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Doe-opdracht Progressiematrix 

 

 
Doe opdracht progressiematrix 

 

Elk lid van het speltakteam krijgt een lege matrix van 1 activiteit uit de progressiematrix en een pen. 

Werk je met meerdere speltakteams  geef dan per team een lege matrix van 1 activiteit uit de 

progressiematrix, en een pen. 

Vraag de deelnemers om bij elke speltak per kolom een activiteit te bedenken die past bij de leeftijd. 

Noem het programmaonderdeel van de doorlopende leerlijn als herinnering die hierbij van pas kan 

komen. 

 

Wanneer iedereen de matrix heeft ingevuld, laat die dan drie keer rouleren, zodat men ook die van 

anderen kan lezen. Vervolgens krijgt iedereen zijn eigen exemplaar weer terug. 

Deel nu de originele matrix uit en laat de deelnemers er hun conclusies uit trekken. Vraag plenair naar 

een aantal zaken:  

 waar is men verrast door? 

 wat valt hen op?  

 waar zien ze de progressie in combinatie met de doorlopende leerlijn? 

 

Laat als afsluiting de hele progressiematrix zien. Vertel dat zij de matrix zelf kunnen downloaden op 

de website van Scouting Nederland (pdf of excel). Hij is ook per speltak te downloaden (bevers, 

welpen, scouts, explorers, roverscouts). Leg ook uit dat het handig is als er sowieso één exemplaar is 

voor de groep, dan kan je er als praktijkbegeleider op terug te kunnen vallen als je aanwezig bent op 

de groep. 

 

Progressiematrix 

Activiteitengebied 
 

 
Bevers Welpen Scouts Explorers Roverscouts 

Activiteit 
     

Activiteit 
     

 

Tips 

 Neem een activiteitengebied waarmee het team/de teams (nog) niet zoveel mee werken. 

 Laat een speltakteam eens een programma uitwerken voor een jonger speltak. Bijvoorbeeld: 
het scouts-team maakt een programma voor de welpen. 

 Zet de aangeboden activiteiten voor een groepsbijeenkomst eens in een lege 
progressiematrix. Welke activiteiten zijn geschikt voor scouts en hoe maak je deze ook 
aantrekkelijk en uitdagend voor de andere speltakken?  

 

Achtergrondinformatie progressiematrix  

https://www.scouting.nl/downloads/spel/activiteitengebieden/1885-progressiematrix-alle-speltakken
https://www.scouting.nl/downloads/spel/doorlopende-leerlijn/728-progressiematrix
https://www.scouting.nl/downloads/spel/bevers-1/745-progressiematrix-bevers/file
https://www.scouting.nl/downloads/spel/welpen-1/746-progressiematrix-welpen/file
https://www.scouting.nl/downloads/spel/scouts-1/744-progressiematrix-scouts/file
https://www.scouting.nl/downloads/spel/explorers-1/743-progressiematrix-explorers/file
https://www.scouting.nl/downloads/spel/roverscouts-1/757-progressiematrix-roverscouts/file
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Binnen elk activiteitengebied zijn er voor alle speltakken leuke, leerzame en uitdagende activiteiten in 

een doorlopende lijn van bevers tot en met roverscouts opgenomen. Dit wordt de progressiematrix 

genoemd. Deze progressiematrix dient als handvat voor groepen om met elkaar te spreken over wat 

je in welke speltak doet en om zo vorm te geven aan de doorlopende leerlijn door de speltakken heen.  

De progressiematrix is tevens een handig hulpmiddel om binnen je groep te zorgen voor de 

aansluiting tussen de verschillende speltakken op het gebied van de activiteiten: wat doe je aan 

pionieren bij de welpen en wat doe je bij de scouts? Leidinggevenden kunnen de progressiematrix 

gebruiken voor de invulling van de wekelijkse programma’s, om zo het programma af te stemmen op 

de activiteitengebieden en leeftijdsgroepen (doorlopende leerlijn). De progressiematrix is een richtlijn 

en het is geen probleem om hier, gezien de situatie in je groep, (iets) van af te wijken. 
 

 


