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1 Inleiding  
  

Theorie en achtergrond bij de deelkwalificatie begeleiden van jeugdleden 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 begeleiden van jeugdleden 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 begeleiden van jeugdleden wordt ingegaan op 

hoe je als leidinggevende een jeugdlid kunt begeleiden tijdens Scouting opkomsten en activiteiten. Na 

het doorlopen van deze inhoudelijke toelichting bij de deelkwalificatie. :  

• Heb je inzicht gekregen in het leeftijdseigene van jeugdleden 

• Heb je inzicht gekregen in probleemgedrag 

  

2.2 Inhoud 

In dit document vind je achtergrondinformatie bij de deelkwalificatie begeleiden van jeugdleden. 

 

3 Achtergrondinformatie  
  

3.1 Inleiding  
Ieder mens maakt een ontwikkeling door. Die ontwikkeling begint bij de geboorte en je blijft je hele 

leven leren en veranderen. Voor jeugdleden is door Scouting Nederland een eindleeftijd van 21 jaar 

gekozen, omdat je dan volwassen bent en de leercurve afvlakt. Hiermee wordt niet bedoeld dat de 

ontwikkeling stopt, maar dat iemand de verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn eigen doen en 

laten, op eigen kan benen staan en onafhankelijk is.  

  

De mens ontwikkelt zich als geheel, in zijn totaliteit. Om deze ontwikkeling goed te kunnen 

beschrijven, wordt gebruik gemaakt van een indeling in ontwikkelingsgebieden. Deze 

ontwikkelingsgebieden zijn wel van elkaar te onderscheiden, maar niet van elkaar te scheiden. Ze 

beïnvloeden elkaar wederzijds. Er wordt ingegaan op vijf ontwikkelingsgebieden: sociale, motorische, 

intelligentie, lichamelijke en emotionele (SMILE). 

  

3.1.1 Het kind Centraal  

Jeugdleden maken allerlei ontwikkelingen door. Deze ontwikkeling verloopt per individu in een eigen 

tempo. Soms leert iemand iets heel snel en maakt diegene allerlei veranderingen door. Dan staat de 

ontwikkeling weer een tijdje stil, valt misschien zelfs een beetje terug om het geleerde te verwerken, 

en gaat dan weer verder. Behalve deze individuele ontwikkeling zijn er ook ontwikkelingsfasen te 

onderscheiden. Dit zijn kenmerken per leeftijdsgroep. Zij geven de accenten aan die in een bepaalde 

periode de hoofdrol spelen.  

  

3.1.2 Leeswijzer  

Deze inhoudelijke toelichting bij de deelkwalificatie  bestaat uit drie delen. Het eerste deel gaat over 

de beleving van het spel in het algemeen. In dit deel gaat het over de ontwikkeling van kinderen in de 

diverse speltakken. Om de ontwikkeling overzichtelijk te maken, is gewerkt met schema’s. Je kunt het 

schema dat van toepassing is snel lezen om een beeld te krijgen van de typische kenmerken van de 

leeftijdsgroep waarmee gewerkt wordt. In de rechterkolom is te lezen waar leiding aandacht aan kan 

besteden.  

Het tweede deel van de inhoudelijke toelichting bij de deelkwalificatie gaat over de ontwikkeling van 

kinderen. Het derde deel gaat over afwijkend gedrag of problematisch gedrag waar je mee te maken 

kunt krijgen en waar je rekening mee moet houden.  

  

Met deze inhoudelijke toelichting bij de deelkwalificatie wordt de basale kennis van het 

ontwikkelingsniveau van kinderen in de verschillende speltakken bijgebracht. Met deze kennis is 

leiding in staat pedagogische en sociale veiligheid te bieden.  
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Wil je meer weten en dieper ingaan op de algemene ontwikkeling van kinderen, dan is het boek 

Kleine ontwikkelingspsychologie (Rita Kohnstam, Uitgeverij Bohn Stafleu v. Loghum, 2009) een goed 

boek. Het tweede deel gaat over de ontwikkeling van kinderen van zes tot twaalf jaar.  

  

3.1.3 Afwijkend gedrag  

In elke speltak kan afwijkend en/of, problematisch gedrag voorkomen. Om inzicht te krijgen in de 

uitingen van afwijkend gedrag, is dit onderwerp beschreven in het tweede deel van deze inhoudelijke 

toelichting bij de deelkwalificatie begeleiden van jeugdleden. Bij afwijkend gedrag wordt ook 

beschreven welke basale pedagogische aanpak wenselijk is.  

  

3.1.4 Bespreek gedrag doorlopend  

Bespreek de bevindingen met betrekking tot het opmerkelijke of afwijkende van jeugdleden gedrag 

met het team, de groepsbegeleider en/of het bestuur. Formuleer met het team de standpunten en 

maak een pedagogisch verantwoord plan van aanpak op het opmerkelijke of afwijkende gedrag om 

de sociale veiligheid in de groep te kunnen garanderen. 

 

3.2 Spel in ontwikkeling  
Elke leeftijds- en gendergroep kent eigen accenten met betrekking tot de sociale, motorische, 

intelligentie, lichamelijke en emotionele ontwikkeling (SMILE) die resulteren in een voorkeur voor 

bepaalde spelen en activiteiten bij deze leeftijdsgroep.  

  

Daarnaast zijn er in elke speltak kinderen die minder of juist meer kunnen dan de meeste andere 

kinderen in die leeftijdsgroep. Ook deze kinderen wil Scouting uitdagen door de verschillende 

activiteiten die worden georganiseerd. Het is dus van belang dat elke leidinggevende goed kijkt en 

luistert naar de kinderen uit zijn of haar speltak en met ze praat. Bij het programmeren met 

jeugdleden is dat laatste zelfs in toenemende mate 'ingebouwd' in de programma's van de 

opeenvolgende leeftijdsgroepen.  

  

Kennis en inzicht in het spelaanbod zijn echter van weinig waarde als ze niet worden omgezet in het 

kiezen van de juiste spelen en activiteiten, spelen en activiteiten die passen bij de leeftijdsgroep.  

  

In de volgende alinea’s wordt stilgestaan bij de waarde van spelen. Hierna worden de vijf 

ontwikkelingsgebieden verder uitgewerkt, bij enkele staan concrete suggesties die in de speltak 

kunnen worden uitgewerkt.  

 

In paragraaf 3.3 wordt het verschil tussen jongens en meiden aangestipt, dat verder per speltak wordt 

uitgewerkt.   

 

In paragraaf 3.4 wordt de ontwikkeling bij de afzonderlijke speltakken besproken. Soms is een speltak 

opgedeeld in verschillende leeftijdsgroepen. In deze inhoudelijke toelichting bij de deelkwalificatie.  

word de ontwikkeling vanaf peuter of jonge kleuter beschreven, om de periode voorafgaand aan de 

beverleeftijd inzichtelijk te maken.  

  

3.2.1 De ontwikkelingsfasen  

Het is belangrijk dat een leidinggevende, begeleider of adviseur inzicht heeft in de ontwikkeling van 

jeugdleden. Met dit inzicht kunnen ze hen beter begrijpen. De leeftijdseigen kenmerken komen binnen 

deze inhoudelijke toelichting bij de deelkwalificatie. (sociale, motorische, intelligentie, lichamelijke en 

emotionele (SMILE)) en per leeftijdsgroep apart aan bod. De spelinteresse kan niet los worden gezien 

van de ontwikkeling. Het is daarom belangrijk deze verbanden te leggen.  
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Lichamelijke ontwikkeling  

Er wordt bij Scouting niet heel concreet geoefend en getraind voor lichamelijke ontwikkelingen, maar 

Scouting biedt jeugdleden de kans om zich qua lichamelijke ontwikkeling in de breedte te ontwikkelen 

door een gevarieerd spelaanbod.  

Het blijft belangrijk om goed te kijken naar de motoriek. Wat kunnen jeugdledenjeugdleden wel en wat 

kunnen ze nog niet op een bepaalde leeftijd? Jeugdleden zullen hierin onderling van elkaar 

verschillen. Daar moet je als leidinggevende, begeleider of adviseur natuurlijk rekening mee houden.  

  

Sociale ontwikkeling  

De sociale ontwikkeling komt bij Scouting vanzelfsprekend aan bod. Samenwerken met anderen, in 

de speltak en binnen een subgroep, is een belangrijk element in het Scoutingspel. Daarnaast is het 

goed jezelf als leidinggevende, begeleider of adviseur een aantal vragen te stellen:  

• Wat verwacht je van jeugdleden in een groep?   

• Moeten jeugdleden aan alle activiteiten meedoen?  

