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1 Inleiding  

Theorie en achtergrond bij de deelkwalificatie Scouting kennis is geschreven ter ondersteuning van 

de kwalificatie Leidinggevende. De inhoud van deze inhoudelijke toelichting is gebaseerd op de 

modules van Scouting Academy (1.0) maar opnieuw verdeeld over de deelkwalificaties van Scouting 

Academy 2.0.  

 

De inhoudelijke toelichting bij de deelkwalificatie Scouting kennis is in eerste instantie geschreven 

voor praktijkbegeleiders en trainers en kan gebruikt worden bij de voorbereiding van opleidingen en 

trainingen. De kwalificatiekaart is leidend voor de competenties van een leidinggevende. Deze 

inhoudelijke toelichting is ondersteunend voor praktijkbegeleiders en trainers in het helpen verwerven 

van de competenties van de kwalificatiekaart door de leidinggevende. 
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2 Beschrijving  

  

2.1 Doel van deze inhoudelijke toelichting bij de deelkwalificatie.   

In deze Inhoudelijke toelichting bij de deelkwalificatie Scouting kennis wordt ingegaan op Scouting 

kennis die onderdeel is van de kwalificatie voor leidinggevende, teamleider of op kamp.. Na het 

doorlopen van deze inhoudelijke toelichting bij de deelkwalificatie. :  

• Heb je inzicht gekregen in achtergronden van het Scouting spel 

• Heb je inzicht gekregen in Scouting Nederland specifieke richtlijnen en regelgeving 

  

2.2 Inhoud 

In dit document vind je achtergrondinformatie bij de deelkwalificatie Scouting kennis. 



Inhoudelijke toelichting deelkwalificatie Scouting kennis (v1.0) 6 
 

3 Achtergrondinformatie  

  

3.1 Geschiedenis Scouting  

 

Voor een overzicht van de geschiedenis van Scouting en Scouting Nederland zie de website van 

Scouting Nederland.   

 

3.2 Gedachtegoed van Scouting  

 

1.1.1 Doelstelling en missie van Scouting Nederland  

 

Op de website van Scouting Nederland kun je de doelstelling en missie van Scouting Nederland 

terugvinden. 

 

1.1.2 WAGGGS en WOSM  

Omdat bij Scouting in Nederland jongens en meiden samen spelen, is Scouting Nederland lid van 

beide wereldbonden: WOSM en WAGGGS. Meer over deze organisaties kun je op de website van 

Scouting Nederland of de websites van WOSM en WAGGS terugvinden. 

 

WAGGGS en WOSM organiseren ook een aantal internationale activiteiten, zoals de Wereld 

Jamboree en de JOTA (WOSM) en Denkdag (WAGGGS). De awards van Scouting Nederland zijn 

gebaseerd op materialen van de beide wereldorganisaties. Het is zeker de moeite waard om eens te 

kijken wat de twee wereldbonden aanbieden aan materialen en ideeën.  

 

3.3 De organisatie   

 

3.3.1 Huishoudelijk reglement  

Een leidinggevende of jeugdlid van een Scoutinggroep is ook lid van Scouting Nederland. Binnen 

Scouting Nederland zijn afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in het huishoudelijk 

reglement (HHR). Het is de bedoeling dat je als lid van Scouting Nederland (via groep, regio of de 

landelijke organisatie) kennis hebt van het HHR. Op de site van Scouting Nederland is het HHR te 

downloaden.  

   

Hoewel het HHR een juridisch document is en dus niet gemakkelijk leest, is het goed om te weten wat 

er in staat. Het HHR regelt namelijk heel veel zaken. Ook zaken die voor leiding van belang zijn. In 

het hoofdstuk over groepen staan onderwerpen zoals de taken en verantwoordelijkheden van leiding, 

groepsbestuur en de groepsraad. Bij de regio staat iets over regioteams, de regioraad en regionaal 

spelaanbod. Er is in het HHR opgenomen wat de leeftijdsgrenzen zijn en welke rechten en plichten je 

hebt als lid. Verder worden wet en belofte en de Scoutingkleding beschreven in het HHR. Tot slot zijn 

er bepalingen opgenomen over hoe om te gaan met geschillen.  

   

Het HHR is bindend en wordt elke twee jaar vastgesteld door de landelijke raad. Je kunt als groep 

zaken regelen die niet in het HHR staan, door een eigen HHR te maken, maar daar mogen geen 

onderwerpen staan die in strijd zijn met het HHR van Scouting Nederland.  

  

3.3.2 Inspraak  

Inspraak is een belangrijke pijler binnen Scouting. Dat geldt niet alleen voor de jeugdleden, ook als 

leiding heb je inspraak in hoe alles geregeld wordt. Nu is het niet werkbaar als alle scouts zich overal 

mee gaan bemoeien, daarom is er een getrapt systeem.   

  

Dit systeem loopt vanaf de lokale groep helemaal door tot de wereldbonden.   
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• Elke leidinggevende is lid van de groepsraad. De groepsraad kiest een groepsbestuur dat het 

beleid op groepsniveau voorbereidt en uitvoert. De groepsraad vaardigt één persoon af naar de 

regioraad.   

• De regioraad kiest een regiobestuur en vanuit de regioraad is er één afgevaardigde naar de 

landelijke raad.   

• De landelijke raad kiest het landelijk bestuur met twee Internationale Commissarissen (één voor 

WOSM en één voor WAGGGS).   

• Vanuit Scouting Nederland gaat er één delegatie naar de Europese en wereldconferentie, waarbij 

er meerdere stemmen (6 stemmen per land bij WOSM, 1 stem per organisatie met meerdere 

stemrondes bij WAGGGS) uitgebracht kunnen worden. Die kiezen twee commissies: de Europese 

commissie en de Wereldcommissie.  

In het HHR van Scouting Nederland staat meer informatie over het Nederlandse deel van dit proces.  

  

3.3.3 Democratie in de speltak  

Voor de oudere speltakken (vanaf scouts) is het ook belangrijk om het democratisch proces in de 

speltak goed geregeld te hebben. In het Scoutskompas, de Explorergids en Roverscoutsgids, vind je 

hierover meer informatie.  

  

3.4 Maatschappelijke rol van Scouting  

 

Meer informatie over Scouting in de maatschappij kun je op de website van Scouting Nederland 

vinden. 

 

3.5 Spelvisie SCOUTS en de activiteitengebieden  

  

3.5.1 Spelvisie SCOUTS  
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De basis van het Scoutingspel is en blijft het gedachtegoed van Lord Baden-Powell. In de kern is 

dat het ontwikkelen van meiden en jongens door middel van een plezierige vrijetijdsbesteding. Over 

de hele wereld passen Scoutinggroepen dit gedachtegoed nog wekelijks toe in uitdagende  

Scoutingactiviteiten. Na meer dan 100 jaar kijken wordt er nu wel iets anders tegen de woorden van 

Lord Baden-Powell aangekeken dan bij het ontstaan van Scouting.   

  

Scouting Nederland heeft daarom de spelvisie SCOUTS ontwikkeld (zie afbeelding hierboven). Een 

korte en bondige tekst, die samenvat waar het om draait binnen Scouting. De spelvisie geeft 

richting aan hoe je je groep en speltak organiseert en inhoud geeft.   

  

De spelvisie is gebaseerd op de acht elementen van de Scoutingmethode, de educatieve methode 

waarop Scouting internationaal is gestoeld. Zeven van deze elementen zijn gemeenschappelijk bij 

WAGGGS en WOSM: Wet & belofte, leren door doen, werken in subgroepen, buitenleven, 

ondersteuning door volwassenen, persoonlijke progressie en symboliek (zoals de thema’s voor 

bevers en welpen). WAGGGS heeft nog een achtste element: dienstverlening in de samenleving  

  

In de spelvisie zijn enkele onderdelen uit de Scoutingmethode samengevoegd en zijn andere 

accenten gelegd, waardoor de spelvisie SCOUTS uit zes elementen bestaat. Naast deze 

inhoudelijke benadering zijn er acht activiteitengebieden, die concreet richting geven aan welke 

activiteiten je doet.   

  

De elementen van de spelvisie SCOUTS staan voor Samen, Code, Outdoor, Uitdaging, Team en 

Spel. Deze woorden worden hieronder uitgelegd, in de kompassen van alle speltakken, worden ze 

verder uitgediept.  

  

Samen stappen we met veel plezier op de wereld af, dat verbindt ons onderling: het element 

Samen staat voor de betrokkenheid die we als scouts hebben met de maatschappij, voor de 

onderlinge verbondenheid die we als scouts over de hele wereld met elkaar voelen en voor het 

internationale aspect binnen Scouting.  

  

Code en traditie zijn onze basis, de wet en belofte onze waarde: het element Code staat voor onze 

normen en waarden (onze ‘spelregels’), onze ceremoniën, het fundament van Scouting, en de 

bezinning op waarom je de dingen doet.  

  

Outdoor staat voor avontuur, een ontdekkingstocht in de natuur: het element Outdoor staat voor 

buitenleven, de natuur wordt niet alleen gezien als de omgeving waarin we ons spel spelen, maar 

ook als opvoedende waarde.  

  

Uitdaging zoeken we in alles om ons zo te ontwikkelen tot zelfstandige scouts: het element 

Uitdaging staat voor de persoonlijke ontwikkeling van scouts. Scouting is niet alleen een plezierige 

vrijetijdsbesteding, maar biedt ook mogelijkheden om je te ontwikkelen en steeds weer je grenzen 

te verleggen.  

  

Teamgevoel haalt het beste uit onszelf. Daarom zijn we trots op elkaar: het element Team staat 

voor het werken in subgroepen (oud leert jong), de toenemende zelfstandigheid van jeugdleden en 

afnemende begeleiding in de verschillende speltakken.  

  

Spel en creativiteit helpen ons de verschillende talenten van scouts te benutten: het element Spel 

staat voor het Scoutingspel zelf, de veelzijdigheid ervan, de thematiek en het aanspreken op de 

creativiteit (zowel in fantasie als het creatief zijn in oplossingen).  
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3.5.2 Spelvisie SCOUTS wat zit erin, wat haal je eruit?  

Het unieke aan Scouting, is de bijdrage die Scouting levert aan de persoonlijke ontwikkeling van 

jeugdleden; in de breedte en op álle ontwikkelingsgebieden. De spelvisie SCOUTS dient hierbij als 

kapstok.   

Samen stappen we met veel plezier op de wereld af, dat verbindt ons onderling  

Scouts willen mensen verbinden, zowel binnen als buiten Scouting. Scouts zijn bijvoorbeeld actief 

om jeugdleden met een beperking op te nemen, met schoonmaakacties in de natuur en met het 

inzamelen van geld voor goede doelen. Een scout staat middenin de maatschappij en wil daar een 

actieve bijdrage aan leveren.   

  

Een scout voelt zich verbonden met de organisatie waar hij of zij deel van uitmaakt – regionaal, 

nationaal én internationaal. Een scout leert graag van anderen, werkt gemakkelijk samen met 

andere groepen (zowel binnen als buiten Scouting) en roept zonder problemen de expertise van 

mensen van buiten Scouting in bij het organiseren van een activiteit (bijvoorbeeld kunstenaars of 

ambachtslieden). Daarnaast toont een scout zijn of haar verbondenheid met Scouting door 

bijvoorbeeld deel te nemen aan internationale evenementen, zoals de Wereld Jamboree, Roverway 

of de JOTA-JOTI.  

Code en traditie zijn onze basis, de wet & belofte onze waarde  

Een scout treedt de wereld tegemoet op basis van de wet en belofte en respecteert tegelijkertijd de 

uiteenlopende manieren van anderen. Hij of zij weet wat hem inspireert in het leven, is zich bewust 

van de plek die Scouting in zijn of haar leven inneemt en wat Scouting voor hem betekent. Als je 

leidinggevende wordt, dan kies je ervoor om de waarden en normen van Scouting eigen te maken 

en over te dragen.   

  

Ben je roverscout? Dan kun je de Partenza afleggen, een ceremonie die het einde van je tijd als 

roverscout kenmerkt en waarbij je de stap naar leidinggevende of een andere vrijwilligersrol binnen 

Scouting maakt. Met de Partenza komt een duidelijk einde aan het jeugdlidmaatschap, het 

symboliseert de overgang van jongere naar volwassene. Er wordt een bewuste keuze verwacht van 

de roverscout, namelijk om wel of niet de waarden van Scouting te delen en die in de toekomst in te 

zetten. Om aan de eindceremonie deel te nemen, dient een roverscout te voldoen aan een aantal 

criteria. Kijk voor meer informatie en voorbeelden van de Partenza In de Roverscoutsgids.  

Outdoor staat voor avontuur, een ontdekkingstocht in de natuur  

Outdoor staat voor het buitenleven dat onlosmakelijk verbonden is met het Scoutingspel en ook een 

opvoedkundige waarde heeft. Door het vele buiten spelen, leren kinderen al jong hoe belangrijk het 

is om zuinig te zijn op de natuur. De natuurlijke, ruige omgeving spreekt kinderen aan op hun 

fantasie en stimuleert creatief denken. Het sterkt hun zelfvertrouwen en leert ze om te gaan met 

risico’s.   

  

De positieve ervaringen in de natuur zorgen ervoor dat kinderen en jongeren een persoonlijke 

verbondenheid met de natuur hebben. Een scout kent zijn of haar lichamelijke mogelijkheden en 

beperkingen. Hij of zij is bereid hierin op een gezonde manier zijn of haar grenzen op te zoeken en 

te verleggen, bijvoorbeeld door steeds langere hikes te lopen. Omdat hij of zij goed voor het eigen 

lichaam zorgt, maakt hij of zij bewuste keuzes over het gebruik van drugs, alcohol en tabak.  

Uitdaging zoeken we in alles om ons zo te ontwikkelen tot zelfstandige scouts  

Een scout besteedt tijd en energie aan de eigen ontwikkeling door kansen te zoeken en te benutten. 

Hij of zij zoekt het onbekende, laat zich niet zo snel uit het veld slaan bij tegenslagen en is tevreden 

met zichzelf. Als scouts ouder worden, geven ze steeds meer zelf invulling aan het programma. Zo 

kunnen ze zelf kiezen waarin ze zich verder willen ontwikkelen. Van problemen krijgt een scout het 

niet snel benauwd, hij of zij signaleert ze en gaat zelfstandig op zoek naar een oplossing. Een scout 
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kijkt kritisch naar zijn eigen standpunten en gedrag, kan positieve feedback geven aan anderen en 

die ook ontvangen.  

Teamgevoel haalt uit het beste uit onszelf. Daarom zijn we trots op elkaar  

Een scout is een echte teamspeler, houdt rekening met verschillende rollen binnen een groep en 

deinst niet terug om de rol van leider op zich te nemen. Hij of zij weet welke sterke en zwakke 

punten het team heeft ten opzichte van andere groepen en kan trots zijn op prestaties. Ideeën, 

meningen en informatie kan hij of zij op een duidelijke en respectvolle manier overdragen, zowel 

verbaal als non-verbaal.  

Spel en creativiteit helpen ons de verschillende talenten van scouts te benutten  

Een scout komt met originele of nieuwe ideeën en oplossingen. Hij kan buiten het kader denken, 

nieuwe manieren ontdekken en met minimale middelen tot een resultaat komen, bijvoorbeeld door 

alleen met een stuk touw en zeil een tent te bouwen. Een scout kan plannen en organiseren en hij 

of zij zet energie op een positieve manier in. Hij of zij motiveert anderen, is enthousiast en weet hoe 

hij of zij in lastige situaties positief moet blijven.  

  

Samengevat is de ideale scout iemand die graag iets voor een ander doet, weet wat er speelt in de 

wereld, de waarden en normen van Scouting deelt en er zijn of haar dagelijkse inspiratie uit opdoet. 

De ideale scout houdt rekening met en respecteert verschillen, staat open voor nieuwe ideeën en 

invloeden, kent zijn of haar lichamelijke mogelijkheden en beperkingen, is milieubewust, is geen 

kuddedier, kan kritiek geven én ontvangen en neemt verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen 

daden. Met deze doelstellingen in het achterhoofd, krijgen activiteiten meer betekenis; ze geven 

richting aan het Scoutingspel en laten zien wat je allemaal kunt leren van bever tot roverscout.  

