
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Methodieken en werkvormen 

Overige methodieken - “Uitwerking werkvormenkwartet”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maker: Scouting Nederland 

Functie: Landelijke opleiders 

Datum van productie: 19 september 2016 

 

Overige methodieken 

Leeftijd: N.v.t. 

Duur: 20 minuten 

Groepsgrootte: (sub)groepen van 4 à 6 personen 

Locatie: Binnen 

 

Korte inhoud: 

Een manier om kennis te maken met wat voor verschillende werkvormen er zijn. Deze werkvorm kan 

je zelf ook ombouwen voor een ander onderwerp. 

 

 

 

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.  
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