• Verwacht je van iedereen hetzelfde?  

• Welke sfeer vind je belangrijk?  

• Op welke manier zorg je voor een veilig sociaal klimaat binnen je speltak en voorkom je dat er 

jeugdleden buiten de boot vallen of gepest worden?   

  

Verstandelijke ontwikkeling  

Gesprekken met jeugdleden spelen bij deze leeftijdsgroepen een belangrijke rol. Het blijft belangrijk 

dat ze uitgedaagd worden te zeggen wat ze denken.   

Taal is een belangrijk instrument bij de communicatie in de groep. Let daarom op de taal die gebruikt 

wordt: scheldwoorden, modewoorden, stoere taal, etc. Grijp in bij ongewenst taalgebruik en zorg 

ervoor dat iedereen mee kan blijven doen en begrijpt waar het over gaat. Als leidinggevende, 

begeleider of adviseur pas je jouw taalniveau aan, aan dat van de jeugdleden van jouw speltak. Het is 

essentieel dat alle jeugdleden begrijpen wat je zegt.  

  

Emotionele ontwikkeling  

Scouting levert een grote bijdrage aan de emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren. 

Wanneer je met een groep leeftijdsgenoten op kamp gaat, kan dit veel losmaken bij jeugdleden. Bang 

in het donker, trots op een overwonnen uitdaging, leren omgaan met je boosheid als iemand anders 

iets vervelends doet, teleurgesteld zijn wanneer een ander groepje wint, niet opgeven als de dropping 

toch net iets verder is dan je had gedacht. Al deze aspecten dragen bij aan de emotionele 

ontwikkeling.  

  

Morele ontwikkeling  

Bij Scouting wordt veel gewerkt aan de morele ontwikkeling van jeugdleden. Hoe ga je om met regels 

en gezag, welke inbreng heb je hierin als Explorer of Roverscout? Daarnaast is Scouting gebaseerd 

op een set aan waarden en normen, zoals de wereld een beetje beter achter laten en respect hebben 

voor de natuur. De oudere speltakken worden gestimuleerd in het vormen van een eigen mening, 

door hen ruimte te geven en niet een pasklaar antwoord te hebben. Bij hen komt ook de vorming van 

eigen waarden en normen en hun morele ontwikkeling meer naar voren.  

   

3.2.2 Leren bij Scouting  

Door de stimulerende omgeving en uitdagende activiteiten leren jeugdleden bij Scouting heel veel, 

zonder dat ze dit zelf zo ervaren. Want plezier en gezelligheid staan centraal! De manier van leren bij 

Scouting zit tussen formeel (op school, met vastgestelde doelen en eisen) en informeel (spontaan, in 

het dagelijks leven) leren in. Samenwerken, verantwoordelijkheid nemen, oplossingsgericht denken, 

https://www.scouting.nl/spel/algemeen/niet-formeel-leren
https://www.scouting.nl/spel/algemeen/niet-formeel-leren
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zorgen voor de omgeving: juist deze dingen, waar jeugdleden hun leven lang iets aan hebben, zijn 

belangrijk om van jongs af aan mee te geven.   

Bij Scouting kunnen jeugdleden zich ontwikkelen in een stimulerende en educatieve omgeving, met 

name op sociaal vlak. Ze leren door te doen. Spelenderwijs, samen met leeftijdgenoten, waarbij het 

niet gaat om competitie. Het gevarieerde programma is een vorm van niet formeel leren en staat 

garant voor uitdagende activiteiten, plezier en avontuur. Dat maakt Scouting tot een heel unieke en 

bijzonder leerzame vrijetijdsbesteding die bijdraagt aan een brede ontwikkeling van jeugdleden.   

Bij de Explorers en Roverscouts komt dit nadrukkelijk naar voren in het eigen programma: zelf je 

activiteiten bedenken, organiseren, presenteren, verantwoordelijk zijn voor je eigen expeditie, in het 

speltakbestuur verantwoordelijkheid nemen, etc.  

  

 

3.3 Jongens en meiden  
Jongens en meiden zijn verschillend. De verschillen tussen jongens en meiden zijn voor een groot 

deel te verklaren uit de ontwikkeling die jongens en meiden doormaken. Die verschillen zijn deels 

terug te voeren op biologische verschillen, maar daar vloeit een aantal sociale en emotionele 

verschillen uit voort:  

• Bij hun geboorte zijn jongens op een aantal gebieden iets minder ver ontwikkeld dan meiden.  

• Gemiddeld rijpen jongens iets langzamer dan meiden: het jongensbrein is gerijpt na 25 jaar, 

het meidenbrein is dat ongeveer 2 jaar eerder.  

• Het afweersysteem van jongens is aanvankelijk wat zwakker: jongens zijn in hun eerste 

levensjaren iets vaker ziek dan meiden.  

• De fysieke groei verloopt bij jongens vaak langzamer en onregelmatiger, met groeispurten, 

dan bij meiden, die in de regel meer geleidelijk groeien.   

• Ook de emotionele en cognitieve ontwikkeling verloopt bij jongens minder snel en minder 

geleidelijk dan bij meiden.  

• Qua taalontwikkeling lopen jongens 1 tot 1,5 jaar achter op meiden.  

  

Bij elke speltak zijn onder het kopje spelinteresse enkele tips ten aanzien van het verschil tussen 

jongens en meiden aangegeven.   

  

Een deel van deze verschillen komt duidelijker naar voren bij gemengde groepen en is bij aparte 

jongens- of meidengroepen minder, simpelweg doordat de verschillen zichtbaarder zijn. Anderzijds 

kan een jongensgroep zich sneller bewegen richting een competitieve groep met haantjesgedrag en 

een meidengroep zich meer ontwikkelen in de richting van een theekransje. Bij een gemengde groep 

worden juist deze extremen doorbroken door de andere sekse, waar de meiden extreem 

haantjesgedrag afstraffen en de jongens te ongeduldig zijn om een theekransje te laten ontstaan.  

  

Dit kan echter ook een goed argument zijn om zo nu en dan binnen een gemengde groep activiteiten 

te doen met één sekse en dingen te doen die vooral meiden of jongens leuk vinden.  

  

3.4 Leeftijd en ontwikkelingsfasen  
Iedere speltak kent zijn eigen leeftijdsspecifieke kenmerken. Deze worden bepaald door de leeftijd en 

ontwikkeling van de kinderen op dat moment. Er is een aantal ontwikkelingsgebieden te 

onderscheiden bij iedere ontwikkelingsfase binnen een leeftijdsgroep.  

  

Per leeftijdsgroep zijn de volgende ontwikkelingsgebieden uitgewerkt:   

• Lichamelijk (groei en motoriek).  

• Verstandelijk of cognitief (kennis, inzicht, taal, fantasie/werkelijkheid, oorzaak/gevolg, 

middel/doel, probleemoplossend denken en handelen).  

• Sociaal (samenspel en samenwerken).  
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• Emotioneel (zelfvertrouwen, binding met thuis).  

• Moreel (normen en waarden, regels, zingeving).   

Aan het eind van elke beschrijving per speltak wordt een korte weergave van de 

ontwikkelingsgebieden en enkele aspecten die daarbij passen gegeven (zie Spelinteresse bij elke 

speltak). Dit overzicht geeft ook aan welke begeleidingsvorm toepasselijk zou kunnen zijn, zodat je 

daar rekening mee kunt houden.  

  

Om een indruk te krijgen van de ontwikkelingsverschillen die voor kunnen komen in de verschillende 

speltakken, zijn de schema’s gemaakt op leeftijd. Zo kun je laten zien dat in één speltak verschillen 

voorkomen in leeftijd en daarmee ook in ontwikkeling. Het is voor de (bege-)leiding en adviseurs 

belangrijk te weten dat niet alle programma’s op dezelfde wijze uitgevoerd kunnen worden in verband 

met de beschreven verschillen. In de schema’s staan ook tips voor een passende begeleiding.  

Hierna volgt een beschrijving van de spelinteresse per leeftijdsgroep met daarbij de consequenties 

voor de begeleiding. In deze reeks worden de hoofdpunten genoemd.   

  

 

De ontwikkeling van jeugdleden is in principe niet in vakjes op te delen; de ontwikkeling loopt steeds 

door. Daarnaast zijn er natuurlijk ook grote individuele verschillen.  

  

Tot slot moet opgemerkt worden dat alle genoemde ontwikkelingen in relatie tot leeftijd geen 

vaststaande ontwikkelingen voor die leeftijd zijn. Er komen individuele verschillen voor: de één is wat 

sneller of langzamer dan de ander op een bepaald ontwikkelingsgebied of in een bepaalde fase. Over 

leeftijdseigen kenmerken en ontwikkelingspsychologie is heel veel achtergrondinformatie te vinden op 

internet.  