 

Kijk ook eens op de website van Scouting Nederland voor aanvullende informatie en downloads. 

  

3.5.3 Spelend leren voor jeugdlid en leiding  

Scouting is niet alleen een leuke vrijetijdsbesteding, jeugdleden leren ook continu nieuwe dingen. In 

het Scoutingspel zit een doorlopende leerlijn van de bevers tot en met de roverscouts. Dit houdt in 

dat er steeds verder gebouwd wordt op wat een scout al weet. Doordat de vaardigheden 

stapsgewijs worden aangeboden, lijken ze voor jeugdleden niet zo moeilijk en gaat het leren heel 

natuurlijk. Ongemerkt leren ze door de jaren heen heel veel verschillende dingen. Het spel draagt 

bij aan de ontwikkeling van kind tot jongvolwassene, maar ook daarna in de rol van vrijwilliger of 

leidinggevende. Wat je als jeugdlid leert bij Scouting, komt later niet alleen goed van pas tijdens je 

rol als leidinggevende, maar ook tijdens je studie, werk en relaties. Die doorlopende leerlijn zie je 

terug in de manier waarop het Scoutingspel vormgegeven is, bijvoorbeeld bij de mate van 

verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van jeugdleden door de leeftijdsgroepen heen. Al jong 

kunnen jeugdleden binnen het spel verschillende vaardigheden opdoen, zoals leidinggeven, 

organiseren, communiceren en samenwerken met anderen. De doorlopende leerlijn is ook terug te 

zien in de activiteiten die gedaan worden, zoals beschreven in de progressiematrix.  

  

Het thema van de bevers sluit goed aan bij de leeftijdsgroep waarvoor het is bedoeld en het verhaal 

heeft een duidelijke samenhang van begin tot eind. De bevers maken via het dorp Hotsjietonia 

kennis met verschillende (Scouting)vaardigheden. Bij de welpen wordt het thema op een andere 

manier ingezet en leren de welpen samenwerken en ze leren de basis van de technieken. Deze 

technieken worden bij de scouts verder uitgediept. Bij de scouts begint ook het proces om 

verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces en het nemen van beslissingen voor de 

ploeg. Daar gaat een jeugdlid bij de Explorers mee verder. De roverscouts doen alles helemaal zelf 

en een jeugdlid is in die speltak zelf overal verantwoordelijk voor.  

  

Ook als leidinggevende ben je nooit klaar met leren. In het programma van Scouting zit niet alleen 

een opbouw van bevers tot en met roverscouts, maar ook een doorloop naar de functie die je hebt 
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als leidinggevende of in een andere vrijwilligersrol binnen Scouting. De vanzelfsprekendheid 

waarmee jongeren zich spelenderwijs belangeloos inzetten voor anderen, is een houding die ze 

meenemen de maatschappij in.  

  

3.6 Activiteitengebieden  

In het spelaanbod wordt gewerkt met acht activiteitengebieden. Elk activiteitengebied bestaat uit 

een verzameling van activiteiten die qua onderwerp bij elkaar horen. Het werken met 

activiteitengebieden brengt variatie in het programma aan. De indeling in de acht 

activiteitengebieden is voor iedere speltak gelijk. Niet elke activiteit zal in elke speltak evenveel 

aandacht krijgen. Per speltak wordt invulling gegeven aan deze activiteiten, passend bij de leeftijd 

van de jeugdleden.  

  

Op de website van Scouting Nederland zijn de activiteitengebieden verder uitgewerkt en per 

leeftijdsgroep beschreven.   

  

3.7 Doorlopende leerlijn  

De doorlopende leerlijn is het hele bouwwerk aan spelvormen en methodieken, waarbij de rol van 

de leiding steeds verder afneemt en de jeugdparticipatie steeds verder toeneemt. Daar horen ook 

onderwerpen bij als het werken in subgroepen, het omgaan met insignes (van beverbadges tot de 

uitdagingen bij de roverscouts) en activiteiten met steeds meer uitdaging. Dit laatste onderdeel is 

uitgewerkt in de progressiematrix.   

 

Op de website van Scouting Nederland wordt dit verder uitgewerkt en per leeftijdsgroep 

beschreven.  

  

3.8 Progressiematrix  

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 handvat om binnen je groep te zorgen voor de aansluiting 

tussen de verschillende speltakken op gebied van de activiteiten: wat doe je aan pionieren bij de 

welpen en wat doe je bij de scouts?  

  

Op de website van Scouting Nederland kun je de verschillende progressiematrices downloaden.  
 

Leidinggevenden kunnen de progressiematrix gebruiken voor de invulling van de wekelijkse  

Scoutingprogramma’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.  

  

3.9 Progressiesysteem  

Het progressiesysteem is het geheel aan insignes voor alle speltakken.   

• Voor bevers zijn er beverbadges. Aan de beverbadges zijn nog geen eisen verbonden. Ze 

zijn gekoppeld aan een themafiguur. Je kunt ze behalen door mee te doen aan activiteiten 

die passen bij het themafiguur.   

• Voor de welpen zijn er insignes om in de breedte kennis te maken met de verschillende 

activiteitengebieden. Elk insigne heeft drie niveaus, zodat ieder kind op zijn of haar eigen 

niveau mee kan doen en voldoende uitdaging heeft. Voor de oudste welpen zijn er nog vijf 

extra insignes, ter voorbereiding op de scouts.  
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• Voor scouts zijn er drie fases met insignes. In de basis- en verdiepingsfase is er één insigne 

voor alle activiteitengebieden, plus twee extra voor het activiteitengebied Uitdagende 

Scoutingtechnieken. Voor de specialisatiefase zijn er insignes rond één bepaald thema 

binnen een activiteitengebied, zoals avonturier, kok of pionier specialist.  

• Bij de Explorers is er één insigne per activiteitengebied, waarbij een Explorer zelf kiest in 

welk onderwerp hij of zij zich wil verdiepen. Daarnaast zijn er drie jaarbadges.  

• Voor roverscouts zijn er drie uitdagingen waar het grootste deel van de roverscoutsperiode 

aan gewerkt wordt. Er zijn verder geen insignes.  

• Voor scouts, Explorers en roverscouts die iets extra’s willen doen, zijn er vier verschillende 

awards per speltak.  

 

Op de website van Scouting Nederland wordt dit verder uitgewerkt. 

  

3.10 Jeugdparticipatie  

Inbreng van jeugdleden, groeiende zelfstandigheid en afnemende begeleiding zijn kernwoorden 

binnen Scouting. De mate van jeugdparticipatie wordt afgezet op de participatieladder. De  

participatieladder is ontwikkeld door socioloog Roger Hart (Children’s Participation from Tokenism 

to Citizenship,1992) en geeft de opeenvolgende treden voor inbreng, betrokkenheid en 

verantwoordelijkheid weer:  

1. Informeren: het project of de activiteit wordt door leiding 

uitgevoerd en de jeugdleden worden ter plaatse betrokken 

door ze te informeren.  

2. Raadplegen: het project of de activiteit wordt door leiding 

uitgevoerd en de jeugdleden worden geraadpleegd. De 

jeugdleden hebben inzicht in het proces en hun mening 

wordt serieus genomen.  

3. Adviseren: het project of de activiteit wordt gecoördineerd 

door leiding, maar de jeugdleden worden bij onderdelen 

betrokken en er wordt hen om advies gevraagd.  

4. Coproduceren: de jeugdleden nemen het initiatief voor een 

project of activiteit en nemen besluiten over de uitvoering. 

De begeleiding adviseert op de achtergrond.  

5. (Mee)beslissen: de jeugdleden nemen het initiatief en 

voeren het project uit. Begeleiding, coach of adviseur kan eventueel bij de besluitvorming 

betrokken worden.  

  

In verschillende situaties kan voor verschillende niveaus van betrokkenheid gekozen worden. 

Pedagogisch gezien is het voor jeugdleden belangrijk dat zij de kans krijgen op verschillende 

niveaus te (leren) participeren.  

 

Op de website van Scouting Nederland wordt dit verder uitgewerkt en kun je extra informatie 

vinden. 

  

3.11 Spelvisie per speltak  

Bij elke speltak wordt puntsgewijs ingegaan op een aantal zaken die belangrijk zijn voor het spel 

van Scouting. Onderdelen die regelmatig terugkomen, zijn de kernpunten programma, de structuur 

in de speltak en daarmee samenhangend het werken met subgroepen, het thema van de speltak of 

de fases waarin de speltak is opgedeeld, het openen en sluiten, de rol van de leiding, begeleiding of 

adviseur, de mate van jeugdparticipatie, het zomerkamp en tot slot enkele bijzonderheden voor 

water- en luchtscouts.  
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3.11.1 Tips voor trainers  

In een trainingssituatie kan ervoor gekozen worden om alles helemaal compleet te behandelen of 

om alleen de hoofdlijnen te behandelen en dan dieper in te gaan op de spelvisie van één speltak. 

Zeker bij een homogene groep deelnemers kun je veel meer diepgang bereiken. De 

speltakinformatie Zoals hierna beschreven wordt uitgebreider in de kompassen van de 

verschillende speltakken beschreven.  

  

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste zaken:  

• Kernpunten van alle speltakken.  

• Progressiesysteem van alle speltakken (beverbadges, insignes bij welpen, scouts en 

Explorers, jaarbadges, uitdagingen en awards).  

• Afnemende leiding en toenemende zelfstandigheid van bever tot roverscout.    

• Dorp Hotsjietonia en Stuiter, Jungleboek-verhaal met Mowgli en Shanti.  

• Nesten met gids en helper, ploegen met ploegleider (PL) en assistent-ploegleider (APL), 

zelfbestuur met afdelings- of stambestuur.  

• Partenza.  

  

3.11.2 Bevers  

Kernpunten programma  

Bevers spelen het Scoutingspel in het dorp Hotsjietonia. Net als Stuiter beleven ze daar allerlei 

avonturen waarmee ze de wereld om hen heen ontdekken. Bevers maken door het doen van een 

programma van meerdere weken kennis met het ‘verdienen’ van een beverbadge, de voorloper van 

het insigne. Meedoen en samen spelen, zijn hierbij het belangrijkst. Leidinggevenden kijken en 

luisteren goed naar de bevers en stemmen daar het programma op af.  

Structuur in de speltak  

Bevers zijn jongens en meisjes tussen de 5 en 7 jaar oud, wat overeenkomt met groep 2 en 3 van 

de basisschool. Bevers spelen in een kolonie van 6 tot 20 bevers. Zie het teamprofiel op de website 

van Scouting Nederland voor de minimum en aanbevolen verhouding leiding ten opzichte van 

jeugdleden.  

  

Bevers spelen in één groep. Er zijn geen vaste sub groepjes, wel worden sub groepjes gebruikt 

voor het doen van bepaalde activiteiten. Bevers leren samen te spelen en het gebruik van 

wisselende subgroepjes sluit daar beter bij aan.   

Thema  

Alle jeugdleden tussen de leeftijd van 5 en 7 jaar spelen in het dorp Hotsjietonia. Meer uitleg en het 

hele themaverhaal vind je in de Bevergids en het Beverkompas. De beschrijving van de 

beverbadges vind je op de downloadpagina voor bevers op de website van Scouting Nederland. 

Kijk op de website van Scouting Nederland voor een toelichting op het spelen in thema met Bevers. 

Spelfiguren  

De bevers spelen in het dorp Hotsjietonia. Dit dorp biedt veel mogelijkheden voor nieuwe en 

uitdagende Scoutingactiviteiten. De hoofdfiguur in het dorp is Stuiter. Een kind van ongeveer 6 jaar 

oud, met wie bevers zich kunnen identificeren. Daarnaast zijn er nog tien figuren waarmee Stuiter 

allerlei avonturen beleeft. Je kunt er als groep voor kiezen om als leidinggevende een themanaam 

te gebruiken. Dat kunnen alle bewoners van Hotsjietonia zijn, behalve Stuiter, want de bevers zelf 

zijn eigenlijk Stuiter. In het Beverkompas vind je een hoofdstuk over het kiezen van een 

themanaam.  

  

https://www.scouting.nl/downloads/spel/bevers-1
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De tien figuren uit Hotsjietonia zijn in principe in koppels verdeeld. In het Beverkompas en de 

Bevergids staat uitgebreide informatie over het dorp, de themafiguren en Stuiter. Ook vind je 

verhalen en activiteiten die bij de verschillende themafiguren passen.   

Locaties  

In het dorp Hotsjietonia vind je verschillende plekken. Deze plekken staan voor de acht  

activiteitengebieden. Bij de bevers wordt in het programma met de basis van het Scoutingspel 

gewerkt – de spelvisie SCOUTS en de acht activiteitengebieden. Zo leren de bevers het 

Scoutingspel spelenderwijs kennen. Er wordt een realistische wereld geschetst met goed en kwaad, 

waarbij voor de leiding ruimte is om met behulp van handvatten naar eigen inzicht het programma in 

te vullen. Zo kunnen gebeurtenissen gemakkelijker aan gebeurtenissen in de groepen worden 

gekoppeld.  

  

De activiteitengebieden bevinden zich in het dorp rondom de verschillende huisjes van de 

bewoners, het speelveld en het dorpsplein. Elk figuur heeft zijn of haar eigen favoriete 

activiteitengebied(en), daar woont het figuur meestal ook. Bas Bos woont bijvoorbeeld in een huisje 

dicht bij het bos en het activiteitengebied dat hieraan gekoppeld is, is dan ook Buitenleven. Je kunt 

echter wel met elk figuur naar elk activiteitengebied toe.  

 

Op de website van Scouting Nederland zijn allerlei documenten te vinden over het thema bij de 

bevers.  

Openen en sluiten  

Er is een gezamenlijke opening als teken van verbondenheid, van aandacht voor het programma en 

voor elkaar. Elke keer als je met de bevers bij elkaar komt, begint en eindigt de opkomst op een 

speciale bevermanier. De vlag van de bevers hangt al buiten en als iedereen er is, kan de opkomst 

beginnen. Alle bevers staan met de leiding in de kring en zingen het openingslied. Bij dit lied horen 

ook allerlei bewegingen. Hieronder vind je de teksten van de liedjes. Meer informatie over openen 

en sluiten bij de bevers vind je in het Beverkompas. Je kunt de liedtekst van de bevers ook geheel 

downloaden via de site van Scouting Nederland en je vindt voorbeelden van het openingslied en 

sluitingslied op YouTube.  

Rol leiding  

De belangrijkste rol van de beverleiding is het creëren van een veilige situatie, waarbinnen de 

bevers samen kunnen spelen. De leiding geeft daarin het goede voorbeeld. Samen met de bevers 

geef je vorm aan hun fantasie en schep je een eigen wereld (Hotsjietonia) waarbinnen de bevers 

leuk kunnen spelen.   

  

Leiding zorgt voor een programma dat afgestemd is op het niveau van de bevers. De bevers 

worden elke dag een beetje wereldwijzer, door alle dingen die ze meemaken. Er blijft nog veel te 

ontdekken over. Aan jou als leidinggevende de taak om ervaringen te bieden, ze samen te beleven 

en dan te verwerken. Gun de bevers daarbij voldoende rustmomenten, om weer even op adem te 

komen. Als leidinggevende ben je een beetje ouder en een beetje vriend. Je zorgt voor een veilige 

plek voor iedereen, waar je samen op een ongedwongen manier activiteiten onderneemt.  

  

Aangezien bevers aan het begin van hun Scoutingloopbaan staan en ze nog heel veel kansen 

krijgen, betekent dit dat er activiteiten zijn die je nog niet met de bevers kunt doen. Die komen later 

als ze welp of scout zijn. Laat ze stukje bij beetje kennismaken met de buitenwereld, zonder de 

charmes van de komende jaren al meteen te ontsluieren.  

