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Module 8 Veiligheid
Leeftijd: Explorerbegeleiding en coaches/adviseurs roverscouts
Duur: 45 minuten
Groepsgrootte: (sub)groepen van 4 à 6 personen
Locatie: Binnen
Korte inhoud:
Deelnemers presenteren zichzelf (en daarmee een stukje van hun groep) aan de hand van (zelf
meegebrachte) gereedschappen en veiligheidsmiddelen. In de uitnodiging voor de training kunnen
deelnemers met klem gevraagd worden ‘materiaal dat gebruikt wordt bij bootonderhoud in hun eigen
groep' mee te brengen. Vanuit deze presentatie ontstaat betrokkenheid met het onderwerp en wordt
er wederzijdse informatie verstrekt over de verschillende werkwijzen van onderhoud (en veiligheids-en
milieuaspecten) in de diverse groepen.
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.

Waterwerkmateriaal
Gegeven
Deelnemers presenteren zichzelf (en daarmee een stukje van hun groep) aan de hand van (zelf
meegebrachte) gereedschappen en veiligheidsmiddelen. In de uitnodiging voor de training kunnen
deelnemers met klem gevraagd worden ‘materiaal dat gebruikt wordt bij bootonderhoud in hun eigen
groep' mee te brengen.
Doel
Vanuit deze presentatie ontstaat betrokkenheid met het onderwerp en wordt er wederzijdse informatie
verstrekt over de verschillende werkwijzen van onderhoud (en veiligheids- en milieuaspecten) in de
diverse groepen.
Werkwijze
ledere deelnemer presenteert zichzelf aan de hand van door hem of haar gekozen materiaal. Andere
deelnemers mogen hem of haar niet onderbreken. Ze kunnen echter wel aan het eind van iedere
presentatie opmerkingen maken en vragen stellen. De trainingsstaf bewaakt zowel de tijd als hoe ter
zake de bijdrage van anderen is. Het is nuttig om iedereen bij zijn of haar presentatie te laten starten
met het noemen van zijn of haar naam en groep (speltak).
Onderwerpen die verdere uitleg behoeven, kunnen later in de training uitgebreid besproken worden.
Vangnet
In het geval dat deelnemers geen eigen materialen meebrengen (vergeten of niet benoemd in de
uitnodiging), kunnen zij gebruik maken van de materialen die de trainingsstaf aanlevert.
Het is wenselijk als de trainingsstaf de volgende materialen in voorraad heeft:
 Diverse gereedschappen, bijvoorbeeld krabbers, schuurblokken, elektrisch gereedschap,
(hand)staalborstels, kwasten, blokken en talies, slijpbol, lasapparatuur, etc.
 Diverse veiligheidsmiddelen, bijvoorbeeld gelaats-, gehoor-, en oogbeschermingsmiddelen.
 Diverse kledij, bijvoorbeeld handschoenen, overalls, schoeisel, stofmaskers etc.
 Diverse onderhoudsmaterialen, bijvoorbeeld verf, lak, oplosmiddelen, reinigingsmiddelen, antiaangroeimiddelen, etc.
 Diverse EHBO-middelen, bijvoorbeeld oogdouche, verbandmateriaal, aandacht voor EHBOcursusaanvragen, etc.
 Foldermateriaal of plaatmateriaal, bijvoorbeeld van materialen die niet ter plekke aanwezig zijn.

Nabespreking
Bootonderhoud is in het belang van het materiaal. Toch is het goed om ook te focussen om afwisseling
van activiteiten. Dus zorg ervoor dat er naast bootonderhoud voldoende afwisseling in het programma
zit en dat er voldoende uitdaging is om zelf activiteiten te organiseren.
In de nabespreking kan worden gevraagd hoe waterexplorers dit doen? Hoe kom je tot een