  

3.4.1 Peuter of jonge kleuter (2-4 jaar)  

Omdat het goed is te weten wat de ontwikkeling is die de kinderen nét hebben doorgemaakt voordat 

ze bij Scouting komen, is in dit overzicht ook de ontwikkeling van peuters en kleuters opgenomen, 

aangezien die vlak voor de bevers zitten.  

 

Ontwikkelingsgebieden  

Lichamelijk  

• De ontwikkeling van rondkruipen, naar een voorwerp grijpen, naar een kind dat kan lopen, 

hollen, springen, en klimmen.   

• Het kind krijgt een betere coördinatie over de kleine spieren, waardoor verfijning van de 

handbeweging plaatsvindt, zodat diverse vaardigheden mogelijk zijn: bouwen, uit-/aankleden, 

hanteren van allerlei voorwerpen op doelmatige manier, zoals een vork, schaar, potlood en 

puzzels.  

  

Verstandelijk/cognitief  

• De ontwikkeling van taalbeheersing en spraak is enorm. Het kind luistert en begrijpt wat er 

wordt gezegd, is (met korte zinnen) goed verstaanbaar, en leert zich steeds beter uit te 

drukken.  

• Ontwikkeling van denken: het kind reageert zeer direct op prikkels uit zijn of haar omgeving. 

Je ziet veel doelgericht en onderzoekend gedrag. Kinderen ontdekken de relatie tussen 

oorzaak en gevolg. Ze doen kennis op door concrete ervaringen: proefondervindelijk en door 

het imiteren van anderen. Zo leren ze eenvoudige handelingen uit te voeren.  
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Sociaal  

• Vanaf een jaar of twee beginnen kinderen uit de eenkennige fase te komen. Dit geeft ruimte 

om de wereld en andere personen te ontdekken. Peuters worden nieuwsgierig naar 

leeftijdsgenootjes, al spelen kinderen van twee nog niet met, maar naast elkaar. Elk met hun 

eigen speelgoed en in hun eigen spel. Tussen de drie en vier jaar beginnen kinderen samen 

te spelen, in twee of drietallen. Ze spelen dan met hetzelfde speelgoed, reageren op elkaar 

en houden al een beetje rekening met elkaar. Ze volgen hierbij hun eigen invulling van het 

spel.   

• Het nadoen van volwassenen om alledaagse vaardigheden te verwerven, zet zich voort in het 

fantasiespel. Dat biedt de mogelijkheid tot het doorleven van allerlei situaties.  

• De kinderen uiten zich heel veel met hun lichaam en hebben behoefte aan lichamelijk 

contact.  

• Ze gaan ervanuit dat de ander net zo denkt en voelt als zij.  

   

Emotioneel  

• De peuter wordt zich bewust van een eigen wil. Er ontstaan eerste pogingen tot 

zelfstandigheid door alles te doen wat volwassenen doen, zelf aankleden, zelf iets in elkaar 

zetten. Dit lukt uiteraard nog niet altijd. In de loop van het derde jaar komt het moment dat de 

peuter 'ik' zegt. Het 'nee' is niet van de lucht, want de peuter wil alles laten gebeuren zoals 

het kind denkt dat het beste is. Alles is 'van mij'. Een peuter denkt heel egocentrisch. Het 

besef dat je zelf iemand bent, los van je moeder en vader, geeft de peuter een gevoel van 

controle, maar kan de peuter ook onzeker en angstig maken. Dergelijke periodes komen in 

de ontwikkeling nog meermalen terug. Bijvoorbeeld in de puberteit.  

• De jonge kleuter is veel stabieler. Het kind heeft als het ware zekerheid en zelfvertrouwen 

gevonden. Een jonge kleuter is heel open en onderzoekend en maakt soms prachtige 

opmerkingen. Een stabiele periode waarbij de wereld steeds groter wordt: een eerste keer 

naar school, met een juf en vriendjes. Leren zwemmen tijdens de zwemles. Allemaal 

indrukwekkende gebeurtenissen.  

• De gevoelens van de kinderen zijn heel echt. Doordat kinderen nog niet in staat zijn om hun 

emoties ‘vast’ te houden met hun gedachten, is soms een snelle wisseling van stemmingen 

te zien. 'Jantje huilt en Jantje lacht'. Jonge kleuters beginnen onderscheid te maken tussen 

de zes basisemoties (blij, bang, verdrietig, boos, walging en verbazing)1, maar vinden het 

vaak nog moeilijk om gevoelens bij zichzelf te herkennen of te verwoorden.  

• Fantasie en werkelijkheid kunnen door elkaar lopen. Kinderen kunnen er gemakkelijk tussen 

schakelen. Een denkbeeldig vriendje kan heel reëel zijn. Ook monsters onder het bed of de 

angst voor het donker wordt een echte bedreiging.  

• Tegen de tijd dat kinderen vier jaar worden, worden ze zich bewust van hun eigen 

kwetsbaarheid.  

  

Moreel  

• Straf en beloning maken duidelijk wat wel en wat niet mag.  

• Van kleuters mag je verwachten dat ze de regels kennen en dat er in zekere zin ook een rem 

op het gedrag zit om zo straf te voorkomen.   

• De peuter heeft nog maar een vaag begrip van goed en kwaad; het kind moet nog leren te 

luisteren naar 'nee' en 'stop'. Het juiste gedrag wordt vooral door bevestiging verkregen.  

• Kleuters zijn wel erg streng en denken zwart-wit: de regel geldt altijd en voor iedereen.   

  

 
1 . Ekman, P. (1994). The nature of Emotion. New York: Oxford University Press  
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Verschil tussen jongens en meiden  

Meiden zijn van nature meer gericht op gezichten en taal, doen daardoor meer ervaring op en worden 

door volwassenen anders aangesproken dan jongens. Meiden zijn daarmee vaak wat sneller in hun 

taalontwikkeling en richten hun activiteiten meer op aandacht en bevestiging van volwassenen. 

Jongens zijn wat meer gericht op het ‘ontdekken’ van voorwerpen in de wereld (de ‘sloopleeftijd’). 

Vanaf drie jaar maken peuters onderscheid tussen jongens en meiden en gaan ze hieraan ook 

verschillende kenmerken toekennen Peuters leren dat het geslacht, net als veel andere 

eigenschappen (huidskleur, ogen, etc.) iets onveranderlijks is. Ze kennen al vrij snel de klassieke 

beelden van mannen en vrouwen. Het is van belang dat alle kinderen zich aangesproken voelen door 

het gebruikte spelmateriaal en de kans krijgen ermee te gaan spelen. Door kinderen mogelijkheden 

te geven die ze minder snel verwachten, krijgen ze de kans te kijken in hoeverre dit bevalt: laat 

meiden ook buiten spelen met de auto’s en laat jongens ook knutselen met roze materialen.  
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Spelinteresse  

Kenmerken  Spel  Spelbegeleiding  

• Ontdekken  

• Onderzoeken  

• Eigen wil  

• Spontaan  

• Fantasie  

• Spel is leren  

• Eerste spelregels  

• Weinig doelgericht  

• Individueel  

• Allerlei materialen  

• Begin rollenspelen (imitatie)  

• Kind volgend meespelen  

• Individueel   

• Dingen herhalen   

• Niet te veel prikkels geven   

• Eerste kringspelletjes  

  

3.4.2 Bevers  

Inleiding  

Bevers zijn tussen de 5 en 7 jaar oud (groep 2 en 3 van de basisschool). Bij deze leeftijd wordt 

gesproken van de ontwikkelingsfase kleuter en schoolkind. Op school gaan bevers van het 

voorbereidende leerproces over naar het daadwerkelijke leerproces. Dit is een ingrijpende periode. 

Je kunt in de groep bevers de 5-/6-jarigen en de 6-/7-jarigen onderscheiden. Meer informatie is te 

vinden in het Beverkompas .  

 

Ontwikkelingsgebieden 5-/6-jarigen  

  

Lichamelijk  

• Groei van kleuter naar schoolkind met typische veranderingen in de lichaamsbouw. Het hoofd 

is nog groot in vergelijking met de rest van het lichaam. De spieren ontwikkelen zich snel.  

• Heel actief en beweeglijk en ontdekt zijn of haar lichamelijke mogelijkheden en grenzen. 

Denk aan evenwicht en durf.   

• Hun oog- en handcoördinatie is sterk in ontwikkeling, wordt één geheel en gaat 

samenwerken. Dit is voor veel creatieve activiteiten en spelvormen belangrijk. De fijne 

motoriek is nog beperkt.  