Jeugdparticipatie  

Je kunt de bevers laten tekenen wat ze leuk vinden of hoe ze zich voelen bij Scouting. De leiding 

zorgt voor een programma dat afgestemd is op het niveau van de bevers. Praat met de bevers en 

luister naar wat ze te vertellen hebben. Zo merken de bevers dat hun mening belangrijk is.  

https://www.scouting.nl/downloads/spel/bevers-1/thema
https://www.scouting.nl/downloads/spel/bevers-1/thema/797-beverlied-tekst
https://www.youtube.com/watch?v=gc8Ad_FYHaU
https://www.youtube.com/watch?v=gc8Ad_FYHaU
https://www.youtube.com/watch?v=_v4NBIfejMc
https://www.youtube.com/watch?v=_v4NBIfejMc
https://www.youtube.com/watch?v=_v4NBIfejMc
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Oudere bevers helpen de jongere bevers met simpele dingen als veters strikken of ze helpen bij het 

knutselen. Dat is goed voor hun sociale ontwikkeling. Zo wordt bij de bevers een eerste stapje gezet 

in het nemen van verantwoordelijkheid en leiderschap. Bij de bevers werk je aan de eerste trede op 

de participatieladder.   

Progressie  

Bij de oudere speltakken zijn er insignes. Hiermee kunnen jeugdleden laten zien wat ze leren bij 

Scouting. Omdat het werken met insignes niet passend is voor de leeftijdsgroep bevers, is er een 

voorloper geïntroduceerd: de beverbadges. De beverbadges zijn thematisch en het gaat er hierbij 

om dat bevers een aantal opkomsten activiteiten doen rondom een bepaald thema, gekoppeld aan 

een figuur. Het gaat om de ervaring en het meedoen. Leiding kan ervoor kiezen om gedurende 

meerdere opkomsten een aantal activiteiten in een bepaald thema te doen (passend bij het figuur) 

en dit af te sluiten met het uitreiken van een badge. De richtlijn is om drie of vier opkomsten te 

besteden aan een badge. De invulling van de badges staat niet vast. Leiding kan zelf activiteiten 

verzinnen die bij een badge passen. Hiervoor hoeven bevers dus niet iets te kunnen in de zin van 

eisen, meedoen is genoeg.   

Meer uitleg over de beverbadges vind je in het Beverkompas. Op de website zijn 

voorbeeldactiviteiten te vinden voor de invulling van de verschillende badges.  

Kamp  

Een bever blijft voor het eerst bij Scouting slapen. Omdat dit voor de bever (en de ouders) al heel 

spannend is, is ervoor gekozen om dit voor de bever overzichtelijk te houden: niet te lang en dicht 

bij huis. Een week lang op kamp gaan, past niet bij het leeftijdseigene van bevers; bevers kennen 

daarom geen zomerkamp. Bevers gaan een weekend logeren in de eigen blokhut (of een blokhut 

van een andere Scoutinggroep in de buurt). In een Scoutingjaar zijn doorgaans één of twee 

logeerpartijtjes. Om met de bevers te kunnen gaan logeren, is het belangrijk dat er één 

leidinggevende is die over een kampkwalificatie beschikt. Zie hiervoor de kwalificatiekaart.  

  

3.11.3 Welpen  

Kernpunten programma  

Welpen spelen het Scoutingspel in de jungle. Net als Mowgli en Shanti beleven ze daar allerlei 

avonturen waarmee ze de steeds groter wordende wereld om hen heen meer ontdekken en beter 

leren begrijpen. Welpen maken kennis met het opdoen van vaardigheden in de breedte, in alle acht 

de activiteitengebieden. Veel activiteiten doen ze samen, maar het werken in nesten is een eerste 

kennismaking met vaste subgroepen, waarbij de toenemende zelfstandigheid en toenemende 

verantwoording voorzichtig vorm krijgen. Welpen hebben inbreng in het programma dat het team 

van leidinggevenden voor ze bedenkt en uitvoert.  

Structuur in de speltak  

Welpen zijn jongens en meisjes tussen de 7 en 11 jaar oud, wat overeenkomt met groep 4 tot en 

met 7 van de basisschool. Een groep welpen noem je een horde. Een horde bestaat uit ongeveer 

16 tot 24 welpen en is verdeeld in vaste sub groepjes die nesten worden genoemd. Een nest 

bestaat uit ongeveer zes tot acht welpen van verschillende leeftijden. Voor waterwerkgroepen kan 

het een idee zijn de nesten te beperken tot vier personen wanneer de vaarmiddelen beperkend zijn 

qua capaciteit. Bij andere activiteiten kun je dan twee nesten samenvoegen, wat een grootte van 

acht welpen geeft. Op de website van Scouting Nederland vind je meer informatie over nesten.  

 

Zie het teamprofiel op de website van Scouting Nederland voor de minimum en aanbevolen 

verhouding leiding ten opzichte van jeugdleden.  

Thema  

Alle jeugdleden tussen de leeftijd 7 en 11 jaar spelen in het Jungleboek-thema.   
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Meer uitleg en het hele themaverhaal vind je in de Junglegids, het verhalenboek Jungle-avonturen 

van Shanti & Mowgli, het Welpenkompas en op de website van Scouting Nederland.   

  

Een thema is een fantasiewereld waarin welpen kunnen spelen en leren. Het prikkelt hun fantasie 

en zorgt ervoor dat ze zich meer betrokken voelen bij spellen en activiteiten. Welpen hebben de 

leeftijd waarop ze de wereld om hen heen beter leren begrijpen door gebruik te maken van 

symbolen en beelden dan door te praten over ideeën en concepten. Door gebruik te maken van een 

thema, kun je de welpen dus op een speelse manier belangrijke normen en waarden bijbrengen. 

Het thema biedt leiding structuur en geeft welpen tevens de ruimte om hun eigen fantasie te 

gebruiken. Het thema sluit goed aan bij de belevingswereld van de welpen.  

Ditzelfde geldt voor bevers, met het verschil dat bevers nog magisch denken (ze geloven in de 

fantasie, kijk maar naar Sinterklaas of de tanden fee), terwijl welpen al wel weten dat het niet echt 

is, maar dat het een spel is.   

Spelfiguren  

In het Welpenkompas en de Junglegids en in het verhalenboek Jungleavonturen van Shanti & 

Mowgli en op de website van Scouting Nederland staat uitgebreide informatie over de jungle, de 

themafiguren en Mowgli en Shanti. Hierin vind je naast verhalen ook voorbeeldactiviteiten die bij de 

verschillende themafiguren passen.   

Locaties  

De activiteitengebieden zijn bij de welpen gekoppeld aan plekken in de jungle. Het werken met 

activiteitengebieden brengt variatie in het programma.   

  

Hieronder is te zien welke activiteitengebieden bij welke plekken horen:  

• Uitdagende Scoutingtechnieken →  Nishaani plaats  

• Expressie   →  Guha grotten  

• Sport & Spel   →  Khaali Jagah vlakte  

• Buitenleven   →  Talaab poel   

• Identiteit   → Raadsrots  

• Samenleving   →  Haveli (het mensendorp)  

• Internationaal →  Emaarate ruïne  

• Veilig & Gezond → Wolvenhol  

  

Elk gebied van de jungle is over het water te bereiken. Kortom: de jungle is ook heel geschikt om 

met een waterspeltak in te spelen. Meer informatie kun je vinden op de site van Scouting Nederland 

(www.scouting.nl).  

Openen en sluiten  

Elke keer als je met de welpen bij elkaar komt, begint en eindigt de opkomst op een speciale 

welpenmanier. De leiding staat bij de raadsrots, de plek waar Akela verhalen vertelt aan de welpen 

en waar iedereen bij elkaar komt als er iets belangrijks te bespreken is. In het Welpenkompas vind 

je er meer informatie over. Op de website van Scouting Nederland staan filmpjes van opening en 

sluiting, zodat je goed kunt zien hoe dit gaat.  

Rol leiding  

Welpen zoeken een speelse leidinggevende die kan activeren, maar ook rust kan bieden. Als 

leidinggevende van een horde welpen heb je te maken met grote verschillen tussen kinderen. De 

jongste welpen beginnen net met lezen, terwijl de oudste welpen als tiener aan het begin van hun 

puberteit staan. Welpen willen zelfstandig en stoer zijn, maar worden soms overvallen door angst, 

pijn of verdriet. Ze hebben dan ook de bescherming en veiligheid nodig van de leiding en hebben 

behoefte om terug te kunnen vallen op de leiding voor een schouderklopje, troost en vertrouwen. 

https://www.scouting.nl/downloads/spel/welpen-1/thema-1
http://www.scouting.nl/
http://www.scouting.nl/
http://www.scouting.nl/
https://www.scouting.nl/spel/welpen/speluitleg
https://www.scouting.nl/spel/welpen/speluitleg
https://www.scouting.nl/spel/welpen/speluitleg
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Als leidinggevende biedt je welpen een duidelijke structuur en realistische verwachtingen, zodat ze 

binnen een veilige omgeving op ontdekking kunnen gaan.   

  

Als leidinggevende bied je de welpen een uitdagend programma aan, dat rekening houdt met 

individuele verschillen. De spanningsboog van welpen is al groter dan die van bevers, maar ook 

welpen hebben behoefte aan afwisseling en rustmomenten. Welpen zijn speels en zitten vol energie 

en ze vinden het leuk als je met ze meedoet. Jouw speelsheid zit in het bedenken van leuke 

activiteiten, het durven spelen van een themafiguur en soms gewoon gek durven doen.   

  

De kinderen vinden het erg leuk als je belangstelling voor ze toont. Ze vragen je aandacht met hun 

talloze verhalen en het stellen van vragen en zoeken de goedkeuring van jou als volwassene. 

Daarbij kun je ook uitvinden wat de interesses van deze kinderen zijn. Op die manier krijg je ook 

een betere band met de kinderen en wordt het leiding zijn makkelijker en leuker. Welpen kijken naar 

hoe jij de dingen doet en doen je na. Ze volgen ook nog vaak de mening die jij hebt en vormen op 

die manier hun eigen mening over allerlei onderwerpen. Welpen luisteren over het algemeen goed 

naar leiding, ze zijn nog erg gehoorzaam. Ze zijn heus wel ondeugend en halen kattenkwaad uit, 

waarmee ze testen tot hoever ze kunnen gaan en hoe jij reageert. Op bepaalde momenten moet je 

echter ook weer serieus kunnen zijn en de groep tot de orde kunnen roepen.  

Belangrijk hierbij is dat je consequent bent en vertrouwen uitstraalt. Hoewel welpen bij het 

toepassen van regels en afspraken al wel rekening kunnen houden met de omstandigheden, 

verwachten ze dat je als leidinggevende op dezelfde manier reageert op hetzelfde gedrag van een 

andere welp. Als je consequent en eerlijk bent, kun je ook het vertrouwen van de kinderen winnen. 

Dat kun je gebruiken als je ze wilt overhalen hun grenzen te verleggen of iets nieuws te proberen.  

  

Als leidinggevende ben je bij sommige activiteiten veel strikter (denk aan spelen op het water, in het 

verkeer, met vuur), aangezien veiligheid erg belangrijk is. Daarbuiten kun je minder strikt zijn. Dit 

verschil kun je aan kinderen ook goed uitleggen. Moet je tijdens het varen direct ingrijpen, dan kan dat 

vervelend zijn voor het kind. Je kunt dit iets later toelichten, hoewel je het dan zo kort mogelijk moet 

houden.  

Jeugdparticipatie  

Als leidinggevende stuur je de groep nog sterk, jij bepaalt (samen met je team) wat er gebeurt, 

maar welpen vormen langzaamaan wel een mening over het inrichten van het lokaal, over het 

kampmenu en over welke spelletjes ze leuk vinden. Wanneer je goed kunt luisteren en observeren, 

weet je sneller welke activiteiten goed vallen bij de groep. Ze zijn (onder begeleiding) goed in staat 

om zelf kleine ruzies op te lossen en kunnen samen afspraken maken over naar elkaar luisteren en 

pestgedrag.  Bij de welpen is er ruimte voor de jeugdleden om aan te geven hoe ze het vinden 

gaan, wat ze leuk vinden en wat ze minder leuk vinden. Daar kun je dan als leidinggevende je 

voordeel mee doen. Je kunt regelmatig een moment inlassen om per nest met een leidinggevende 

samen te zitten en de afgelopen activiteiten te evalueren. Door in nesten te evalueren in plaats van 

met de hele speltak, kun je er beter op letten dat iedere welp een keer aan het woord komt. 

Misschien kun je zelfs de welpen (vooral de gidsen en helpers) steeds meer bij je programma 

betrekken.  

  

Je kunt er ook voor kiezen om door het jaar heen en tijdens kamp, alleen de oudste welpen bij 

elkaar te brengen om allerlei zaken te bespreken. Je kunt met hen activiteiten evalueren, bespreken 

hoe het gaat in de nesten en vooruitkijken op het overvliegen naar de scouts. Zo krijg je een goed 

beeld van hoe de oudste welpen in de speltak zitten.  

  

Bij de welpen werk je aan de tweede trede op de participatieladder.   
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Progressie  

In totaal zijn er achttien verschillende insignes voor welpen. Op de website van Scouting Nederland 

staat een poster met alle insignes en toelichting voor de leiding. Door de aanwezige variatie, zit er 

voor elke welp wel één bij die hem of haar leuk lijkt. Bij welpen gaat het erom in de breedte kennis 

te maken met de verschillende activiteitengebieden. Per insigne zijn er drie niveaus gecreëerd, 

zodat ieder kind op zijn eigen niveau mee kan doen en voldoende uitdaging heeft.   

  

De achtergrond hiervan is dat je de welpen kennis wilt laten maken met de breedte van het  

Scoutingaanbod en het er niet om gaat kennis te verdiepen (zoals je bij scouts met de insignes 

doet). Het ene kind zal het insigne koken doen als 7-jarige en de andere als 11-jarige. Daarom zijn 

er niveaus aangebracht als hulpmiddel voor leiding, zodat een insigne wel met de heel horde te 

doen is. Deze niveauverschillen zie je niet terug in het stoffen insigne. Voor de oudste welpen zijn 

er nog vijf extra insignes gemaakt, als extra uitdaging en als voorbereiding op hun tijd bij de scouts.  

  

In het Welpenkompas lees je hoe je de insignes kunt gebruiken. Op de website kun je de eisen van 

de verschillende insignes downloaden. Ook is er een handig Excel-document beschikbaar waarin je 

kunt bijhouden wie van je welpen welk insigne op welk niveau heeft behaald. En er is een 

toelichting beschikbaar die meer informatie geeft over het gebruik van de drie niveaus. Downloaden 

kan via www.scouting.nl.   

Zomerkamp  

Welpen gaan op kamp in een blokhut in Nederland. Gezien de leeftijd is het veel prettiger als 

welpen in een blokhut overnachten, aangezien de meeste welpen nog niet beschikken over het 

juiste materiaal om te kamperen. Zeker bij een natte en niet zo warme zomer of bij een groep 

waarbij welpen nog in hun bed plassen, heeft een blokhut grote voordelen boven tenten.   

Een ander argument om met welpen niet te gaan kamperen, is de doorlopende leerlijn. Door ervoor 

te zorgen dat er bij elke speltak nieuwe dingen te ontdekken en te doen zijn (kamperen bij de 

scouts, buitenland bij de Explorers), blijft Scouting voor alle leeftijden uitdagend.  

  

Voor de oudste welpen is een insigne ‘Een nachtje in een tent’ gemaakt als overstap naar de 

scouts. Bij het welpenkamp is het thema een belangrijke factor. Het thema is een kapstok voor 

allerlei activiteiten. Wissel binnen en buiten, actief en rustiger regelmatig af, zodat er een 

afwisselend programma ontstaat.  

  

Als je met je welpenspeltak op kamp wilt gaan, is het belangrijk dat er één leidinggevende is die 

over een kampkwalificatie beschikt. Zie hiervoor de kwalificatiekaart.   

  

3.11.4 Scouts  

Kernpunten programma  

Scouts spelen hun spel waar ze maar willen: op het land, op het water of in de lucht. Bij de scouts 

worden de vaardigheden steeds verder uitgediept. Door het uitvoeren van de insigne-eisen worden 

insignes verzameld.  Scouts werken in ploegen, waarin ze op kleine schaal kennis maken met 

leiderschap en verantwoordelijkheid. Scouts leren hoe je onder begeleiding een programma kunt 

bedenken en uitvoeren.   

