke leiderschapsstijl zij gaan toepassen. Breng bij 

ieder antwoord de discussie op gang, waarom die stijl gekozen wordt. Wat is het achterliggende doel 

van de situatie? 

 

 

 

 

Situaties 

 

Algemeen  

 

De ouders komen over tien minuten en alles 

moet opgeruimd worden. 

 

Welke leiderschapsstijl kies je? 

 

Je komt onvoorbereid bij de opkomst en de 

andere leiding heeft er eigenlijk geen zin in. 

 

Welke leiderschapsstijl kies je? 

   

Je wilt kinderen leren knopen.  

 

Welke leiderschapsstijl kies je? 

 

Eén van de kinderen wordt gepest.  

 

Welke leiderschapsstijl gebruik je? 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

Bevers 

 

Een bever kleurt op de muur. 

 

Welke leiderschapsstijl kies je? 

 

Een bever heeft niet zo’n zin om mee te doen 

met het programma. 

 

Welke leiderschapsstijl kies je? 

   

Een bever loopt tijdens het programma druk 

rond en stoort het daarmee (onbewust) het 

programma. 

 

Welke leiderschapsstijl kies je? 

 

Een bever is snel afgeleid en heeft de uitleg 

van de knutselopdracht gemist. Nu weet zij 

niet wat zij moet doen en zit te kliederen met 

verf. 

 

Welke leiderschapsstijl gebruik je? 

 

 

Welpen 

 

Welpen mogen het openingspelletje 

verzinnen. 

 

Welke leiderschapsstijl kies je? 

 

De welpen hebben een casinoavond waarbij 

een groepje met de jongste welpen het niet 

goed begrijpt, ze doen daardoor niet goed 

mee. 

 

Welke leiderschapsstijl ga je gebruiken? Hoe 

zorg je ervoor dat ze wel meedoen? 

   

De welpen willen ondanks zware regen en 

wind toch graag een bosspel gaan doen.  

 

Welke leiderschapsstijl ga je toepassen? 

 

Je gaat een op de welpen afgestemde 

dropping houden en eigenlijk is de leiding heel 

brak. 

 

Welke leiderschapsstijl kies je? 

   



  

  

De scouts hebben een watergevecht en 

hebben extra kleren bij zich. De welpen zijn 

ook op de blokhut en willen meedoen, maar 

zijn niet voorbereid. 

 

Welke leiderschapsstijl kies je als 

welpenleidinggevende? 

 

De scouts gaan in tenten op kamp. De welpen 

slapen in een blokhut. Nu geven de welpen 

aan dat ze ook wel willen kamperen. Dat is 

komt niet overeen met de spelvisie en de 

afspraken in de groep. 

 

Welke leiderschapsstijl ga je gebruiken? 

   

De welpen zijn erg onrustig in de slaapzaal en 

willen niet gaan slapen. 

 

Welke leiderschapsstijl kies je?  

 

De welpen zijn tijdens het bosspel met het 

bouwen van hutten begonnen en zijn daar 

fanatiek mee bezig. Er staat voor nu een 

binnenprogramma gepland.  

Welke leiderschapsstijl ga je gebruiken? 

 

Scouts 

 

De PL’s en APL’s gaan voor het eerst een 

eigen opkomst organiseren.  

Welke stijl kies je? 

 

De meisjesscouts zitten de afgelopen vier 

weken al gezellig te kletsen en thee te drinken 

op de bank tijdens de opkomst, maar als 

leidinggevende wil je graag dat ze actief 

meedoen met het programma.  

Welke stijl ga je gebruiken? 

   

De scouts willen met windkracht 5 en zware 

regen het water op.  

Welke stijl ga je toepassen? 

 

Bij het opbouwen van het kamp doen twee 

van de ploegleden niet mee. Het probleem is 

dat ze niet precies weten hoe alles moet.  

Welke stijl kies je? 

 

Uitbreiding: over een uur gaat het regenen! 

   

De explorers organiseren een feest. De 

scouts zijn niet uitgenodigd, maar zijn toch 

aanwezig omdat zij op hetzelfde moment 

draaien.  

Welke leiderschapsstijl kies als 

leidinggevende van de scouts? 

 

De explorers organiseren hun eigen expeditie. 

De scouts willen dit ook graag. 

 

Welke leiderschapsstijl kies je als 

leidinggevende van de scouts? 

   

Scouts gaan ’s nachts de tent uit.  

Welke stijl kies je?  

 

Uitbreiding: wat doe je als je er volgende 

ochtend achter komt terwijl ze brak aan het 

ontbijt zitten en de daghike begint? 

 

Je gaat naar het zwembad fietsen en eigenlijk 

is de leiding heel brak. 

Welke leiderschapsstijl kies je? 

 

 