• Bewegingen worden steeds meer doelgericht, zijn zintuiglijk ingesteld: ze willen dingen 

voelen, horen en proberen.  

• Grensverleggend bezig om eigen mogelijkheden te onderzoeken, zowel motorisch als 

zintuiglijk.  

  

Verstandelijk/cognitief  

• De woordenschat is nog beperkt wat betreft moeilijke woorden en uitdrukkingen. Ze nemen 

(bijna) alles letterlijk. Sarcasme en ironie worden vaak niet herkend.  

• Nieuwsgierig, leergierig, in voor spannende dingen.   

• Leren langzaam fantasie van werkelijkheid onderscheiden, maar deze lopen nog wel eens 

door elkaar.  

• De spanningsboog, het concentratievermogen, is nog kort.  

• Herkennen letters en namen en kunnen soms de naam schrijven.  

• Inzicht in oorzaak en gevolg en middel en doel zijn minimaal, waardoor hulp nodig is om tot 

oplossingen te komen. Een andere methode is met vallen en opstaan dingen uitproberen.  

  

Sociaal  

• Zelfstandigheid en zelfredzaamheid zijn nog beperkt.  

• Kunnen omgaan met regels, hebben behoefte aan eenduidigheid en structuur. Dit geeft 

zekerheid.   
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• Zijn nog zoekende naar vriendjes, deze wisselen dan ook snel. Als iemand niet bevalt, gaan 

ze wel met een ander spelen. Een vriendschap is meer voor de eigen identiteitsontwikkeling: 

‘Ik ben een vriendje van…’  

  

Emotioneel  

• Zijn zich bij een afwijzing of een ruzie nog niet bewust van de rol die zij hierin zelf hebben, 

zijn nog erg op zichzelf gericht en vinden het moeilijk om zich in een ander te verplaatsen.  

• Kunnen de zes basisemoties (blij, boos, verdrietig, bang, walging, verbazing) bij zichzelf 

herkennen en enigszins beheersen en zich aanpassen aan de situatie, maar hebben soms 

nog moeite met het herkennen of verwoorden van de echte oorzaak ervan. Hebben hulp 

nodig om inzicht in de situatie te krijgen.   

• Rollenspel als imitatie helpt om de eigen gevoelens te ontdekken.  

  

Moreel  

• Kinderen begrijpen het verschil tussen goed en fout steeds beter. Het geweten begint zich te 

vormen. Een kind kan zich schuldig gaan voelen als het iets verkeerd heeft gedaan en het 

opbiechten.  

• Straf en beloning maken duidelijk wat nu precies wel en niet mag.  

• Actieve verbeelding, staan open voor bovennatuurlijke zaken.   

• Meningen zijn eenvoudig door de omgeving te beïnvloeden.   

• Ze zijn niet in staat om de waarheid bewust te manipuleren op de manier die volwassenen 

liegen noemen Vanaf een jaar of vier kunnen ze bewust ja/nee-vragen met een leugen 

beantwoorden om geen straf of juist een beloning te krijgen, of wanneer ze hier vooraf voor 

worden geïnstrueerd. Pas rond een jaar of zes gaan ze zelf leugentjes om bestwil verzinnen 

en gebruiken, bijvoorbeeld om een ander kind te beschermen of om verrassingen te 

bewaren.  

  

Ontwikkelingsgebieden 6-/7-jarigen  

  

Lichamelijk  

• Kinderen beginnen met het wisselen van de tanden.  

• De lichaamsverhoudingen van de kleuter zijn veranderd in die van een schoolkind, de kracht 

neemt toe en de mogelijkheden worden uitgeprobeerd.  

• Prestatie gaat een rol spelen. Je laten gelden in de groep, je meten met anderen of meedoen 

aan een competitie geeft meer zelfvertrouwen en nieuwe energie.  

• Het gericht aanleren van diverse motorische vaardigheden is mogelijk in passende 

activiteiten en met goede instructie.  

  

Verstandelijk/cognitief  

• De taal is gegroeid, mede doordat kinderen leren lezen en schrijven.  

• Deze leeftijdsgroep kan al inschattingen maken. Ze weten globaal wat ze aan elkaar hebben 

en wat ze van een ander kunnen verwachten. Hierin wordt nog wel zwart/wit gedacht.  

• Ze gaan zichzelf steeds nadrukkelijker vergelijken met anderen, maar de focus ligt hierbij nog 

op het fysieke.  

• Ze doen steeds meer ervaring op met agressief gedrag, conflicten, wedijveren, opkomen voor 

jezelf en rekening houden met een ander.  
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Sociaal  

• Ergens bij horen en een plek in een groep krijgen, is belangrijk. Er zijn twee werelden. De 

ene wereld wordt gevormd door jezelf en in relatie tot kinderen; de andere wereld betreft 

zichzelf beschouwen in de wereld van de volwassenen in het gezin, school en bijvoorbeeld 

Scouting.  

• Deze leeftijdsgroep kan al inschattingen maken. Ze weten wat ze aan elkaar hebben en wat 

ze van een ander kunnen verwachten.  

• Ze gaan zichzelf steeds nadrukkelijker vergelijken met anderen.  

• Ze doen steeds meer ervaring op met agressief gedrag, conflicten, wedijveren, opkomen voor 

zichzelf en rekening houden met een ander.  

• De rol en het gedrag in een groep kinderen kan wisselen. Zelfstandig spelen en het uitvoeren 

van opdrachten is mogelijk.  

  

Emotioneel  

• Omgaan met diverse vormen van verlies is moeilijk.   

• De verschillen tussen jongens en meiden en denkers en doeners zijn waarneembaar. Er kan 

steeds meer onderscheid gemaakt worden tussen fantasie en werkelijkheid.   

• Kunnen leren hun emoties te verwoorden. Hierdoor leren ze hun emoties onder controle te 

krijgen en minder impulsief te reageren.   

• De eigen identiteit, het zelfbeeld, het zelfvertrouwen en de gewetensontwikkeling krijgen een 

duidelijkere vorm.   

  

Moreel  

• Bevers houden zich strak aan de regels. Regels geven duidelijkheid.  

• Bevers laten zich leiden door wat zij prettig of opwindend vinden (goed) en wat zij vervelend 

vinden, wat pijnlijk is of angst inboezemt (kwaad).  

• Maken morele keuzes op basis van directe oorzaak en gevolg (ik sla jou niet, want dan sla jij 

mij. Ik schreeuw niet, want dan krijg ik …).  

  

Spelinteresse  

De bever is tussen de 5 en 7 jaar oud en leert door te spelen. In het spel leert een kind om te gaan en 

rekening te houden met anderen. Spelen is van belang om de steeds groter wordende mogelijkheden 

te ontdekken. Situaties of ingrijpende gebeurtenissen worden nagespeeld, op die manier wordt de 

realiteit naar de eigen hand gezet en beter begrepen.  

  

Een bever hoeft niet voortdurend onder toezicht te spelen. Een bever kan al wat langer 'achter op het 

pleintje' met vriendjes spelen, want 'thuis' is binnen handbereik en dat begrip is er.   

  

In het spel is een bever spontaan, origineel, en beweeglijk. Het is de leeftijd om te beginnen met het 

gericht aanleren van vaardigheden als zwemmen, gooien, vangen, voetballen, etc. Er tekenen zich 

tussen de kinderen onderling grote verschillen af: 'de stoere', 'de stille', ‘haantje de voorste'. Ook de 

verschillen tussen jongens en meiden worden ontdekt.  

  

De bevers genieten van samenspel, maar in teamverband spelen waarbij ieder een eigen rol of taak 

heeft, is nog wel lastig (bijvoorbeeld bij voetbal gaan ze met zijn allen op de bal af in plaats van zich 

te verdelen over het veld). Ze zijn goed in het navertellen van verhalen en gebeurtenissen en hebben 

vooral oog voor details. Een samenhangend verhaal vertellen, lukt niet echt. Fantasie wordt 

uitgeleefd in het spel. Het verschil tussen fantasie en werkelijkheid loopt nog door elkaar heen. 