Structuur in de speltak  

Scouts zijn jongens en meiden tussen de 11 en 15 jaar oud, wat overeenkomt met groep 8 van de 

basisschool tot en met klas 3 van de middelbare school. Een groep scouts noem je een troep. Een 

troep bestaat uit ongeveer 16 tot 30 scouts. De scouts werken nauw samen in ploegen van 5 tot 7 

scouts, met een ploegleider (PL) en assistent-ploegleider (APL). Het ploegensysteem van Scouting 

heeft als uitgangspunt dat scouts met elkaar zo veel mogelijk eigen verantwoordelijkheid en 

zelfstandigheid ontwikkelen. De PL en de APL hebben hierin een bijzondere rol. Het 

https://www.scouting.nl/downloads/spel/welpen-1/insignes/1386-poster-welpeninsignes
https://www.scouting.nl/downloads/spel/welpen-1/insignes/923-totaal-18-welpeninsignes
https://www.scouting.nl/downloads/spel/welpen-1/insignes/1324-toelichting-gebruik-niveaus-welpeninsignes
http://www.scouting.nl/
http://www.scouting.nl/
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ploegensysteem is gebaseerd op het idee dat jongeren in deze leeftijd naar elkaar toe trekken en 

een vriendengroep gaan vormen. De duur van de speltak scouts is hierbij dan ook bewust 

aangepast naar vier jaar: zo is er voldoende spreiding in de leeftijd om én een vriendengroep te zijn 

én op een natuurlijke manier leiding te kunnen nemen.  

  

Een deel van de activiteiten vindt plaats in de ploeg of met de ploeg. Vooral tijdens het zomerkamp 

komt de ploeg goed tot zijn recht, als een ploeg samen in één tent slaapt, samen één keuken bouwt 

en samen op hike gaat. Daarnaast zijn er ook activiteiten die met de hele troep worden gedaan.  

Alle PL’s en APL’s vormen samen met de leiding de troepraad. In Werken met ploegen vind je meer 

informatie over het werken met ploegen, bijvoorbeeld hoe je ploegen samen kunt stellen en hoe je 

aan een PL komt.   

  

Zie het teamprofiel op de website van Scouting Nederland voor de minimum en aanbevolen 

verhouding leiding ten opzichte van jeugdleden.  

Thema  

Bij de scouts is er geen fantasiethema meer waarin het Scoutingspel zich afspeelt, zoals bij de 

bevers en welpen. Dit neemt niet weg dat ook bij scouts een thema gebruikt kan worden bij 

bepaalde activiteiten. Voor scouts is het thema wel een belangrijk onderdeel van het 

kampprogramma. Bij scouts staat of valt het kamp met een goed thema. Jij herinnert je 

waarschijnlijk ook nog dat ene zomerkamp met dat leuke thema. Bij de scouts dient het thema dan 

ook meer om er een onvergetelijk avontuur van te maken.   

  

Het centrale thema bij de scouts zit niet meer in een fantasievol themaverhaal; het centrale thema is 

het werken met ploegen.  

Fases  

De leeftijdsgroep scouts is in het bijzonder de leeftijdsgroep waarin het aanleren van allerlei 

technieken en vaardigheden centraal staat. Als handvat voor het aanleren van al deze 

vaardigheden, is het programma voor de scouts opgedeeld in drie fases.   

  

In de eerste fase krijgen ze de basis om veilig deel te kunnen nemen aan de activiteiten (basisfase). 

Dan volgt een fase om de kennis te verdiepen, waardoor scouts zelfstandig meedoen aan het 

programma (verdiepingsfase). In de derde fase gaat het meer om de individuele interesses en 

kunnen scouts zich specialiseren in onderwerpen die hun interesse hebben (specialisatiefase).  

  

Op de website van Scouting Nederland staat meer informatie over de fases en de insignes voor 

scouts.  

Openen en sluiten  

Als de scouts per ploeg bij elkaar staan, kan de opening beginnen:   

Leidinggevende zegt:  

‘Troep staat’  

Iedereen gaat netjes staan, er wordt niet meer 

gesproken.  

Leidinggevende zegt:  

‘Mag ik de vlag?’  

Eén of twee vooraf aangewezen scouts 

(bijvoorbeeld van de ploeg van dienst of van de 

ploeg die aan de beurt is) komen naar voren 

en hijsen de vlag.  

Leidinggevende zegt:  

‘Troep saluut’  

  

Iedereen (behalve de scouts die de vlag hijsen)  

salueert (arm omhoog, hand op 

schouderhoogte).  

https://www.scouting.nl/spel/scouts/insignes
https://www.scouting.nl/spel/scouts/insignes
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Als de vlag boven is, zegt de leidinggevende:  

‘Saluut af’  

Iedereen heeft zijn armen weer naast het 

lichaam. Na het vastknopen van de vlag, doen de 

scouts die de vlag gehesen hebben een stap 

achteruit en ze brengen een saluut aan de vlag.  

Leidinggevende zegt:  

‘Mag ik de wet? ‘  

Een vooraf aangewezen scout komt één pas 

naar voren, salueert naar de leidinggevende (de 

leidinggevende antwoordt met een saluut) en 

zegt uit zijn of haar hoofd de wet op. Na afloop 

keert de scout terug naar zijn of haar plek.  

Leidinggevende zegt:  

‘Troep rust ‘  

Iedereen kan even uit de houding en de 

leidinggevende heeft de gelegenheid om te 

vertellen wat er tijdens deze opkomst gaat 

gebeuren.  

  

Naar huis, maar niet voordat de groep als geheel afscheid van elkaar heeft genomen. De 

sluitingsceremonie maakt in één keer duidelijk dat de opkomst echt voorbij is.  

 

Leidinggevende zegt:  

‘Troep staat’  

Iedereen gaat netjes staan, er wordt niet meer 

gesproken.  

Eventueel uitreiken insignes  Hier heeft de leidinggevende ruimte om 

eventueel behaalde insignes uit te reiken.  

Leidinggevende zegt:  

‘Mag ik de vlag?’  

Eén of twee vooraf aangewezen scouts komen 

naar voren en beginnen met het strijken van de 

vlag.  

Leidinggevende zegt:   

‘Troep rust’  

  

Iedereen kan uit de houding en de 

leidinggevende heeft de gelegenheid om brieven 

uit te delen.  

  

Rol leiding  

Scouts willen verdraagzame en rechtvaardige leiding, die actief meedoet met het programma. Je 

bent eerlijk en open naar de scouts toe en bent daarbij ook consequent. Wanneer je eenmaal 

dingen toelaat, verwachten ze dat ook in de toekomst. Maak afspraken die voor iedereen gelden 

(dus ook voor de leiding). Wijs scouts op hun eigen verantwoordelijkheid; je bent geen welpenleider, 

die ze in alles bij de hand neemt. Ben je bewust van je voorbeeldrol: als jij enthousiast bent, zullen 

ze snel volgen.   

  

Toon interesse in de hobby’s van scouts, hun achtergrond, hun dromen en hun gevoelens. Als je de 

scouts goed kent, kun je immers inspelen op wat je leden bezighoudt. Dit maakt dat je hun 

aandacht sneller en langer kunt vasthouden en je minder opmerkingen of instructies hoeft te geven. 

Ze voelen zich dan serieus genomen, gesteund en aangemoedigd. Hun vertrouwen in zichzelf en in 

jou als leidinggevende groeit.  

  

Dit vertrouwen in jou is essentieel, omdat de leden dan naar je gaan opkijken. Je gaat de scouts 

inspireren en ze gaan het voorbeeld dat je zelf als leidinggevende stelt volgen. Dit maakt dat er 

weer eens minder noodzaak is om je scouts te moeten gaan sturen met regeltjes, preken of 

sancties. Zo ontwikkelt er zich voor jou de ruimte om echt met je leden te gaan werken en ze hun 

levensbagage mee te geven.  

  

Als leidinggevende bij de scouts sta je tijdens de activiteiten midden in het sociale leven van je 

jeugdleden. Niet zoals de leerkracht die voor in de klas zijn uitleg geeft. Ook niet zoals ouders die 

hun kind afzetten bij hun vrienden en achteraf vragen hoe het geweest is. Je hebt hierdoor als 
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leidinggevende een erg goed beeld van wat er binnen je troep gebeurt en hoe elk kind zich in deze 

troep beweegt en voelt.  

  

Jonge leiding is nog erg vertrouwd met hun leefwereld. Hierdoor zullen je jeugdleden jou als 

leidinggevende veel sneller volgen en naar je opkijken. De manier waarop jij als leidinggevende een 

voorbeeld neerzet, is dan ook van cruciaal belang in hoe je troep zich later in het scoutsjaar zal 

gaan gedragen. Oudere leiding kan met name een schakel zijn naar bestuur en ouders.   

Jeugdparticipatie  

Centraal bij de jeugdparticipatie bij scouts staat de troepraad. De troepraad kan een bijdrage 

leveren aan het programmeren van een driemaandelijks programma. Op die manier krijgen de 

scouts inspraak in de troep en kunnen ze aangeven welke activiteiten ze leuk vinden en welke wat 

minder. Oudere scouts kunnen, behalve dat ze ideeën leveren, ook een actieve bijdrage leveren 

aan de voorbereiding en uitvoering van een programma.   

  

Afspraken maak je samen met de scouts. Je legt ze niet zomaar op. Wanneer je samen afspraken 

maakt, weten ze waarom een afspraak er is en zullen ze een afspraak sneller respecteren. 

Uiteraard staat niet alles ter discussie: veiligheid of gezondheid en afspraken met ouders of de 

groep zijn soms gewoon bindend.   

  

Conflictsituaties los je samen op. Samen een moeilijk moment aanpakken, levert meer op dan 

alleen straffen. Ook hierbij is het van belang om consequent te zijn. Probeer vooruit te kijken en 

afspraken te maken over zaken waarvan je verwacht dat je een knelpunt kunnen gaan vormen. 

Geef ook toe als je zelf een fout gemaakt hebt. Dat draagt bij aan een veilige groepssfeer.  

  

Bij scouts werk je aan de derde trede op de participatieladder. In het laatste jaar van de scouts kan 

dit doorgroeien naar de vierde trede.  

Progressie  

Insignes  

In basisfase leren de scouts alles wat ze nodig hebben om goed, veilig en verantwoord mee te 

kunnen doen met de activiteiten van deze speltak. De insignes van de basisfase zijn gekoppeld aan 

de acht activiteitengebieden. Zodra een scout de basistechniek van een activiteitengebied beheerst, 

behaalt hij of zij een insigne. Binnen iedere activiteitengebied is één insigne te halen. Uitzondering 

is het activiteitengebied Uitdagende Scoutingtechnieken, waarbinnen drie insignes te behalen zijn. 

In totaal zijn er voor scouts 13 insignes in de basisfase.   

  

Na de basisfase kunnen scouts zich verder verdiepen in de acht activiteitengebieden. Tijdens deze 

fase leren ze alles wat een scout minimaal moet kunnen en kennen binnen een activiteitengebied. 

De verdiepingsinsignes zijn te behalen in dezelfde activiteitengebieden als de insignes van de 

basisfase. Voor het activiteitengebied Uitdagende Scoutingtechnieken zijn weer drie insignes te 

behalen, in totaal dus tien. Op de blouse wordt het insigne uit de basisfase vervangen door het 

verdiepingsinsigne.  

  

Voor alle scouts insignes zijn insigne-eisen beschreven, die aangeven wat een scout moet kennen 

en kunnen. Deze insigne-eisen komen overeen met de doorlopende leerlijn zoals die in de 

progressiematrix is beschreven. De insigne-eisen geven aan wat we eigenlijk willen dat de scouts 

leren. Wanneer je als leidinggevende een goed en gevarieerd programma aanbiedt, zoals je dat 

altijd doet, komen alle activiteitengebieden aan bod en draait elke scout op zijn of haar eigen niveau 

mee en wordt daarmee uitgedaagd om de insignes uit de basis- of verdiepingsfase te halen.  
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In de specialisatiefase kunnen scouts zich specialiseren in één of meerdere onderwerpen waarvoor 

een specialisatie-insigne te behalen is. In de eerste twee fasen was het belangrijk dat alle scouts 

dezelfde kennis en vaardigheden opdeden, maar in deze fase is het juist de bedoeling dat scouts 

zich individueel richten op een onderwerp. Bij de specialisatie-insignes kiest een scout zelf een 

insigne dat hij of zij zo interessant vindt dat hij of zij er grotendeels zelfstandig mee aan de slag 

gaat. Dit kan tijdens opkomsten, maar zal vooral in de eigen tijd van de scout gebeurden. Ieder 

activiteitengebied heeft meerdere specialisatie-insignes. Er zijn op dit moment 37 specialisatie-

insignes.  

  

In de insignes zijn alternatieven insigne-eisen gemaakt voor lucht- en waterscouts. Waterscouts 

doen bijvoorbeeld een hike per zeil- of roeiboot in plaats van te voet. Daarnaast zijn er de CWO-

kwalificaties vanaf 11 jaar. Een eenvoudig overzicht van de CWO-kwalificaties is te op de website 

van Scouting Nederlands 

Awards  

Daarnaast bestaan er vier awards voor scouts. Een award is er voor scouts en troepen die iets 

extra’s met meer uitdaging willen doen. De awards zijn ofwel externe awards ofwel internationale 

awards, gebaseerd op programma’s van de WOSM en de WAGGGS. Extra is dus dat sommige 

awards ook door scouts in andere landen gehaald kunnen worden. Daarnaast kunnen de meeste 

awards (in tegenstelling tot de insignes) met een hele ploeg of troep gedaan worden. Voor elke 

speltak hebben de awards een eigen invulling. Meer informatie over awards is te vinden op de 

website van Scouting Nederland.  

Zomerkamp  

Scouts kamperen in Nederland. In een tent leven scouts met een ploeg samen op het kampterrein: 

samen bouwen ze een keuken, samen koken ze, samen doen ze activiteiten en samen gaan ze op 

hike. Zwaartepunt van het kamp is het samen activiteiten ondernemen in de ploeg. Het kampterrein 

is vaak op fietsafstand, zodat de scouts er heen kunnen fietsen, maar je kunt ook kiezen voor een 

heel ander deel van Nederland waar je zelden komt.   

 

Een heel ander soort kamp is een groot internationaal kamp in Nederland, zoals de Nationale 

Jamboree (NJ) of Nawaka (nationaal waterkamp). Hier kunnen de scouts in aanraking komen met 

buitenlandse scouts.  

  

Scouts gaan in principe niet naar het buitenland op kamp. Het belangrijkste argument hiervoor is de 

doorlopende leerlijn. Door te zorgen dat er bij elke speltak nieuwe dingen te ontdekken en te doen 

zijn (kamperen bij de scouts, buitenland bij de Explorers), blijft Scouting voor alle leeftijden 

uitdagend.  

  

Als je met je scoutsspeltak op kamp wilt gaan, is het belangrijk dat er één leidinggevende is die over 

een kampkwalificatie beschikt. Zie hiervoor de kwalificatiekaart.  

 

3.11.5 Explorers  

Kernpunten programma  

Het belangrijkste element bij de speltak Explorers is het zelf doen. Dit geldt zowel voor Explorers op 

het land als voor Explorers op het water en in de lucht. Explorers maken hun eigen programma, van 

idee tot en met de uitvoering. Hiervoor maken ze een driemaandelijks programma. Daarnaast 

bereiden ze hun eigen expeditie voor.   

  

Een ander element is het zelfbestuur. Explorers nemen zelf beslissingen in de afdelingsraad, die wordt 

voorbereid door het afdelingsbestuur. Door middel van de kwaliteitstest kan de afdeling zelf haar 

ontwikkeling meten en afzetten tegen de rest van het land.  

https://www.scouting.nl/scouts/laat-zien-wat-je-kan/op-zoek-naar-uitdaging
https://www.scouting.nl/scouts/laat-zien-wat-je-kan/op-zoek-naar-uitdaging
https://www.scouting.nl/scouts/laat-zien-wat-je-kan/op-zoek-naar-uitdaging
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Hoewel de activiteiten die een afdeling in het waterwerk doet sterk verschillen van dat wat een 

landgroep doet, is er verder geen groot verschil. Het maakt niet uit of je een hike door het bos 

organiseert of een tocht over een rivier; het gaat erom dat je de activiteit zelf voorbereidt. Ook voor de 

expeditie maakt het niet uit wát je doet, zolang je zelf maar bedenkt hoe het zomerkamp eruit komt te 

zien en zelf de voorbereidingen treft. Het regelen van mountainbikes in de Ardennen of boten in 

Zweden komt qua organisatie ongeveer op hetzelfde neer.  

