
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Methodieken en werkvormen 

Module 9: Presenteren en uitleggen van activiteiten - 
“Warming-up”  
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Module 9 Presenteren en uitleggen van activiteiten 

Leeftijd: Leiding van bevers, welpen en scouts 

Duur: 20 minuten per spel 

Groepsgrootte: (sub)groepen van 4 à 6 personen 

Locatie: Binnen/buiten 

 

Korte inhoud: 

De warming-up instructie leren geven. Zelfreflectie. 

 

 

 

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.  



  

  

De warming-up 

Geef in stapjes een mondelinge instructie: 

 Je hebt ongetwijfeld zelf aan spel of sport gedaan. Je hebt leiding gehad van verschillende 

mensen bij deze activiteiten. Ga even na wie deze mensen waren. Denk aan school, Scouting, 

sportvereniging, vrije tijd, etc. Zet de namen onder elkaar. 

 Streep er daarna één aan bij wie jij je het prettigst voelde. Bij wie je het naar je zin had of van 

wie je het makkelijkst iets nieuws leerde. 

 Schrijf dan op wat je je herinnert van de manier van spelleiding of les geven van die ene 

persoon. Maak een kort lijstje van kenmerken. 

Laat daarna verschillende mensen vertellen wie ze gekozen hebben en welk lijstje kenmerken daarbij 

hoort. Niet iedereen hoeft hierbij aan bod te komen. 

Vraag tot slot of iedereen van zijn of haar lijstje aan wil geven hoe hij of zij zichzelf waardeert door 

middel van het zetten van een +, een ±, of een –. Laat iedereen hierbij ook argumenten noemen. De 

lijstjes en scores blijven privé. 

Na afloop van het onderdeel spelleiding (werkvorm 4) wordt aan iedereen gevraagd het lijstje erbij te 