Doordat de fijne motoriek nu veel beter ontwikkeld is, zijn puzzels, Lego, knippen en rijgen leuke 

activiteiten.  
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Verschil jongens en meiden  

Rond deze leeftijd gaan kinderen het verschil tussen jongens en meisjes ontdekken. De tweedeling 

tussen jongens en meisjes ontstaat en is erg sterk bij deze leeftijdsgroep. Omdat ze volop bezig zijn 

met het ontdekken van een eigen identiteit en hiervoor nog deels afhankelijk zijn van de omgeving, 

wordt het geslacht een belangrijk onderdeel van het zelfbeeld. Jongens doen jongensdingen (‘want ik 

ben een jongen en dus vind ik dat leuk’), meiden doen meidendingen. Het ‘label’ speelt hierbij een 

grotere rol dan het ‘natuurlijk’ onderscheid tussen jongens en meiden. Als je als volwassene iets 

bestempelt als ‘waar meiden mee spelen’, zullen vooral de meiden hiervoor kiezen en andersom.  

  

Meiden zijn al vroeg veel vaardiger met taal en zullen dus anderen vragen om iets samen te gaan 

doen: ‘Zullen we ….?’ Ze zoeken naar een soort overeenkomst en proberen conflicten te vermijden. 

Dat lukt natuurlijk lang niet altijd, maar dan gaan de meeste meiden opnieuw proberen het met elkaar 

eens te worden. Jongens hanteren eerder een commandotoon als ze iets willen. Ze kunnen daarbij 

ook dreigen: ‘Als je niet…, dan…’ Vooral in hun spel vallen dezelfde verschillen op.   

  

Kinderen van deze leeftijd zijn volop bezig met het ontdekken van hun eigen identiteit. Het geslacht 

speelt hierbij als vaststaande, heldere indeling een grote rol. Niets is zo duidelijk als ‘ik ben een 

jongen/meisje’. Bevers zullen dan ook sterk de neiging hebben hiernaar te handelen. Bij kleuters blijkt 

dat meiden veel vaker gevraagd worden mee te spelen dan jongens. Meiden kiezen sneller eieren 

voor hun geld, door te delen en zich te schikken.   

  

Jongens zullen wat meer strijden om ‘schaars’ spelmateriaal of de ‘belangrijkste’ rol. Het spel van 

meiden neigt nogal eens naar het verkennen van verzorgende relaties. In het spel van jongens gaat 

het veel meer om het vaststellen van de pikorde in de groep, om de baas willen zijn en laten zien wat 

je allemaal durft. Ze zoeken daarbij ook voortdurend grenzen op. Waarschuwingen van leiding 

proberen ze daarbij zoveel mogelijk te negeren. Meiden kijken onbewust eerst naar het gezicht van 

de leiding, voordat ze iets gedurfds gaan ondernemen. Als dat gezicht gevaar of angst uitstraalt, 

zullen veel meiden van het risicogedrag afzien.   

  

Spelleiding  

  

Algemeen  

• Veel verschillende materialen, spelletjes, activiteiten en verhalen aanbieden.  

• Geef ruimte voor zelfstandig spelen, zonder inbreng van de leiding; ongedwongen en vrij 

spelen. Hierbij volg je kinderen in hun spel, zodat je er eventueel op in kunt spelen, 

bijvoorbeeld door materiaal toe te voegen aan hun spel.   

• Introduceer groepsspelletjes, met activiteiten waarbij het samen bezig zijn een belangrijk 

element is. Zorg dat het aantal spelregels beperkt blijft, maar dat de regels die er zijn duidelijk 

en voor iedereen hetzelfde zijn.  

• De uitleg van een spel moet aansluiten bij de belevingswereld. Je kunt zeggen: 'Hier is je 

plek', maar beter is te zeggen: 'Hier is je berenhol, als er straks geklopt wordt ga je kijken wie 

er is'.  

• Doe bij elke activiteit voor hoe het moet.   

• De activiteiten mogen niet te lang duren.  

• Neem niet allerlei verschillende spelvormen op in één activiteit, doe dit liever één voor één.  

• Op een groot speelveld of in een grote zaal voelen de kinderen zich verloren. Geef door 

middel van touwen of stoelen hun speelruimte aan.  

• Zorg ervoor dat er ruimte en aandacht is voor ieder kind. Speel hierbij in op de karakters van 

de kinderen: rem af en toe haantjes de voorste af en nodig de stille kinderen uit mee te doen.  
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Jonge bevers  

• Spreek begrijpelijk, gebruik korte zinnen en wees duidelijk, overvraag niet.  

• Stel niet te hoge eisen en laat bij corrigerende opmerkingen merken dat je het gedrag of de 

handeling afkeurt, maar niet de persoon.  

• Als de bevers keuzes maken, perk dan het aantal keuzemogelijkheden in. Houd het voor de 

bevers overzichtelijk.   

• Bied leuke, spannende, boeiende en korte activiteiten aan. Voorkom dat het te lang duurt, 

maar herhaal regelmatig wat de bevers aanspreekt.  

• Houd rekening met activiteiten waarbij je moet lezen of schrijven. Gebruik een tekening als 

alternatief.  

• Geef ruimte voor ontdekking, zowel individueel als samen in korte activiteiten, die met 

variaties herhaald worden.  

• Maak bij spelletjes gebruik van fantasierollen, als het daardoor zowel leuker als duidelijker 

wordt. Houd het echter simpel en gebruik geen ingewikkelde metaforen of meerdere lagen.   

  

Oudere bevers  

• Zorg dat je een goed beeld hebt van de verschillende werelden waarmee de bever te maken 

heeft. Probeer hiermee rekening te houden in de activiteiten, zodat er geen conflicten 

ontstaan tussen de regels en gebruiken in de andere leefwerelden. Wanneer iets thuis of op 

school als gevaarlijk wordt bestempeld, dan kunnen ze daar bij Scouting niet snel overheen 

stappen en zomaar meedoen.  

• Het spel is vooral gericht op bewegingsactiviteiten, zoals springen, rennen, klimmen en 

klauteren, hangen en duikelen aan een rekstok, een tikspel of een kring- en overloopspel.  

• Wat is belangrijk (waarden) en welke regels gelden (normen)? De regels maken de wereld 

beheersbaar, geven duidelijkheid en daardoor krijg je als bever grip op de wereld. Zorg voor 

een aantal basisregels die te overzien zijn en waar je voor bevers een duidelijk verband naar 

kunt leggen bij op de situatie toegepaste ‘sub regels’.  

• Zorg voor actie in de activiteiten en laat deze met variaties terugkomen. Herkenning en 

beheersing geven een gevoel van zekerheid en dat is goed voor het zelfbeeld. Een positief 

zelfbeeld is belangrijk voor het ontwikkelen van het zelfvertrouwen.   

• Geef sturing aan een activiteit, geef instructie en richtlijnen, maar geef ook ruimte om de 

individuele mogelijkheden te ontwikkelen.  

  

Samenvatting  

Kenmerken bever  Type spel  Spelbegeleiding  

• Ontdekken  

• Onderzoeken  

• Spontaan  

• Karakters worden 

duidelijker  

• Vriendjes  

• Fantasie  

• Rollenspel  

• Spontaan en origineel  

• Beweeglijk  

• Leren doorspelen  

• Creatief  

• Samenspelen  

• Fantasiespel  

• Aanleren vaardigheden  

• Niet te lange spelen  

• Geef voorbeelden  

• Gebruik fantasie  

• Veel variatie  

• Veel bewegen  

• Gebruik thema’s of verhalen  

• Fysieke grenzen verleggen  

• Eenvoudige regels  

    
3.4.3 Welpen  
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Inleiding  

De leeftijd van welpen loopt van 7 tot 11 jaar (groep 4, 5, 6 en 7 van de basisschool). Dit is de fase 

van het schoolkind, een periode waarin de groei en ontwikkeling meestal ‘redelijk’ rustig verlopen. In 

het vorige schema van de 6- tot 7-jarige bevers is te lezen welke kenmerken deze groep heeft bij de 

overgang van bever naar welp. Een welp maakt onderdeel uit van een speltak die zich kenmerkt door 

grote onderlinge verschillen. De jongsten kunnen zich echt nog wat verloren voelen in de groep en de 

oudsten doen al mee met de 'grote jongens en meiden'. De oudste en de jongste welpen schelen 

gemiddeld vier jaar van elkaar; dat is een lange ontwikkelingsperiode. Daarom is de ontwikkeling van 

de welp gesplitst in drie groepen: 7- tot 8-jarigen, 8- tot 9-jarigen en 9- tot 11-jarigen.  

  

Ontwikkelingsgebieden 7- en 8-jarigen  

  

Lichamelijk  

• In de groei en de ontwikkeling is een toename van lichaamskracht te zien.   

• De coördinatie van de zintuigen, het lichaam, de kracht en de omgeving laten een explosie 

aan bewegingsmogelijkheden toe.   

• Hierdoor is de individuele actie nu ook mogelijk in groepsverband.  