Structuur in de speltak  

Explorers zijn jongens en meiden tussen de 15 en 18 jaar oud, wat overeenkomt met klas 4, 5 en 6 

van de middelbare school (of de eerste klassen van het mbo en hbo). Een groep Explorers noem je 

een afdeling. Een afdeling bestaat uit 6 tot 16 Explorers, Zie het teamprofiel op de website van 

Scouting Nederland voor de minimum en aanbevolen verhouding leiding ten opzichte van 

jeugdleden.  

 

Bij de Explorers zijn geen vaste subgroepen meer. De groep hoeft voor het overzicht van de 

jeugdleden niet meer te worden onderverdeeld. Er wordt veel meer projectmatig gewerkt, waarbij 

steeds wisselende groepjes ontstaan, bijvoorbeeld voor het organiseren van de expeditie.  Een 

afdeling kan een eigen afdelingsnummer aanvragen. Op de website van Scouting Nederland staat een 

overzicht van alle afdelingsnummers. 

Fases  

In het programma van de Explorers zit een verdeling in drie fases, die ruwweg overeenkomt met de 

drie jaren dat een Explorer lid is van een Explorerafdeling. In deze drie jaar gaat een Explorer steeds 

meer zelf doen en krijgen de jeugdleden andere verantwoordelijkheden als het gaat om het 

programma en de afdeling. De eisen voor de jaarbadges komen overeen met deze indeling en maken 

de groei in de Explorertijd zichtbaar.   

  

Het eerste jaar is bedoeld om de afdeling te ontdekken. Bij de afdelingsraad leren Explorers 

meebeslissen over het programma. Ze helpen mee het wekelijkse programma te bedenken, uit te 

voeren en te evalueren. In het tweede jaar is een Explorer verantwoordelijk voor de wekelijkse 

opkomsten en helpt hij of zij mee bij grote projecten. Tot slot weet een Explorer in het derde jaar hoe 

je weekenden, groeps- en regioactiviteiten en uiteraard een expeditie regelt. Plannen, organiseren en 

de financiën controleren: een Explorer krijgt de kans om met al deze facetten kennis te maken en zich 

erin te bekwamen.   

Openen en sluiten  

Explorers hebben meestal geen formele opening meer, zoals bij de jongere speltakken wel het geval 

is. Toch is het goed om een duidelijk herkenbare manier van openen te hebben. Dan weet iedereen 

dat het programma echt begonnen is. Dat kan door gezamenlijk iets te drinken of doordat de voorzitter 

meldt dat de avond geopend is. Een eigen opening geeft een afdeling ook een eigen identiteit.  

Rol begeleiding  

Als de begeleiding geen programma’s of de expeditie voorbereidt, geen financiën doet en geen 

beslissingen neemt, wat doet de begeleiding dan wel?  

In het Explorerkompas (onderdeel van de Explorergids) worden de tien rollen van de begeleiding 

benoemd. Deze omvatten onder meer het zorgen voor rust en orde, het aangeven van de kaders, de 

Explorers blijven uitdagen, motiveren en stimuleren, het uitzetten van de grote lijnen en de Explorers 

ondersteunen bij hun taken.   

  

De rol van de begeleider verandert door het Scoutingseizoen heen. In het begin van een seizoen, 

wanneer er nieuwe Explorers van de scouts zijn komen overvliegen, ben je relatief meer leiding, 

bijvoorbeeld door een eerste activiteit zelf te organiseren, als voorbeeld. Enkele weken later, als er 

https://www.scouting.nl/explorers/downloads/explore/de-afdeling/1548-aanvragen-afdelingsnummer/file
https://www.scouting.nl/explorers/downloads/explore/de-afdeling/1496-lijst-afdelingsnummers/file
https://www.scouting.nl/explorers/downloads/explore/de-afdeling/1496-lijst-afdelingsnummers/file
https://www.scouting.nl/explorers/downloads/explore/de-afdeling/1496-lijst-afdelingsnummers/file
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een nieuw bestuur is, komt er meer nadruk op de oudere Explorers te liggen en nog verder in het 

seizoen komt de verantwoording bij de hele afdeling te liggen. Je maakt dus elk jaar een nieuwe start.   

  

Jeugdparticipatie  

Explorers leren omgaan met verantwoordelijkheid, dus ze moeten die verantwoordelijkheid ook 

krijgen. Ze nemen hun eigen beslissingen, dus moeten ze daar ook de ruimte voor krijgen. Dat 

betekent voor de begeleiding dat ze moeten loslaten, zodat de Explorers leren taken te verdelen en 

zelf de touwtjes in handen te nemen. In de afdelingsraad worden gezamenlijk beslissingen genomen 

en afspraken gemaakt. Het afdelingsbestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris en 

penningmeester, bereiden de beslissingen en afspraken voor die in de afdelingsraad besproken 

worden. Het is niet alleen het bestuur, maar alle Explorers die meebeslissen. Het bestuur wordt door 

de afdeling zelf gekozen. De verkiezingen worden voorbereid door het oude bestuur (of door de 

begeleiding).  

  

Bij de Explorers werk je we aan de vierde trede op de participatieladder. Een goed georganiseerde 

afdeling kan doorgroeien naar de vijfde trede.    

Progressie  

Insignes  

Om zichzelf uit te dagen, kiest elke Explorer een uitdaging om een langere tijd mee bezig te zijn. 

Daar kan een insigne mee worden behaald. Ieder activiteitengebied heeft zijn eigen insigne.   

Wanneer een Explorer een insigne wil behalen, wordt samen met de afdeling of begeleiding een 

project gekozen. Dit project wordt uitgevoerd door de betreffende Explorer en de Explorer laat aan 

anderen zien wat er gedaan en geleerd is. De inhoud van het project mag de Explorer helemaal zelf 

bedenken, zolang er maar voldoende uitdaging in zit. Samen met de afdeling of de begeleiding wordt 

bekeken of het project bij de Explorer past. Op de website van Scouting Nederland kun je meer 

informatie vinden over het werken met insignes voor Explorers.  

  

Een insigne wordt afgerond met een presentatie: iets waarmee je laat zien wat je geleerd hebt. Dat 

kan een gewone presentatie zijn, maar ook een artikel in de krant of het voorbereiden van een 

opkomst met de hele afdeling.  

  

Water-Explorers kunnen naast de insignes ook nog de kwalificaties Zeilen Kielboot III (MBL Z1) en 

Roeien III (MBL Roeien) halen, voor zover ze die niet al bij de waterscouts behaald hebben. In de 

Nautisch technische richtlijnen is hier meer informatie over te vinden.  

Jaarbadges  

Daarnaast kunnen Explorers ook jaarbadges krijgen door het hele jaar actief betrokken te zijn bij de 

afdeling. De jaarbadges volgen de min of meer natuurlijke fases die een Explorer bij de afdeling 

doormaakt.   

  

Het eerste jaar komt een Explorer bij de afdeling, hij of zij wordt geïnstalleerd en neemt actief deel aan 

de programma’s. Later in het seizoen gaat de Explorer samen met anderen activiteiten voor 

opkomsten organiseren en deze worden uiteraard geëvalueerd. Natuurlijk neemt elke Explorer deel 

aan weekendkampen, regioactiviteiten en, als afsluiting van het Scoutingjaar, de expeditie.  

  

Het tweede jaar ligt de focus op het organiseren van de wekelijkse opkomsten. Daarnaast helpt een 

tweedejaars Explorer mee met de organisatie van een grotere activiteit en een weekendkamp. Bij 

evaluaties wordt niet alleen actief meegedaan, maar wordt ook de rol van gespreksleider op zich 

genomen. Tevens verbreedt de Explorer zijn of haar blikveld door deel te nemen aan een activiteit 

buiten de regio.  

  

https://www.scouting.nl/spel/explorers/insignes
https://www.scouting.nl/explorers/downloads/explore-2-the-limit/persoonlijke-groei/1498-nautisch-technische-richtlijnen-1/file
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Het derde jaar gaat de Explorer grotere activiteiten coördineren, zoals een weekendkamp of een 

regioactiviteit. Samen met enkele anderen is een Explorer verantwoordelijk voor de organisatie van de 

expeditie, ook zijn de Explorers zelf verantwoordelijk voor de organisatie van de afdeling door mee te 

werken in het afdelingsbestuur en te kijken naar de kwaliteit van de afdeling. Daarnaast kan een 

Explorer meer ervaring opdoen met organiseren en leidinggeven door met de hele afdeling 

gezamenlijk een activiteit te organiseren voor een bever- of welpenspeltak, zoals het uitzetten van een 

speurtocht. In de drie jaar dat iemand Explorer is, is een jeugdlid ten minste eenmaal met de afdeling 

op expeditie ergens in Europa geweest. Meer informatie vind je in deze download. Voor de jaarbadges 

zijn ook certificaten beschikbaar.  

Awards  

Ten slotte zijn er vier awards te behalen voor de Explorers. Een award is er voor afdelingen en 

Explorers die iets extra’s willen doen. De awards zijn ofwel externe awards ofwel awards gebaseerd 

op internationale programma’s van de WOSM en de WAGGGS. Extra is dus dat sommige awards ook 

door scouts in andere landen gehaald kunnen worden. Meer informatie over awards voor Explorers is 

te vinden op de website.  

Expeditie  

De expeditie is het hoogtepunt van het jaar. Doordat de Explorers het allemaal zelf moeten 

organiseren, is de expeditie ook de rode draad door het jaar heen. De Explorers zijn niet alleen 

verantwoordelijk voor het programma, maar ook voor de kamplocatie, de reis en de financiën.  

  

Kernpunten in de expeditie zijn dat een expeditie uitdagend is en een afwisselend programma met 

daarin alle acht de activiteitengebieden heeft. De ideale expeditie is een sterkamp of trektocht op een 

Scoutingkampeerterrein ergens in Europa, maar ook een internationaal kamp of een uitwisseling 

behoren tot de mogelijkheden.  

  

Als je met jouw afdeling op kamp wilt gaan, is het belangrijk dat er één begeleider is die over een 

kampkwalificatie beschikt. Zie hiervoor op de kwalificatiekaart. 

  

3.11.6 RoverScouts  

Kernpunten programma  

Roverscouts zijn volledig zelf verantwoordelijk, er is geen leiding meer, alleen iemand die hen op een 

afstandje adviseert (coach of adviseur). Het doel van het roverscoutsprogramma is om je te 

ontwikkelen en te ontdekken wat een roverscout wil doen wanneer aan het eind van de 

roverscoutsperiode de fase als jeugdlid wordt afgesloten.  

  

Behalve in het activiteitenprogramma, zit er geen verschil tussen roverscouts bij een water-, een lucht- 

of een landgroep. Het gehele roverscoutsprogramma (inclusief structuur en uitdagingen) is één-opéén 

te gebruiken voor water- en luchtgroepen.   

Structuur in de speltak  

Roverscouts zijn jongens en meiden tussen de 18 en 21 jaar oud, wat betekent dat geen van de 

jeugdleden meer op de middelbare school zit, maar dat alle leden al begonnen zijn met een 

vervolgopleiding. Dit kan uiteenlopen van mbo tot universiteit. Een stam bestaat uit 6 tot 16 

roverscouts. Zie het teamprofiel op de website van Scouting Nederland voor de minimum en 

aanbevolen verhouding leiding coaches/adviseur. Een stam heeft geen subgroepen. Net zoals bij de 

Explorers is er zelfbestuur en een stambestuur.  

Fases  

De laatste speltak van Scouting staat in het teken van twee dingen: wat wil je nog uit Scouting halen 

als jeugdlid en wat ga je doen in de toekomst? Ook dit programma is in fases verdeeld. Tijdens de 

https://www.scouting.nl/downloads/spel/explorers-1/1493-uitleg-jaarbadgesbegeleiding
https://www.scouting.nl/downloads/spel/explorers-1/1493-uitleg-jaarbadgesbegeleiding
https://www.scouting.nl/downloads/spel/explorers-1/1493-uitleg-jaarbadgesbegeleiding
https://www.scouting.nl/downloads/spel/explorers-1/1493-uitleg-jaarbadgesbegeleiding
https://www.scouting.nl/explorers/downloads/certificaten-insignes-en-jaarbadges?width=520&height=640&TB_iframe=true
https://www.scouting.nl/explorers/downloads/certificaten-insignes-en-jaarbadges?width=520&height=640&TB_iframe=true
https://www.scouting.nl/explorers/explore-2-the-limit/persoonlijke-groei/20-jeugdsites/explorers/323-awards


Inhoudelijke toelichting deelkwalificatie Scouting kennis (v1.0) 26 
 

eerste fase (Proloog) kiest een roverscout drie uitdagingen om mee aan de slag te gaan, in de tweede 

fase (Traject) wordt gewerkt aan de eigen uitdagingen en de derde fase (Epiloog) is de afronding.  

1. Proloog: deze fase duurt maximaal een half jaar en de roverscout maakt in deze fase kennis met 

het programma. Samen met een ‘buddy’ kiest de roverscout drie uitdagingen waarmee hij of zij 

de komende jaren aan de slag gaat.  

2. Traject: dit is de langste fase en deze fase duurt ongeveer twee tot tweeënhalf jaar. Tijdens deze 

fase doen roverscouts activiteiten met de andere roverscouts en werken ze aan hun eigen 

uitdagingen.  

3. Epiloog: tijdens deze laatste fase bereidt de roverscout zich voor op de eindceremonie. De 

eindceremonie is gebaseerd op het Europese concept van de Partenza (het vertrek).   

Partenza  

Met de Partenza komt een duidelijk einde aan het jeugdlidmaatschap, de Partenza symboliseert de 

overgang van jongere naar volwassene. Er wordt een bewuste keuze verwacht van de roverscout, 

namelijk om wel of niet de waarden van Scouting te delen en deze in de toekomst in te zetten.   

Om aan de eindceremonie deel te nemen, moet een roverscout voldoen aan een aantal criteria. Kijk 

voor meer informatie en voorbeelden van de Partenza In de Roverscoutsgids.  

Rol adviseur en coach  

Roverscouts regelen alles geheel zelfstandig. Het stambestuur zorgt ervoor dat een stam zelfstandig 

draait, een coach of adviseur kan advies geven. De aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de 

stam liggen bij haar leden zelf. Alle leden zijn immers achttien jaar en voor de wet volwassen.  

  

Coaches zijn jonge mensen (21 tot 23 jaar) die ook na hun tijd als roverscout meerwaarde voor de 

stam kunnen bieden door hun ervaring en affiniteit met de doelgroep. Doordat ze elke week 

meedraaien tijdens de opkomsten, kunnen coaches bij uitstek de stam motiveren voor de grotere 

projecten, zoals een zomerkamp buiten de landsgrenzen. Coaches kunnen er ook voor kiezen om 

periodiek mee te draaien. In eerste instantie ondersteunen coaches het stambestuur. De richtlijn is 1 

of 2 coaches per stam. Iemand kan dus maximaal 2 jaar coach zijn.   

De positie van de coach is bijzonder: een coach is geen jeugdlid meer en ook geen kaderlid, maar is 

buitengewoon lid. Coaches hebben dus dezelfde status in een groep als een plusscout. Voor de 

duidelijkheid: de coach wordt niet per definitie een plusscout, maar een buitengewoon lid. Afhankelijk 

van de situatie kan dat wel samenvallen in één persoon, wanneer de coach zich aansluit bij de 

plusscouts van de groep.  

  

De coach wordt benoemd door de stam zelf en niet door de groepsraad (benoeming door de 

groepsraad zou hem of haar een kaderlid maken). Een coach heeft dus geen stem in de groepsraad; 

niet als afgevaardigde van de stam (want hij of zij is geen jeugdlid) en niet vanuit zijn of haar functie 

(want hij of zij is geen kaderlid). Voor een coach is een VOG uiteraard verplicht.  

  

Een adviseur (23 tot ongeveer 40/45 jaar) heeft meer afstand en dient als vraagbaak voor het 

stambestuur. De adviseur kan het stambestuur bijvoorbeeld ondersteunen als er minder populaire 

beslissingen genomen moeten worden. Ook kan een adviseur helpen bij het opstellen van een 

meerjarenplan, groeiprocessen of lastige programma’s als bezinning of milieubewustzijn. Een 

stamadviseur kan nieuwe suggesties aandragen of aangeven wat de beste manier is om een project 

aan te pakken. Verder kan een adviseur advies geven over het groepsproces, hij of zij kan advies 

geven aan individuele leden of over de kwaliteit van het programma. De stamadviseur draait niet alle 

opkomsten mee, waardoor er vanuit een andere invalshoek tegen de stam aangekeken kan worden. 

De richtlijn is om één adviseur per stam te hebben.   

  

De stamadviseur wordt op voordracht van de stam benoemd door de groepsraad en heeft dus vanuit 

zijn of haar functie stemrecht in de groepsraad. Strikt genomen is de stamadviseur geen 

leidinggevende, maar in rechten en plichten is de functie wel gelijkgesteld met die van een 
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leidinggevende, dus zaken als VOG, kwalificatie en dergelijke lopen gelijk met die voor ‘gewone’ 

leiding.  

Binnen de stam bepaal je met elkaar hoe je de rol van coach en adviseur precies inkleedt, afhankelijk 

van de ervarenheid en behoefte van de roverscouts.  

Jongerenparticipatie  

Roverscouts regelen alles geheel zelfstandig. Het stambestuur zorgt ervoor dat een stam zelfstandig 

draait, een coach of adviseur kan advies geven. De aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de 

stam liggen bij de leden zelf. Alle leden zijn immers achttien jaar en voor de wet volwassen.  

  

Bij roverscouts werk je aan de vijfde trede op de participatieladder (zie paragraaf 3.5).  

Soms lijkt het alsof de taken van het stambestuur en coach of adviseur elkaar bijten. Dat is echter 

zeker niet noodzakelijk. Hieronder een overzicht om het verschil duidelijk te maken.  

  

Stambestuur  Adviseur  

Leiden  Adviseren  

Organiseren  Observeren en bewaken  

Projectleiding  Projectbegeleiding  

Toezien op afspraken  Toezien op het bestuur  

Communiceren met andere stammen en regio’s  Observeren en bewaken  

Keuzes maken  Keuzes begeleiden en wijzen op consequenties  

Zorgen dat er programma’s worden gemaakt  Motiveren  

Informatie opzoeken  Wijzen waar informatie gehaald kan worden  

Netwerken  Lobbyen  

Progressie  

Uitdagingen  

De drie uitdagingen zijn verdeeld over de acht activiteitengebieden en betreffen de volgende 

aspecten:  

• Iets ‘typisch Scouting’ met een keuze uit (een combinatie van) de activiteitengebieden 

Uitdagende Scoutingtechnieken, Sport & Spel of Buitenleven.  

• Iets serieus (nuttigs) waarmee roverscouts hun bijdrage aan de maatschappij leveren: hierbij 

hebben zij de keuze uit (een combinatie van) de activiteitengebieden Veilig & Gezond, 

Samenleving en Internationaal.  

• Iets persoonlijks dat goed bij de roverscout past: de roverscout heeft hierbij de keuze uit (een 

combinatie van) de activiteitengebieden Expressie en Identiteit.  

  

Een voorwaarde bij de uitdagingen is dat een roverscout er één op lokaal niveau, één op bovenlokaal 

en één op internationaal niveau doet. In de matrix hieronder staat een voorbeeld van welke 

combinaties er gemaakt kunnen worden.  

  

  Iets ‘typisch Scouting’  Iets serieus  Iets persoonlijks  

Lokaal      Maak van 

kleipoppetjes een korte 

animatiefilm  

Bovenlokaal  Organiseer een regiorally      

Internationaal    Organiseer een 

internationale 

jongerenuitwisseling  
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Awards  

Ten slotte zijn er ook nog awards voor de roverscouts. Een award is er voor stammen en roverscouts 

die iets extra’s willen doen. De awards zijn ofwel externe awards ofwel awards gebaseerd op 

internationale programma’s van de WOSM en de WAGGGS. Extra is dus dat sommige awards ook 

door scouts in andere landen gehaald kunnen worden.   

  

Meer informatie over awards is te vinden op de website van Scouting Nederland. 

  

3.12 Wet en belofte  

  

3.12.1 Scouting wet   

Beverwet  

Het begrijpen en je houden aan regels en afspraken is voor de leeftijdsgroep 5 tot 7 jaar nog erg 

moeilijk. Vanwege de aansluiting op de andere speltakken en om bevers wel alvast een idee te 

geven van wat er van ze verwacht wordt, is er een beverwet gemaakt. Als voorloper op de 

welpenwet is de beverwet een zeer eenvoudige tekst, die gemakkelijk te onthouden is:   

 

Ik ben een bever.  

Wat bevers doen, doen we samen.  

Welpenwet  

Een welp speelt samen met anderen in de jungle.  

Een welp is eerlijk, vriendelijk en zet door.  

Een welp zorgt goed voor de natuur.  

Scout wet  

De Scout wet is voor alle scouts vanaf 11 jaar hetzelfde, ongeacht bij welke speltak een lid zit:  

  

Een scout trekt er samen met anderen op uit om de wereld te ontdekken en deze meer leefbaar te 

maken.  

Een scout is eerlijk, vriendelijk en zet door.  

Een scout is trouw, waarde bewust en zorgt goed voor de natuur. 

Een scout is behulpzaam en respecteert zichzelf en anderen.  

  

De term waarde bewust vergt enige uitleg. Waardebewust wijst erop dat we aan leden willen 

meegeven dat er veel waarde in dingen en situaties zit, waarvan we graag willen dat die wordt 

opgemerkt of bewust wordt beleefd, zoals zorgvuldig omgaan met dingen, de omgeving of situaties 

ontstaat. Met waard bewust wordt dan ook bedoeld dat scouts zich bewust zijn van de waarde die 

dingen hebben, zodat ze bewuste en duurzame afwegingen kunnen maken.  

Belofte  

Scouting Nederland kent een belofte voor alle leden. De belofte is gebaseerd op de oorspronkelijke 

Engelse teksten zoals deze door de wereldbonden zijn vastgelegd. Het onderschrijven van de 

doelstelling door de (jeugd)leden ten overstaan van de groep waarvan zij deel uitmaken, gebeurt 

door het uitspreken van de tekst van de belofte.  

Beverbelofte  

Het begrijpen en je houden aan regels en afspraken is voor de leeftijdsgroep 5 tot 7 jaar nog erg 

moeilijk. Vanwege de aansluiting op de andere speltakken en om bevers wel alvast een idee te 

geven van wat er van ze verwacht wordt, is er een beverbelofte gemaakt. Als voorloper op de 

welpenbelofte is de beverbelofte een zeer eenvoudige tekst, die bevers uitspreken bij de installatie 

en die gemakkelijk te onthouden is:  
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Ik beloof (met de hulp van God) mijn best te doen een goede bever te zijn.  

Samen te spelen en samen te delen.  

  

Belangrijk voor leiding is om zich te realiseren dat ondanks dat bevers de tekst netjes kunnen 

opzeggen en uit hun hoofd kunnen leren, de belofte voor de meeste bevers nog geen inhoudelijke   

betekenis heeft. Je moet er niet vanuit gaan dat bevers hetzelfde begrip van een belofte hebben als 

oudere kinderen. Beloven is voor kinderen van deze leeftijd namelijk nog een vrij abstract begrip.  

Opbouw belofte  

Opbouw: de eerste en de laatste regel zijn voor alle speltakken gelijk:  

  

Ik beloof (met de hulp van God)* mijn best te doen een goede … te zijn/ 

Jullie kunnen op mij rekenen!  

Toevoeging welpen:  

Iedereen te helpen waar ik kan en me te houden aan de welpenwet.  

Toevoeging scouts:  

Ik wil samen met anderen het goede zoeken en bevorderen.  

Belofte per speltak  

Voor bevers:  

Ik beloof (met de hulp van God)* mijn best te doen een goede bever te zijn.  

Samen te spelen en samen te delen.   

Voor welpen:  

Ik beloof (met de hulp van God)* mijn best te doen een goede welp te zijn.  

Iedereen te helpen waar ik kan en me te houden aan de welpenwet.  

Jullie kunnen op mij rekenen!   

Voor scouts:  

Ik beloof (met de hulp van God)* mijn best te doen een goede scout te zijn.  

Iedereen te helpen waar ik kan en me te houden aan de Scoutingwet.  

Ik wil samen met anderen het goede zoeken en bevorderen. 

Jullie kunnen op mij rekenen!   

Voor kaderleden:  

Ik beloof (met de hulp van God)* mijn best te doen goede leiding te zijn.  

Iedereen te helpen waar ik kan en me te houden aan de Scoutingwet.  

Ik wil jullie helpen goede scouts te zijn en jullie stimuleren in je ontwikkeling. Ik wil dit samen met 

de andere leiding doen. Jullie kunnen op mij rekenen!  

  

De belofte voor kaderleden kent twee facultatieve mogelijkheden:   

1. Kaderleden die dit willen, kunnen de naam van de speltak toevoegen aan het woord 

‘leiding’. De groep neemt hierin een besluit.  

2. Kaderleden die dit willen, mogen een eigen tekst toevoegen aan de bestaande beloftetekst. 

De huidige tekst is richtinggevend voor kader.  

Voor (plusscout)leden:  

Ik beloof (met de hulp van God)* mijn best te doen in mijn rol een goede bijdrage te leveren aan 

Scouting.  

Iedereen te helpen waar ik kan en me te houden aan de Scoutingwet.  

Ik doe mijn best een bijdrage te leveren aan de samenleving, zowel binnen als buiten 

Scouting.  
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Jullie kunnen op mij rekenen.  

  

Achter de tekst (met de hulp van God) is een stersymbool (*) weergegeven. Dit geeft aan dat de 

toevoeging ‘met de hulp van God’ facultatief is en de keuze om deze zin te gebruiken een 

persoonlijke keuze is. Uiteraard kan het woord ‘God’ worden vervangen door de benamingen die 

hier vanuit verschillende geloofsrichtingen voor worden gebruikt (zoals Allah, Elohim, etc.).  

 

3.13 Scouting Academy  

Scouting Academy is de naam voor het opleidingssysteem voor leiding en andere vrijwilligers van 

Scouting Nederland. Hieronder vallen niet alleen de trainingen, maar ook alle andere vormen van 

leren en deskundigheidsontwikkeling voor vrijwilligers in de vereniging.  

  

Binnen Scouting Academy staat jouw ontwikkeling centraal. Ontwikkeling van jou als individu, maar 

ook van jouw team. En omdat elk kaderlid en elk team op een verschillend punt staan in hun 

ontwikkeling, is het systeem zo ingericht dat iedereen op zijn of haar eigen niveau kan instappen. 

Maatwerk dus!  

 

3.13.1 Doelen  

Het doel van Scouting Academy is dat jij je op een plezierige en efficiënte wijze kunt ontwikkelen. Je 

krijgt de waardering die je verdient en je kunt daadwerkelijk iets met de binnen Scouting opgedane 

kennis en ervaring in je studie of werk.  

  

Scouting Academy is daarbij uitgegaan van de volgende principes:  

• Vrijwillig, maar niet vrijblijvend.  

• Leren door doen.  

• Niet dubbelop leren.  

• Teamprofielen.  

• Doorlopend leren.  

Deze principes zullen hieronder behandeld worden. 

  

3.13.2 Vrijwillig maar niet vrijblijvend   

Als leiding heb je verantwoordelijkheid voor het plezier en de ontwikkeling van de jeugdleden. Dat 

bereik je door met je team een veilig, uitdagend en afwisselend activiteitenprogramma te bieden. 

Scouting Academy kan je helpen om de daarvoor benodigde competenties te verwerven en je te 

ontwikkelen tot een bekwaam en gekwalificeerd leider.  

Wanneer je een keer iets geleerd hebt, betekent dit echter niet automatisch dat daarna het 

programma altijd goed verloopt. Daarom vragen we je om bewust te blijven kijken naar mogelijkheden 

voor verbetering en ontwikkeling van jezelf en je team. Dit stimuleert de kwaliteit van het programma, 

wat leidt tot meer plezier en meer kans op persoonlijke ontwikkeling van jeugdleden. Dat is wat 

Scouting zo mooi maakt: een plezierige tijdbesteding waarbij zowel de jeugdleden als leiding zich 

kunnen ontwikkelen.   

 

3.13.3 Leren door doen   

Leidinggeven leer je vooral door elke week samen met je team een uitdagend en afwisselend 

programma te bieden. Door veel in de praktijk te oefenen en met elkaar te kijken hoe het is gegaan en 

wat er nóg beter kan, ontwikkel je je persoonlijke stijl van leidinggeven en word je je bewust van je 

ontwikkelmogelijkheden. Sommige dingen kun je niet oefenen in de praktijk van je eigen groep en 

soms is het handig om gebruik te kunnen maken van kennis, ervaringen en vaardigheden van 

anderen buiten de groep. Daarom is het bijvoorbeeld mogelijk een stage of praktijkopdracht bij een 

andere groep te doen.   
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Daarnaast is er vanuit Scouting Academy een trainingsaanbod ontwikkeld, dat door de meeste regio’s 

wordt aangeboden. Ook dit is een mooie gelegenheid om met leiding van andere groepen kennis te 

maken en ervaringen uit te wisselen.   

  

3.13.4 Niet dubbelop leren  

Door elke week als leidinggevende voor je speltak te staan, ontwikkel je allerlei competenties. 

Daarnaast zijn veel leidinggevenden vroeger jeugdlid geweest, waarbij ze allerlei dingen geleerd 

hebben die je als bekwaam leidinggevende nodig hebt. Ten slotte wordt ook in beroepsopleidingen en 

de hedendaagse arbeidsmarkt steeds meer aandacht geschonken aan de ‘soft skills’, zoals teamwork, 

communicatieve en sociale vaardigheden.  

  

Kortom, op allerlei manieren kun je competenties verwerven die je nodig hebt als bekwaam en 

gekwalificeerd leidinggevende. Scouting Academy probeert rekening met deze ‘eerder verworven 

competenties’ te houden door uit te gaan van het principe ‘niet dubbelop leren’. Voor de competenties 

waarin jij je door je opleiding of je werk al ontwikkeld hebt, hoef je dan ook niet nog een keer opgeleid 

te worden. Dit betekent dat je voor je kwalificatie als leidinggevende niet meer een verplicht standaard 

opleidingstraject hoeft te volgen. Afhankelijk van de competenties die je al beheerst, wordt gekeken 

naar de nog ontbrekende competenties die je via praktijkoefeningen, stages, trainingen of op andere 

manieren kunt ontwikkelen.  

  

Omgekeerd wordt er vanuit Scouting Academy naar gestreefd de competenties die je bij Scouting 

door ervaring, oefening, training e.d. hebt verworven, zo concreet mogelijk te benoemen. Door dit in je 

cv op te nemen, kun je in je opleidings- of werksituatie aantonen wat je allemaal bij Scouting hebt 

geleerd.   

  

3.13.5 Teamprofielen  

Elke leidinggevende moet weliswaar over de minimale basiscompetenties voor de functie beschikken, 

maar niet elke leiding hoeft volledig voor de functie gekwalificeerd te zijn. Om wel de minimum 

teamkwaliteit te borgen, stellen we aan teams op elk niveau enkele basisvoorwaarden. De 

samenstelling van een team bepaalt daarbij dus of een team aan de basisvoorwaarden voldoet en 

daarmee bevoegd is om de taken en functies uit te voeren. Dit betekent dat elke keer dat een team 

van samenstelling verandert, de leden met elkaar moeten bekijken of het team nog aan deze 

basisvoorwaarden voldoet. Is dat niet het geval, dan is het team niet bevoegd de taken uit te voeren,  

totdat wel aan de basisvoorwaarden wordt voldaan. Net als bij de basiscompetenties voor individuele 

leiding, is de groep verantwoordelijk voor het bewaken en vaststellen van de basisvoorwaarden en de 

bevoegdheden van zijn leidingteams.   

  

Het minimum niveau aan basisvoorwaarden voor leidingteams staat weergegeven in het teamprofiel. 