  

Verstandelijk/cognitief  

• Er is sprake van bewustzijn en bewustwording van het eigen kennen en kunnen en de 

betekenis hiervan in relatie tot anderen.  

• De concentratie neemt langzaam toe en de spanningsboog wordt groter, waardoor langer 

bezig zijn met een activiteit mogelijk is. Maar er is nog wel vraag naar veel variatie.  

• Het kind kan droom en werkelijkheid van elkaar onderscheiden.  

• De belevingswereld wordt een stuk groter. Er ontstaat een grote nieuwsgierigheid naar 

onbekende dingen en werelden. In het bekende wordt meer het hoe en waarom gezocht.  

• Leren lezen, schrijven en eenvoudige optel- en aftreksommen maken.  

• Zoeken oplossingen nog vooral op basis van tastbare zaken, maar kunnen al wel bepaalde 

voorstellingen maken (‘stel je hebt een … en daarmee wil je …’).  

• Begrijpen nog niet alles van de wereld om zich heen, en gebruiken fantasie om de 

ontbrekende kennis aan te vullen tot een ‘logisch’ geheel: fantasie en werkelijkheid lopen 

soms door elkaar.  

  

Sociaal  

• Willen ergens bij horen, een plek hebben in de groep, maar het verdelen van de groepsrollen 

is erg moeilijk. Een kind zoekt evenwicht in de verschillende werelden waarin het kind rollen 

toebedeeld krijgt, heeft of zou willen hebben. Ook krijgt een kind te maken met oordelen en 

vooroordelen.  

• Hebben nu inzicht in het feit dat mensen niet alleen fysiek verschillen, maar ook verschillen in 

karakter en interesses.   

• Kinderen worden zelfredzaam als het gaat om persoonlijke verzorging, al moeten ze er nog 

wel aan worden herinnerd.  

• Leren dat twee mensen ergens soms verschillend over iets kunnen denken.  

  

Emotioneel  

• Kunnen nu de belangrijkste emoties onderscheiden en bij zichzelf benoemen. Er is ook 

steeds beter inzicht in de oorzaak van een bepaald gevoel, hoewel vaak alles al dan niet 

terecht aan een directe aanleiding (‘de druppel’) wordt gekoppeld. Als er geen duidelijke 
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oorzaak is voor een negatieve emotie, wordt soms een reden aangewezen die ‘het 

makkelijkste voor handen is’.   

• Kunnen nog erg schommelen: het ene moment zijn ze volledig overstuur, het andere moment 

schaterlachen ze weer. Kinderen kunnen hun emoties niet altijd reguleren en kunnen erdoor 

worden overmand. Volwassenen zijn nodig om dit in goede banen te leiden.   

• Krijgen specifieke, persoonlijke interesses en voorkeuren die zichtbaar worden in 

verzamelingen, kleding, spel, etc.  

  

Moreel  

• De jongste welpen houden zich strak aan de regels. Regels geven duidelijkheid.  

• Ze letten ook op of andere kinderen zich aan de regels houden, zo niet dan zullen ze vaak 

klikken.  

• Welpen houden zich aan de regels (niet vals spelen) om problemen te voorkomen.  

• Kunnen op langere termijn denken wat betreft straf en beloning (als je nu dit doet, mag je 

morgen …, als de leiding nu boos wordt, mag ik volgende week misschien niet...).  

• Verwonderen zich over bijzondere dingen en gaan zich afvragen waarom dingen gebeuren.  

• Beginnen de basis te leren van de religie van hun gezin.  

• Het kind beseft dat iemand die dood is nooit meer terugkomt en gaat daardoor nadenken 

over zijn of haar eigen kwetsbaarheid.  

  

Ontwikkelingsgebieden 8- en 9-jarigen  

  

Lichamelijk  

• Nu de lichaamskracht vergroot, wordt krachtmeting een deel van de competitie.  

• Kunnen steeds beter fysiek anticiperen en afstanden inschatten, waardoor bijvoorbeeld 

balspelen een stuk dynamischer worden.  

• De actieradius wordt groter door fietsen, skaten en het beoefenen van sporten in sportclubs.  

  

Verstandelijk/cognitief  

• Kinderen nemen steeds meer dingen waar en krijgen op school meer vakken aangeboden, 

waardoor hun interesses geactiveerd worden.   

• Zij willen onderzoeken en ervaren, gaan dieper in op onderwerpen en zoeken achterliggende 

bedoelingen. Er worden veel waaromvragen gesteld.  

• Begrijpen de verschillende geldwaarden van munten en briefjes.   

• Ze gaan de gevolgen van een actie onderzoeken en kunnen een beetje vooruitdenken. Wat 

zou er kunnen gebeuren als …  

  

Sociaal  

• Winnen en verliezen, moet je leren. Dit is bepalend voor je aanzien in de groep.   

• Kinderen vanaf 8 jaar hebben door dat je meer bereikt als je jezelf iets meer bescheiden 

opstelt.  

• Het verwerven van een plaats en van status binnen een groep geeft vaak een nabootsing van 

het gedrag van de meest actieve of dominante groepsleden. Dit gaat soms gepaard met stoer 

doen of indruk maken (en een verhoogd veiligheidsrisico).  

  

Emotioneel  

• Kinderen weten wat ze kunnen, wat mag en waar grenzen liggen.  Ze hebben een redelijke 

dosis zelfvertrouwen.  
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• Ze willen meer dingen zelfstandig doen  

  

Moreel  

• Kinderen zijn in staat om feedback te geven en te ontvangen van mensen die dichtbij hen 

staan.  

• Begrijpen dat er op Scouting soms hele andere regels gelden dan bijvoorbeeld thuis of op 

school.  

• Maken zich druk om de wereld om hen heen, bijvoorbeeld over het klimaat of over 

dierenleed.   

• Krijgen door dat er kinderen zijn die het minder goed getroffen hebben (wanneer duidelijk 

zichtbaar: armoede, beperkingen, etc.).  

• Onder invloed van ouders, leraren en media nemen de vooroordelen toe.  

• De gewetensontwikkeling komt op gang.   

• Regels die binnen de eigen religie gelden, kunnen als erg zwart-wit en allesoverheersend 

worden gezien. Het is soms moeilijk te begrijpen dat er kinderen met andere achtergronden 

zijn.   

  

Ontwikkelingsgebieden 9- tot 11-jarigen  

  

Lichamelijk  

• Het buitenspel blijft belangrijk en beantwoordt aan de behoeften.   

• De fijne motoriek breidt zich uit en wordt duidelijk in activiteiten als schrijven, creatieve 

activiteiten en het maken van constructies.  

• Verschillende lichaamsdelen zijn nu in verhouding. Het kind zit lekker in zijn vel.  

  

Verstandelijk/cognitief  

• Belangstelling voor thema’s krijgt vorm in spreekbeurten en verhalen.   

• Belangstelling voor verzamelen, techniek, natuur, mechaniek, codes en geheimschrift groeit.  

• Fantasie en werkelijkheid hebben een eigen plaats gekregen.  

• Kinderen van deze leeftijd gaan meer beredeneren, rationaliseren en met elkaar overleggen.  

  

Sociaal  

• Behoefte aan groepsactiviteit is en blijft belangrijk.   

• De uitdaging moet nu meer in de moeilijkheidsgraad gezocht worden. Vriendschappen 

worden duurzamer en steeds meer gebaseerd op voorkeuren voor bepaalde 

karaktereigenschappen of gedeelde interesses (in plaats van ‘daar speel ik het meeste mee, 

omdat het zo uitkomt’).  

• Jongens en meiden gaan zichzelf profileren en tegen elkaar afzetten: de jongens tegen de 

meiden, waarbij grenzen worden opgezocht; verschillen en grenzen zijn of worden zichtbaar.  

• Op zoek naar sociale identiteit: hoe zien anderen mij?  

• Er ontstaat een behoefte aan privacy, een eigen mening. Ze willen serieus worden genomen. 

De term ‘kinderachtig’ komt voor het eerst voorbij en uit zich in bijvoorbeeld speels verzet 

tegen themafiguren (‘Ik weet heus wel dat jij … bent’).  

• De oudste welpen krijgen een medeverantwoordelijkheid voor de jongere kinderen.  

  

Emotioneel  

• Waar het kind eerder bang was voor fantasiewezens als draken en krokodillen onder het bed, 

ontstaat nu angst voor reële zaken als oorlog en geweld.   
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• Leren emoties reguleren en het uiten ervan (zo nodig) vermijden of uitstellen.  

• Het kind leert een breder palet aan emoties (jaloezie, teleurstelling, schaamte) begrijpen en 

herkennen bij anderen en kan erop inspelen.  