Hierin staat naast het minimumniveau ook het gewenst niveau voor leidingteams beschreven. Elk 

leidingteam bekijkt regelmatig in hoeverre het aan het gewenste teamprofiel voldoet. Dat gebeurt in 

ieder geval wanneer de samenstelling van het team verandert.   

  

De nog ontbrekende voorwaarden kunnen worden aangevuld door deskundigheidsbevordering van de 

huidige teamleden of door het werven van nieuwe teamleden die al over de benodigde competenties 

beschikken. In uitzonderingsgevallen kan ook tijdelijk leiding van een andere speltak worden ingezet. 

Bijvoorbeeld wanneer een aantal van de eigen leiding verhinderd is en er daardoor te weinig leiding 

aanwezig is. Maar bijvoorbeeld ook wanneer nog niemand van een leidingteam welpen over een 

kampkwalificatie beschikt. Dit hoeft geen probleem te zijn voor de wekelijkse opkomsten, maar 

wanneer het leidingteam met de welpen een weekend of zomerkamp wil houden, moet er minimaal 

één leidinggevende (eventueel van een andere speltak) met een juiste kampkwalificatie meegaan.   
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3.13.6 Doorlopend leren   

Hiervoor is al aangegeven dat leiding zijn bij Scouting wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend is. Door 

steeds te blijven kijken naar kansen voor verbetering, draag je bij aan de kwaliteit van het  

activiteitenprogramma en het plezier en de ontwikkeling van jeugdleden. Scouting Nederland 

ondersteunt je hierin door onder andere een trainingsaanbod, zeilcursussen voor waterscouts en de 

mogelijkheid om een kwalificatie als leidinggevende te verwerven. Maar ook na het behalen van je 

kwalificatie als leidinggevende en eventueel basiscertificaten om met jeugdleden veilig te kunnen 

zeilen, houdt de ontwikkeling van jou en je team natuurlijk niet op. Ook hierin kan Scouting je 

ondersteunen met diverse verdiepingstrainingen en kwalificaties.   

Enkele voorbeelden hiervan zijn de kwalificaties ‘Op kamp’, cursussen voor zeilinstructeur en 

Gilwelltraining, maar bijvoorbeeld ook het Programma Scouting Talent, Scoutiviteit en workshops 

binnen je regio.   

Kortom, Scouting biedt ook jou als vrijwilliger de kans én uitdaging om je talenten te ontwikkelen.  

  

Doordat jij je steeds verder ontwikkelt, wil je op een gegeven moment misschien ook wel doorgroeien 

naar een andere, meer uitdagende functie. De functie-eisen voor alle kaderfuncties zijn goed in beeld 

gebracht, waardoor doorgroeimogelijkheden ook duidelijk zijn. Door kwalificaties te koppelen aan 

functies, wordt duidelijk op welk competentieniveau jij in staat bent een functie uit te voeren. Hierdoor 

wordt het ook makkelijker om zowel binnen als buiten Scouting te benoemen wat je binnen Scouting 

allemaal hebt geleerd en over welke competenties je beschikt.  

  

3.14 Gewenst gedrag 

In de Scoutingwet staan zinnen als “Een scout is eerlijk”, “Een scout is vriendelijk” en “Respecteert 

zichzelf en anderen”. Daarmee leggen de wet en belofte een stevig fundament voor een goede 

omgang met elkaar. Helaas leven we niet in een ideale wereld. Scouting maakt deel uit van onze 

maatschappij en alle onwenselijke zaken die daarin voorkomen, komen ook bij Scouting voor: pesten, 

diefstal, misbruik en kindermishandeling zijn helaas onze deur niet voorbij gegaan. Deze module 

besteedt aandacht aan het voorkomen van ongewenste situaties en laat zien hoe je samen met de 

kinderen kunt werken aan een sociaal veilige sfeer.  

  

3.14.1  

Relatiedriehoek  

Er zijn drie groepen waar we 

binnen Scouting mee te maken 

hebben: de jeugdleden, de 

vrijwilligers (niet alleen de 

begeleiding, coaches of 

adviseur, maar alle mensen in 

de groep) en de buitenwereld 

(waaronder ouders, media, 

vriendjes). In de figuur hiernaast 

zijn deze groepen 

weergegeven. In deze module 

staat de vrijwilliger centraal met 

daarbij de relaties naar het kind 

en hoe de buitenwereld daarop 

reageert.  

  

De buitenwereld heeft een bepaald beeld van Scouting. Daarnaast legt de buitenwereld ons wetten en  

(ongeschreven) regels op. Als vrijwilliger ben je één van de vele ambassadeurs van Scouting 

Nederland. Je gedrag als vrijwilliger zal dus invloed hebben op het beeld wat de buitenwereld heeft 

van Scouting. Je hebt dus voor de buitenwereld een voorbeeldfunctie.  
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Om te zorgen dat de relatie tussen vrijwilliger en jeugdleden goed verloopt, hebben wij met elkaar een 

gedragscode opgesteld die is opgenomen in het huishoudelijk reglement. In deze Gedragscode van 

‘In veilige handen’ (met daarbij het Protocol ongewenst gedrag) staat omschreven welk gedrag wij 

binnen Scouting Nederland wenselijk vinden en welk gedrag niet.  

  

Tussen kinderen onderling spelen zaken als vriendschappen, leren omgaan met elkaar, pesten en 

groepsdruk. Be Cool! is een spel waarmee je dit soort zaken ter sprake kunt brengen binnen je 

speltak. Daarnaast kun je door middel van omgangsregels de sfeer in een groep beïnvloeden.  

  

3.14.2 Gedragscode  

Scouting Nederland heeft, in samenwerking 

met andere vrijwilligersorganisaties, een 

gedragscode gemaakt voor onze vereniging.  

Deze gedragscode is in 2012 vastgesteld.  De gedragscode is te vinden op de site van Scouting 

Nederland. 

  

Daarnaast zijn er voorbeeldomgangsregels. Scouting Nederland vindt een veilige omgeving voor haar 

(jeugd)leden belangrijk. Daarom vinden we het belangrijk dat leden de gedragscode onderschrijven en 

ernaar handelen.   

 

Veel grenzen in het contact tussen leiding en jeugdleden binnen Scouting zijn niet eenduidig. Het ene 

kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de 

bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen dus nooit 

precies grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar 

goed ook, want voor veel kinderen is nabijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. 

Maar er is wel één heel duidelijke grens: seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen 

vrijwilligers en kinderen die bij ons komen, zijn absoluut ontoelaatbaar! 

  

In het Wetboek van Strafrecht is in de artikelen 244, 245, 247, 248a, 249, de mores rondom intimiteit 

en seksualiteit beschreven. In art. 249 van het Wetboek van Strafrecht staat:   

  

“Hij die ontucht pleegt met zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, 

een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn 

minderjarige bediende of ondergeschikte, wordt gestraft met gevangenisstraf van 

ten hoogste zes jaren of een geldboete van de vierde categorie.”  

  

Dit houdt in dat iedere vorm van seksuele toenadering van een volwassene naar een jeugdleden 

onder de 16 jaar verboden is én iedere vorm van seksuele toenadering tussen (jonge) (bege)leiding 

en een jeugdlid, omdat er dan sprake kan zijn van een machtsongelijkheid. Een begeleider, adviseur 

of een andere leidinggevende van de groep heeft dus (per definitie) meer macht dan een jeugdleden. 

Een relatie tussen een jeugdlid en een leidinggevende, begeleider of adviseur van de groep mag 

daarom niet: er is tussen hen een ongelijke machtsverhouding. Als je het hier hebt over een 40-jarige 

mannelijke begeleider en een 15-jarig meisje, dan snapt iedereen meteen waar het over gaat. Maar 

deze regel geldt dus bijvoorbeeld ook voor een 16-jarige Explorer en een 17-jarige beverleidster.   

  

Ook is het verboden om afbeeldingen te maken van seksuele gedragingen van iemand die nog geen 

18 jaar is. Strikt genomen vallen die foto’s onder kinderporno (Wetboek van Strafrecht, artikel 240b).  

  

Daarom heeft Scouting Nederland als vereniging voor alle scouts een gedragscode opgesteld.  

Wanneer je bij Scouting actief wordt als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, ben je verplicht 

om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen en word je gevraagd om de gedragscode 

https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/veiligheid/sociale-veiligheid/310-gedragscode/file
https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/veiligheid/calamiteiten/5-protocol-ongewenst-gedrag/file
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te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en niet tegen de gedragscode in zult 

handelen. De tekst van de gedragscode staat op de site van Scouting Nederland.  

  

De gedragscode bestaat uit tien helder geformuleerde gedragsregels die worden toegelicht, onder 

andere met voorbeelden. De gedragscode is van toepassing als je als vrijwilliger een rol gaat spelen 

in de omgang met een jeugdlid. De gedragscode geeft ook duidelijk weer dat de relatie tussen de 

jeugdleden en de vrijwilliger niet gelijkwaardig is. Door het leeftijdsverschil en de 

afhankelijkheidsrelatie is er altijd sprake van natuurlijk overwicht en derhalve machtsverschil. De 

vrijwilliger onthoudt zich onder andere daarom van elke vorm van seksuele benadering en misbruik 

ten opzichte van het jeugdlid.   

  

Er is een groot verschil tussen intimiteit en seksualiteit:  

• Intimiteit: door personen positief ervaren toenadering van persoonlijk contact, dit kan fysiek 
zijn (knuffel, aanraking), maar ook geestelijk (goed gesprek, iets persoonlijks vertellen).  

• Seksualiteit: alle gedragingen en gevoelens die te maken hebben met je eigen lichaam en dat 
van een ander en die dat speciale (spannende, opgewonden, wel of niet prettige) gevoel bij 
jezelf of bij een ander veroorzaken (definitie van GGD).  

©Scouting Nederland, februari 2015 7  
Een mens kan niet zonder intimiteit, het is een onderdeel van het leven zelf. De bedoeling van de 

gedragscode is ook niet om elke vorm van fysiek contact te voorkomen en is er niet primair om 

mensen te straffen, maar is vooral bedoeld om handvatten te geven hoe er binnen een groep 

omgegaan wordt met kinderen. Het troosten van een kind dat net gevallen is, door een arm om het 

kind heen te slaan, is bijvoorbeeld wel gepast. 

 

Wanneer jij als begeleider of adviseur bevriend bent met de ouders van een jeugdleden, dan kom je 

hem of haar ook buiten Scouting tegen. Wanneer je in een niet al te grote plaats woont, kom je met 

het uitgaan jouw jeugdleden tegen in de plaatselijke horeca. Mag je als begeleider of adviseur de 

jeugdleden in jouw speltak uitnodigen voor je verjaardag? Mag de buurjongen die in jouw speltak zit 

wel meerijden naar de blokhut als je nooit alleen samen met een jeugdlid mag zijn?   

  

Als iemand bezwaar maakt tegen gemengd slapen, dan moet je daar als speltak rekening mee 

houden, ook al brengt dat problemen met zich mee, zoals een extra tent. Ook is het heel goed om 

eens over de normen in je speltak na te denken. Kan een jeugdlid bij een begeleider of  adviseur op 

schoot gaan zitten? Een leidinggevende en een jeugdlid mogen (volgens de wet) geen relatie met 

elkaar hebben, maar wat als een welpenleiding die ook stamlid is een relatie krijgt met een stamlid 

(dat alleen jeugdlid is)? Is het goed dat steeds de meiden de afwas doen? Mogen jongens seksuele 

grappen over meiden maken? Is het normaal als de meiden ‘trut’ of ‘muts’ genoemd worden en de 

jongens elkaar uitschelden voor ‘homo’ of ‘flikker’? Op de site van Scouting Nederland staat Be Cool!, 

een spel om over respect te praten. Op de website van Scouting Nederland staan ook enkele andere 

werkvormen over dit onderwerp.  

  

Twijfel je of iets wel helemaal lekker gaat, dan is het heel goed om daar eens over na te denken en er 

met anderen over te praten: met je team of met de groepsbegeleider. Eén van de andere afspraken uit 

het protocol is dat je met elkaar grenzen vaststelt. Zorg dat alles wat je doet in het openbaar gebeurt, 

zichtbaar voor iedereen. Overigens geeft je gevoel je in dit soort zaken vaak gelijk.   

  

Stel dat er toch iets in jouw speltak of groep gebeurt wat niet goed is, praat er dan over. Als iemand je 

zoiets vertelt, neem de klachten van het slachtoffer dan serieus en luister naar het verhaal. Maar 

bedenk dat je zoiets niet altijd zelf kunt oplossen. De groepsbegeleider of de vertrouwenspersoon is in 

eerste instantie het aanspreekpunt. Het groepsbestuur is de instantie waar je naar ‘opschaalt’ 

wanneer er verschil in inzicht blijft. Mocht er daarna nog geen bevredigende oplossing zijn, dan zijn er 

instanties binnen Scouting Nederland om je verder te helpen. Elk vermoeden van ongewenst gedrag 

https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/veiligheid/sociale-veiligheid/310-gedragscode/file
https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/veiligheid/sociale-veiligheid/310-gedragscode/file
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moet gemeld worden aan het landelijk servicecentrum. Het Protocol ongewenst gedrag geeft aan hoe 

je dit precies moet aanpakken.   

  

De gedragscode is er niet alleen ter bescherming van jeugdleden, maar beschermt ook de begeleider 

of adviseur. Wanneer een jeugdlid verliefd wordt op een jonge begeleider en deze liefde wordt 

(uiteraard) niet beantwoord, dan kan het jeugdlid wraakgevoelens krijgen en zaken gaan verkondigen 

die niet waar zijn. Door je aan de gedragscode te houden, bescherm je niet alleen de jeugdleden, 

maar ook jezelf.  

  

3.15 Ongewenst gedrag  

  

3.15.1 Seksueel misbruik  

Binnen Scouting proberen we er voor te zorgen dat alle leden (kinderen, jeugdleden en volwassenen) 

veilig zijn. Met de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en de gedragscode proberen we de kans op 

misbruik te verkleinen en is er een eenduidig stappenplan bij wat je moet doen als het tóch misgaat. In 

geval van nood kun je 24 uur per dag contact opnemen met het calamiteitennummer van Scouting 

Nederland: 033-4960911.  

  

3.15.2 Ruzies en conflicten   

In elke speltak komen ruzies voor en je kunt ze meestal zien aankomen. Ze zijn vaak heel klein en zo 

weer opgelost. Vaak ontstaan ruzies uit een storing in de communicatie: men heeft elkaar niet goed  

begrepen of weet niet waarom de ander iets zo wil of vindt. Bij het laatste is de oorzaak natuurlijk een  

gebrek aan kennis over elkaar. Maar zo’n klein meningsverschil kan uitgroeien tot een groot conflict 

waarbij de hele speltak betrokken is. Om hun gelijk te halen en zich te sterken in hun actie, gaan 

beide partijen op zoek naar medestanders. De leden van de speltak wordt gevraagd partij te kiezen.   

Ruzies   

Ruzies komen vaak voort uit te weinig slaap, zeker op kamp. Door te weinig uren slaap wordt bij 

sommige mensen het lontje wel erg kort. De oplossing ligt voor de hand: zorg ervoor dat iedereen 

voldoende slaapt.   

  

Honger is soms ook een boosdoener. Een conflict uitspreken ná een maaltijd gaat daarom altijd 

gemakkelijker dan vóór een maaltijd. “Laten we eerst gaan eten en daarna spreken we wel verder”, is 

daarom een handige opmerking.   

  

Daarnaast kan verveling een bron zijn van ruzies. Die ruzies zijn wel te sussen, maar het is nog beter 

om direct iets actiefs te gaan doen.   

  

Het leveren van een zware, fysieke inspanning kan ook een bron zijn van een conflict. De leidende rol 

van jou als volwassene is op zo’n moment cruciaal, want jouw instelling wordt direct overgenomen 

door de jeugdleden. Als jij chagrijnig kijkt en kortaf bent, zullen de jeugdleden ook zo doen. Jouw 

glimlach, grijns of opbeurende woorden voorkomen dus een hoop gemopper.   

  

Drank wil ook wel eens een flinke ruzie veroorzaken. Dat gebeurt meestal niet na één glas, maar wel 

als leden dronken worden. Zomaar iets verbieden heeft geen zin, vooraf afspraken maken wel.   