  

Moreel  

• De oudere welpen gaan begrijpen dat regels een reden hebben. Regels zijn er ‘voor het 

algemeen nut’. Iedereen moet zich eraan houden, want ‘stel dat iedereen zou besluiten dit 

niet te doen…’.  

• Ze gaan begrijpen dat regels ‘slechts’ afspraken zijn en niet in steen staan gebeiteld.  

• Je kunt er dus over onderhandelen en sommigen zullen dat ook uitgebreid gaan doen.  

• Worden meer zelfsturend.  

• Ze gaan nadenken over onderwerpen die te maken hebben met rechten en plichten en ze 

kunnen zichzelf vergelijken met bijvoorbeeld kinderen in andere landen of kinderen in 

Nederland die het anders hebben dan zijzelf.  

• Oudere welpen staan steeds vaker kritisch staan tegenover regels die worden gesteld. Ook 

kan een welp zich gaan schamen voor de manier waarop ouders zich gedragen.  

  

Spelinteresse  

In deze leeftijdsperiode maken de kinderen een hele ontwikkeling door. Door toename van 

lichaamskracht en coördinatie oefent het kind, dat een sterke behoefte heeft aan beweging, vele 

nieuwe vaardigheden: duikelen, stoeien, in bomen klimmen, hinkelen, werpen en vangen. Deze 

vaardigheden worden ook wel de grondvormen van het bewegen genoemd. Daarbij kan een 

beweging eindeloos worden herhaald, zoals duikelstangen of schommelen. De bewegingen worden 

meer gecoördineerd en verfijnd. Het blijft moeilijk om lang geconcentreerd achter elkaar met iets 

bezig te zijn, maar in hun spel worden activiteiten wel langduriger volgehouden en daarbij vaak 

complexer qua regels en fantasie.  

  

Samen spelen, het optrekken met vriendjes uit de buurt, is belangrijk. Kinderen in deze leeftijd 

vormen wel vriendenclubjes en krijgen daarbinnen voorkeuren, maar vriendschappen zijn nog niet zo 

sterk, standvastig en intiem als vanaf 11 of 12 jaar.  

  

In deze leeftijd leert het kind verder omgaan met groepsverhoudingen – de sterke leider, de 

meelopers – en moet het ook zelf voor zijn of haar plaats gaan knokken. Voor het eerst komt ook 

voorzichtig het prestatievermogen naar voren: een kind meet zijn of haar mogelijkheden met die van 

een ander.  

Het kind heeft nog veel fantasie en de drang om de wereld te ontdekken leidt tot prachtige spelen die 

eindeloos kunnen duren. Bijvoorbeeld geheime hutten, oorlogje, ziekenhuisje, of toneel spelen. Ook 

worden er spelletjes gespeeld die enigszins aan spelregels gebonden zijn, zoals knikkeren, tikkertje 

of verstoppertje. Activiteiten die de welp verder onderneemt, zijn bijvoorbeeld schrijven, eigen 

verhalen maken, handenarbeid, lezen, technisch Lego, denkspelletjes en gezelschapspelletjes.  

  

De interesse van welpen in de wereld is enorm. Ze zijn zeer leergierig en willen weten hoe dingen 

werken. Het is de leeftijd waarop ze eigen hobby's krijgen, verzamelingen aanleggen en over zeer 

gespecialiseerde onderwerpen veel weten te vertellen.  

  

Verschil jongens en meiden  

Waar het bij bevers nog vooral om de eigen identiteit draait, begint het bij welpen belangrijk te 

worden om ergens bij te horen. Je geslacht ‘bepaalt’ niet alleen wat je doet (‘Ik ben een jongen, dus 

ik speel met auto’s’, ‘moeders zorgen voor baby’s’), maar ook bij welke groep je hoort. Jongens horen 
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bij jongens, meiden horen bij meiden. Kinderen van het andere geslacht zijn daarom ‘maar stom’, net 

als activiteiten die stereotype zijn voor het andere geslacht.  

  
Er zijn veel overeenkomsten in behoeftes en talenten; de overeenkomsten zijn in deze speltak groter 

dan de verschillen. De verschillen liggen vooral in de omgang met elkaar.  

  

Jongens zoeken veiligheid via competitie met de ander. Het is voor jongens belangrijk om te weten 

wat ze waard zijn in vergelijking met anderen. Niet om altijd de beste te zijn, maar om je positie te   

kennen. Dat geeft rust en veiligheid. Jongens zoeken graag onderling de competitie in fysieke 

uitdagingen, terwijl meiden hier vaak wat onzekerder in zijn en graag als team de overwinning delen.  

  

Jongens zijn beweeglijker dan meiden. Ook is de fijne motoriek minder goed ontwikkeld. Meiden 

zullen hierdoor activiteiten als knutselen langer volhouden dan jongens, hier wat preciezer in zijn en 

veel aandacht besteden aan details. Jongens zijn sneller tevreden (of gefrustreerd als het niet 

meteen lukt) en onderzoeken bij deze activiteiten vaker een ‘alternatieve’ manier om materialen te 

gebruiken of het resultaat ‘jongensachtiger’ te maken. Dit stimuleert ook hun creativiteit. Jongens 

zoeken graag onderling de competitie in fysieke uitdagingen, terwijl meiden hier vaak wat onzekerder 

in zijn en graag als team de overwinning delen.  

  

Het groepsproces bij jongens en meiden werkt ook anders. Voor meiden is de veiligheid in de groep 

belangrijker en daarom overleggen ze eerst, sluiten compromissen en maken ze afspraken over wie 

wat gaat doen. Daardoor hebben ze vaak ook een beeld van het eindresultaat. Jongens zoeken 

veiligheid in competitie of rangorde en deze strijd gaat ook door bij samenwerkingsopdrachten. 

Jongens overleggen daarom luidruchtiger en laten elkaar niet altijd uitpraten. Omdat jongens ook nog 

wat impulsiever zijn, is er als ze aan de slag gaan slechts een grof idee van het eindresultaat. 

Iedereen gaat zelf met iets aan de slag, waarvan hij denkt dat het zo afgesproken is. Dat wordt dan in 

een later stadium in elkaar gepast tot een ‘collage van onderdelen’. Dit wordt bij jongens zo 

geaccepteerd, terwijl het door meiden sterk wordt afgekeurd als er zonder overleg van het plan wordt 

afgeweken.  

  

Spelbegeleiding  

  

Algemeen  

• Welpen zijn ondernemend, ze willen veel leren en kunnen. Bied daarom een grote 

verscheidenheid aan activiteiten en spelletjes aan. Ze willen uitgedaagd worden, maar ze 

willen zichzelf ook af en toe bewijzen in activiteiten waar ze al goed in zijn (dat is dus voor 

iedere persoon anders).   

• Breng veel variatie in de activiteiten aan en besteed niet te veel tijd aan uitleggen maar laat 

ze de activiteit doen.   

• Terugkomende en herkenbare activiteiten (vooral de populaire) worden enthousiast 

ontvangen en geven zelfvertrouwen, maar plan die niet te veel of te kort op elkaar en breng 

subtiele variatie aan met bijvoorbeeld thema, locatie of materiaal.   

• Kom tegemoet aan de bewegingsdrang. Veel bewegen dus!   

• Groepsspelletjes worden prachtig gevonden. De jongsten moeten dit echter nog echt leren. 

Houd hier rekening mee! Vooral het voor het eerst samenspelen als team is lastig. Bij voetbal 

hangen ze met een hele kluit om de bal. De oudere kinderen hebben meer gevoel voor 

tactiek en samenspel.  

• Doe bij elke activiteit voor hoe het moet, of laat welpen die de activiteit al kennen of het 

begrijpen dit doen (het ‘plaatje’).  

• Geef het spel een duidelijk einde, dit kan bijvoorbeeld door het aanwijzen van een winnaar.   
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• De welpen hebben de neiging steeds maar door te gaan met hun activiteiten. Het is daarom   

prettig dat de leiding de grenzen aangeeft en stopt op het hoogtepunt. Zorg voor rustpunten 

in het programma (bijvoorbeeld theedrinken, een concentratiespel of vertel een verhaal).  

• Er is nog veel fantasie in hun spel. Maak daarom gebruik van het Jungleboekthema. Thema’s 

die je zelf verzint, kunnen hier dan goed op aansluiten. Zorg dat de thema's in avontuurlijke 

verhalen worden verwerkt. Doe een appèl op hun creativiteit en expressie.   