Conflicten   

Conflicten hebben vrijwel altijd een langlopende voorgeschiedenis en kunnen voortkomen uit 

menselijke tekortkomingen als jaloezie, domheid, koppigheid, vooringenomenheid of oneerlijkheid. Het 

oplossen van een conflict is nooit gemakkelijk, het gaat bijna altijd om de vraag naar gerechtigheid.   

  

Probeer een eventueel conflict zo snel mogelijk te signaleren en ga op zoek naar de bron. Niet altijd 

hoef je in te grijpen: het kan ook een goede oefening voor de jeugdleden zijn om het zelf op te lossen. 
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Probeer de jeugdleden aan te leren dingen in een eerder stadium te uiten. Dit alles heeft weer te 

maken met elkaar kennen, elkaar vertrouwen en jezelf kunnen zijn binnen de speltak.   

Bemiddelen in conflicten   

Het oplossen van een conflict is niet de leukste klus die je kunt doen als begeleider of adviseur, maar 

als je het tot een goed einde kunt brengen, geeft het wel veel voldoening. Na het oplossen van een 

conflict is de groep vaak ineens veel hechter en het kan ook gebeuren dat één van de jeugdleden 

opeens merkbaar beter in zijn of haar vel zit. Als je de jeugdleden wilt helpen om een conflict op te 

lossen, probeer dan eerst te achterhalen wat de kern is.   

  

Je ontdekt de kern van een conflict door eerst van beide partijen het standpunt en de achterliggende 

gedachten (het waarom) te achterhalen. Als begeleider of adviseur kun je het beste de betrokkenen 

eerst apart vragen naar de oorzaak. Laat dit omschrijven als een ‘ik-boodschap’. Een jij-boodschap  

zegt: jij doet iets fout. Een ik-boodschap zegt: ik zou het graag anders zien. Kunnen we het daar over 

hebben? Een ik-boodschap nodigt de ander uit om begrip op te brengen voor jouw kant van de zaak. 

Door een jij-boodschap schiet de ander meteen in de verdediging. Een voorbeeld: in plaats van “Jij 

ruimt nooit op” en “Ik heb het idee dat ik vaak alles alleen moet opruimen”.   

  

Bedenk hierbij dat iedereen de situatie in het eigen voordeel zal uitleggen en dat niet iedereen in staat 

is om het conflict met de juiste woorden weer te geven. Houd verder in gedachten dat jijzelf als 

volwassene ook partijdig kunt zijn. De grootste etterbak van je speltak zal al gauw worden aangezien 

als degene die het conflict begonnen is, wat helemaal niet zo hoeft te zijn. Dat is een valkuil waarop je 

moet letten. Zorg er verder voor dat je als begeleider of adviseur vooraf de aanloop van een conflict 

opgemerkt hebt. Met al deze informatie moet het mogelijk zijn om de bron van het conflict te 

ontdekken. Pas als je dat weet, kun je bemiddelen.   

  

Omschrijf voor de jeugdleden de kern van het conflict zonder er een waardeoordeel aan te geven. 

Zorg vervolgens dat beide partijen begrijpen wat het standpunt van de ander is en bedenk samen een 

oplossing waarmee beide partijen verder kunnen. Een conflict los je niet op door één van de twee 

betrokkenen (of groepjes) publiekelijk aan de schandpaal te nagelen. Wijs ze op de door jou ontdekte 

menselijke tekortkoming en probeer beide betrokkenen over te halen om hieraan niet meer toe te 

geven. De jeugdleden kunnen elkaar vervolgens de hand schudden. In het uiterste geval kun je een 

afkoelingsperiode van bijvoorbeeld drie maanden inlassen. Soms kan een conflict zo geëscaleerd zijn 

dat oplossen geen zin meer heeft, met als trieste gevolg dat iemand Scouting verlaat.   

  

In sommige gevallen kan het handig zijn om een buitenstaander uit te nodigen om te helpen in de 

bemiddeling, bijvoorbeeld iemand van het groepsbestuur. Zo voorkom je dat je uitgedaagd wordt om 

zelf partij te kiezen en misschien hoort deze buitenstaander wel meer dan jij. Bedenk wel dat jij niet 

voor niets begeleiding of adviseur bent van de speltak: begin altijd met eerst zelf goed te luisteren 

naar de jeugdleden.  

 

Indien nodig kun je ook gebruikmaken van het netwerk bemiddelaars, voor meer informatie kun je op 

de website van Scouting Nederland terecht. 

  

3.15.3 Pesten  

Blank of zwart, jongen of meisje, slim of minder slim, homo of hetero, dun of dik, het maakt allemaal 

niet uit. Bij Scouting is plaats voor iedereen! Dat betekent dat we als vereniging pesten niet 

accepteren. Pesten is natuurlijk iets anders dan een ruzie of plagen. Een buitenbeentje is niet altijd 

een zondebok en wordt niet altijd gepest. Een buitenbeentje wijkt af van de rest, maar kan ondanks 

zijn of haar beperking of afwijkend gedrag volledig geaccepteerd worden. Een ‘zondebok’ krijgt van 

alles de schuld, hoewel deze persoon vaak onschuldig en hulpeloos is. De ‘pester’ is gefrustreerd en 

wil deze frustraties afreageren. Een eigenlijke bron van de frustratie is er niet, of bestaat niet, en kan 

dus niet worden aangevallen. Het gevolg hiervan is vijandelijk gedrag naar een slachtoffer. Dat gedrag 
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is ongenuanceerd: iedereen kan zondebok worden als je afwijkt van een door de meerderheid 

vastgestelde norm. Vaak is het de ‘laagste’ in de sociale rangorde. Pesten is terugkerend gedrag. Is 

iemand een zondebok of een pester, dan is het moeilijk dit te doorbreken.   

  

Vaak is de oorzaak van het pesten te vinden binnen de speltak, maar soms komt het gedrag van 

buiten: van school of een zaterdagbaantje. Als het evenwicht daarin is verstoord, ontstaat er frustratie, 

wat weer agressie veroorzaakt en uitmondt in het kiezen van een zondebok. Het is dus belangrijk 

verder te kijken dan alleen naar de direct betrokkenen. Als de oorzaak in de speltak ligt, ligt ook de 

oplossing in de speltak. Dan heeft het geen zin alleen dit pestprobleem op te lossen, omdat er dan 

weer een nieuw probleem zal ontstaan. Bij evenwicht in de speltak heersen bepaalde waarden en 

normen. Er is respect en waardering voor elkaar.   

  

Pesten gebeurt tegenwoordig niet meer alleen face-to-face, maar voor een belangrijk deel ook online 

en via social media. Omdat de pester de reactie niet ziet, is het veel meer ‘een geintje’, maar voor de 

gepeste neemt het gevoel van onveiligheid juist toe, omdat het dus ook thuis niet meer veilig is. 

Wanneer je met jeugdleden het gesprek over pesten aangaat, is het van groot belang om vormen van 

digitaal pesten mee te nemen.  

No Blame  

Een manier van het bestrijden van pesten is ‘No Blame’. Dit is een methode met zeven stappen.  

Stap 1. Gesprek met de gepeste jeugdleden.  

Een lid uit het team van begeleiding of een adviseur gaat in gesprek met het gepeste 

jeugdlid. Doel van het gesprek is om uit te vinden wat het effect van het pesten op de 

gepeste is. Wat zijn zijn of haar gevoelens? Als een jeugdlid het lastig vindt om 

hierover te praten, mag hij of zij er ook een brief over schrijven of een tekening over 

maken. De gepeste jeugdleden geeft in dit gesprek aan welke jeugdleden hij of zij 

graag in de volgende stap wil uitnodige.  

Stap 2. Een gesprek met de supportgroep.  

Een gesprek tussen de pester en meelopers. Nodig ook jeugdleden uit waarvan je  

verwacht dat ze een positieve invloed op de groep kunnen hebben. De gepeste is niet 

aanwezig bij dit gesprek.   

Stap 3. Uitleg van het probleem.  

Doel van dit gesprek is het kweken van empathie. Als begeleider of adviseur leg je uit 

wat het probleem is, dat er een jeugdleden is die zich erg ongelukkig voelt en dat de 

aanwezige jeugdleden kunnen helpen om hem of haar te helpen. Vermijd iedere vorm 

van beschuldiging en benadruk dat niemand straf krijgt.  

Stap 4. Deel de verantwoordelijkheid.  

    Vertel dat iedereen er in de speltak verantwoordelijk voor is dat anderen zich  prettig   

en veilig voelen. De supportgroep is bij elkaar geroepen om te helpen dit probleem op  

te lossen.  

Stap 5. Vraag naar ideeën.  

Elke deelnemer wordt gevraagd na te denken over manieren om het pesten te  

stoppen en het voor de gepeste jeugdleden weer aangenaam te maken. Laat ze hun 

ideeën zo concreet en zo persoonlijk mogelijk maken. Laat ze praten over zichzelf 

door hun zinnen te beginnen met: “Ik”.  

Stap 6. Laat het aan de groep over.  

De jeugdleden gaan nu aan het werk. Ze moeten de gelegenheid krijgen om hun 

goede  voornemens uit te voeren. Spreek af dat je de groep na een of twee weken 

weer spreekt.  

Stap 7. Evaluatiegesprek.  

Praat met alle jeugdleden afzonderlijk, inclusief de gepeste jeugdleden, en vraag of er 

iets  verbeterd is. Misschien zijn nog niet alle voornemens uitgevoerd, maar het 

belangrijkste is dat het pesten gestopt is.  
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Is er eenmaal een pestsituatie ontstaan, dan kun je dit probleem op twee manieren aanpakken:   

1. Confronterend: het probleem wordt bij de naam genoemd; er wordt rechtstreeks met de 

jeugdleden over gepraat. Het vijfsporenbeleid is hierbij erg belangrijk. Betrek, waar nodig, 

ouders bij de oplossing. Vraag informatie, zorg dat alles binnen de speltak open op tafel komt 

te liggen. De pestsituatie woekert dan niet meer ondergronds, zij ligt open en wordt benoemd 

als probleem. Daarmee zet de begeleiding of de adviseur al de toon: dit willen we niet. De 

middenmoot kan niet langer blijven toekijken. Het is een probleem van de hele speltak 

geworden, waaraan iedereen mag werken.   

2. Niet-confronterend: deze aanpak lijkt erg op de preventieve aanpak. Naast de categorieën die 

daar staan beschreven, bespreek je binnen de begeleiding het probleem en kijk je hoe je de 

zondebok en de pester kunt begeleiden.   

Ook hier is het vijfsporenbeleid belangrijk:   

• De middenmoot moet worden ingeschakeld om de sfeer in de speltak te veranderen.  

• Begeleiding moet kritisch naar zichzelf kijken: zijn we consequent, staan we op één 

lijn, wat geven wij voor voorbeeld, hoe zitten de spelen in elkaar, etc.   

• De pester moet in de gaten worden gehouden en heeft hulp nodig om zijn of haar 

gedrag te veranderen.   

• De zondebok moet in de gaten worden gehouden en heeft hulp nodig om 

weerbaarder te worden.   

• Soms is het goed ouders te informeren dat je aan het probleem werkt. Vaak kunnen 

zij tips of inlichtingen geven.  

  

3.16 Noodnummer  

Soms is er een calamiteit waarbij het nodig is om direct actie te ondernemen. Voorbeelden hiervan 

zijn ongewenst gedrag, een ongeval met letsel of dodelijke afloop, een sterfgeval, brand in je 

Scoutinggebouw of kindermishandeling. Voor deze gevallen heeft Scouting Nederland een 

noodnummer (033-4960911) dat 24 uur per dag bereikbaar is. Zij kunnen hulp bieden en informatie 

geven als zich een situatie met ongewenst gedrag of een overlijden voordoet. De mensen die de 

telefoon beantwoorden zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties.  

 

Op de website van Scouting Nederland kun je aanvullende informatie over het omgaan met 

calamiteiten vinden. 

  

3.17  Standpunt Scouting Nederland over genotsmiddelen  

  

3.17.1 Alcohol  

De leeftijdsgrens voor het gebruik van alcohol is 18 jaar. Scouting Nederland is van mening dat er 

tijdens Scoutingactiviteiten waar minderjarigen activiteiten met elkaar doen geen alcohol wordt 

gebruikt. Matig gebruik van alcohol of roken is mogelijk:   

• Tijdens activiteiten met (alle) kaderleden.  

• Bij bijzondere activiteiten van roverscouts, plusscouts of vrijwilligers van 18 jaar en ouder, 

bijvoorbeeld tijdens een weekendkamp, een feestavond, etc.  

Wordt bij activiteiten gedronken, dan drinken minimaal twee kaderleden helemaal niet (bij voorkeur 

kaderleden in bezit van rijbewijs). Welke activiteiten hiervoor in aanmerking komen en hoe dit verder 

wordt uitgevoerd, is aan ieder niveau om hier intern zelf afspraken over te maken. Het spreekt 

uiteraard voor zich dat je als begeleiding en adviseur verantwoordelijk bent voor de jeugdleden die 

onder jouw hoede zijn.   

  

3.17.2 Roken  

Scouting biedt kinderen en jeugdleden een veilige speelomgeving. Roken past daar niet bij en daarom 

is het belangrijk om op een goede manier met roken om te gaan en afspraken te maken in de groep. 
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Ook de overheid wil roken ontmoedigen en niet-rokers beschermen tegen meeroken. Roken is 

verboden in alle openbare ruimten, op de werkplek en in de horeca. In veel gevallen geldt dat ook 

voor het clubhuis van je groep. Dit is geregeld in de Tabakswet. Bij Explorers en roverscouts speelt 

hierbij ook de voorbeeldfunctie van de volwassene. Wanneer je als begeleider of adviseur rookt, geef 

je daarmee indirect aan dat het oké is om te roken. Scouting Nederland is daarom van mening dat er 

tijdens bijeenkomsten waar jeugdleden activiteiten met elkaar doen, niet wordt gerookt.   

  

3.17.3 Drugs  

Scouting Nederland kent geen gedoogbeleid. Het gebruik van drugs is in de Nederlandse wet 

verboden. Scouting Nederland accepteert daarom geen gebruik van drugs of het in bezit hebben van 

drugs tijdens Scoutingbijeenkomsten.  

 

3.18 Gedragsregels in de natuur  

Gedragsregels zijn er niet alleen voor de omgang met elkaar, maar ook voor hoe je je gedraagt naar 

de omgeving toe. Een voorbeeld hiervan zijn de ‘Blauwe Tien’ en de ‘Groene Tien’. Wanneer je op het 

water of in het bos bent, leen je een stukje natuur. Daar ga je vanzelfsprekend voorzichtig mee om. 

Om je daarbij te helpen, zijn er richtlijnen voor fatsoenlijk gedrag in de natuur: de ‘Blauwe Tien’ en de 

‘Groene Tien’. Deze richtlijnen zijn al veertig jaar oud, maar ze gelden vandaag de dag nog steeds!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Op het water: Blauwe Tien   

1. We houden het water schoon.  

2. We gooien ons afval niet weg, maar nemen het 

mee.  

3. We sparen de oevers en het riet.  

4. We laten staan wat groeit en bloeit.  

5. We laten vogels met rust.  

6. We hinderen anderen niet die ook van het 

water willen genieten.  

7. We houden het rustig op het water.  

8. We betreden de oevers alleen daar waar het is 

toegestaan.  

9. We houden ons aan de regels en voorschriften 

(en zeker 'goed zeemanschap').  

10. We ontzien gemeenschappelijke en andermans 

eigendommen.  

Op het land: Groene Tien   

1. We beschadigen geen bomen en struiken, dus 

niet in de bast van een boom snijden.  

2. We gooien nergens afval neer.  

3. We laten bloemen staan.  

4. We laten vogels en andere dieren met rust.  

5. We zijn voorzichtig met vuur in bos, heide en 

duin.  

6. We helpen mee de rust in de natuur te bewaren.  

7. We zetten auto’s, bromfietsen en fietsen op de 

daarvoor bestemde plaatsen.  

8. We houden rekening met anderen als we onze 

tent een mooi plaatsje geven.  

9. We nemen de plaatselijke regels en 

voorschriften in acht.  

10. We laten huisdieren niet los lopen in bos en veld.  