• Regels zijn bespreekbaar, maar wel voorafgaand aan de activiteit. Houd tijdens de activiteit 

altijd de vooraf gestelde regels aan. Leg bij verandering van de regels het spel altijd even stil, 

zodat het goed duidelijk is. Dit voorkomt frustratie en gevoelens van ‘oneerlijk’ en 

‘voortrekken’. Regels kun je opbouwen in de loop van de tijd.  

  

Omdat je uiteindelijk toch allemaal dezelfde activiteiten doet en de welpen luisteren naar dezelfde 

uitleg, is het van belang te weten in een persoonlijke benadering een iets andere invalshoek te 

gebruiken in de verschillende leeftijdsfases.  

  

Invalshoek 7- en 8-jarigen  

Zorg voor uitdagingen, variatie en kom tegemoet aan de fantasie en bewegingsdrang. Wees duidelijk 

bij de uitleg en spreek regels af. Dit geeft houvast. Controleer of de uitleg is begrepen. Varieer 

regelmatig de groepssamenstelling waardoor het kind zich leert aanpassen, alle groepsleden leert 

kennen en niet altijd in het winnende of verliezende team zit. Deze leeftijdsgroep moet nog leren 

verliezen. Leg de nadruk bij het team en de activiteit, in plaats van de individuele prestaties (dit team 

was als eerste klaar, in plaats van dit team was sneller of heeft beter zijn best gedaan).  

  

Invalshoek 8- en 9-jarigen  

Bied een breed programma aan met veel spelmogelijkheden. Niet alleen competitie is belangrijk, 

maar ook samenspel waarvoor gezelschapsspellen, zang-, raadsel- en reactiespellen geschikt zijn. 

Geef sturing aan de groep. De behoefte aan zelfstandigheid is groot, dus laat ze meehelpen bij 

bijvoorbeeld het klaarzetten en het voordoen van al bekende activiteiten voor de nieuwe welpen.  

  

Invalshoek 9- tot 11-jarigen  

Geef opdrachten en bied ruimte voor ontdekkingen, fantasie en dadendrang in het kader van 

‘verkennen’. Geef de richting aan, bied ondersteuning en geef begeleiding waar nodig. Wees je 

bewust van de ontwikkeling van de jeugd, de groepsdynamica en sluit je ogen niet als iets moeilijk of 

lastig is om op te pakken. Zaken als buitensluiten en pesten beginnen op deze leeftijd. Maak dit 

bespreekbaar in het leidingteam. Geef oudere welpen meer verantwoordelijkheid in de ondersteuning 

van de jongsten, voor het materiaal en bij het uitleggen van bekende activiteiten.  
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Samenvatting  

Kenmerken welp  Type spel  Spelbegeleiding  

• Vriendjes  

• Groepsrollen  

• Zelfstandiger  

• Ontdekken 

woonomgeving  

• Veel willen weten  

• Samen doen belangrijk  

• Fantasie  

• Creatief  

• Actief  

• Fantasie in het spel  

• Spelregels meer toepassen  

• Bewegen is belangrijk  

• Bewegingen herhalen  

• Coördinatie verfijnder  

• Gezelschapsspelen  

• Dingen zelf maken, zelf doen  

• Technieken en vaardigheden 

willen leren  

• Competitie in teams  

• Veel variaties aanbieden  

• Veel bewegen  

• Duidelijke leiding nodig  

• Voorbeelden geven  

• Nieuwe activiteiten 

aanbieden  

• Fantasie, thema’s gebruiken  

• Houd je als leiding ook aan 

de regels  

   
3.4.4 Scouts  

Inleiding  

Scouts hebben de leeftijd van 11 tot 15 jaar (groep 8 van basisschool en leerjaar 1, 2 en 3 van het 

voortgezet onderwijs). Deze leeftijdsfase en de ontwikkelingsfase van prepuberteit en de puberteit is 

voor elke ouder en leidinggevende een uitdaging. Een fase waarin de behoefte aan zelfstandigheid 

groeit, veel praten met vrienden centraal staat en de mening van ouders en leiding niet altijd op prijs 

wordt gesteld. Enerzijds willen zij nieuwe ervaringen opdoen en dingen anders doen, maar anderzijds 

geven vaste gewoontes en rituelen duidelijkheid en zekerheid. Op dit vlak opereren vraagt creativiteit, 

energie en vooral geduld. In deze groep komt de overgang van de basisschool naar voortgezet 

onderwijs aan bod. Omdat dit een scheiding aangeeft, wordt dit verwerkt in het onderstaande 

schema. Door de welstand waarin wij leven (denk aan voeding) is voornamelijk de lichamelijke 

puberteit vervroegd in vergelijking met vijftig jaar geleden.  

  

Ontwikkelingsgebieden 11- en 12-jarigen  

Lichamelijk  

• Voorkeur voor buitenspel, als het kan in competitievorm. Ook jongens tegenover meiden. Er 

is wel een verschil in soorten van competitie tussen jongens en meiden. Jongens zoeken 

meer naar fysieke competitie, meiden willen graag meer samenwerking erin.  

• Zij kennen hun eigen kracht, energie en mogelijkheden en maken daar dankbaar gebruik van.   

• De hormonen gaan opspelen, lichamelijke veranderingen worden duidelijk.   

• Het verschil in ontwikkeling tussen jongens en meiden is zichtbaar; waar de meiden al in de 

puberteit komen, zijn de jongens nog niet zo ver.  

• De persoonlijke verzorging kan bij jongens wel eens te wensen over laten en is niet belangrijk 

of juist héél belangrijk bij meiden.  

  

Verstandelijk/cognitief  

• Realiteitszin en reëel denken, leiden tot abstract denken (over onderwerpen die je niet in het 

echt kunt zien, voelen of met andere zintuigen waar kunt nemen). Dit past bij de schoolse 

vaardigheden die gevraagd worden.   

• Zelfkennis groeit mede door het bewustzijn en worden van het eigen kennen en kunnen.   

  

Sociaal  

• Thuis is en blijft de basis van waaruit de jongere scout experimenteert en opereert.   

• Grenzen in relaties worden gezocht, verlegd, kritisch bekeken, overdacht en er wordt op 

gereageerd.   
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• De sociale vaardigheden laten nu meer vormen zien. Dit houdt verband met de groei van 

mensenkennis en het toepassen van die kennis.  

• Het zelf doen en aantonen dat het kan, krijgt zowel individueel betekenis als in 

groepsverband. De betekenis van de groep is heel belangrijk en kan veel invloed hebben.   

• Tussen 10 en 12 jaar leren kinderen rekening houden met de belangen van anderen. Vaak 

handelen ze volgens het give and take-principe: als jij wat voor mij doet, doe ik wat voor jou.  

  

Emotioneel  

• Het zelfbeeld, het zelfvertrouwen en de mate van zelfstandigheid laten zien hoe sterk het kind 

in het leven staat.   

• Vriendschappen kunnen heel intensief zijn en de eerste verliefdheid komt voor.  

  

• Onder invloed van lichamelijke veranderingen, andere relaties met leeftijdsgenoten, 

toegenomen verantwoordelijkheden, toenemende druk van ouders en de confrontaties met 

eigen (on)mogelijkheden en beperkingen ontstaat een periode van emotionele instabiliteit en 

een verminderd zelfvertrouwen.   

• Zaken als faalangst, compensatiegedrag, niet gemotiveerd zijn, ‘pester’ zijn of gepest 

worden, is afhankelijk van de mogelijkheden van een individu, maar ook van de reacties van 

de omgeving.   

• Begin van een volledig ontwikkeld concept van eigenbelang, zelfrespect en hoe anderen 

tegen hem of haar aankijken (vooral leeftijdsgenoten).  

• Begrijpen dat eenzelfde situatie bij verschillende personen verschillende gevoelens teweeg 

kan brengen en dat dit zelfs bij eenzelfde persoon kan variëren.  

  

Moreel  

• Scouts begrijpen heel goed waarom er regels zijn, maar een regel moet wel nuttig zijn.  

• Een regel waarvan ze het belang (nog) niet inzien, zullen ze niet serieus nemen.  

• Scouts in deze leeftijd beginnen tegenstellingen in de wereld, in het geloof en andere 

belangrijke zaken te zien. Ze zullen de volwassenen confronteren en vragen stellen over 

deze tegenstellingen.  

• Scouts gaan regels ter discussie stellen.   

• Ze zien in dat sociale regels er zijn om het leven overzichtelijk te houden.  

• Ze kunnen soms zo in iets opgaan, dat ze de regels totaal vergeten.  

• Scouts kunnen keuzes maken op basis van hun geweten (‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt 

…’).  

  

Ontwikkelingsgebieden 12- tot 15-jarigen  

  

Lichamelijk  

• Er is een groeispurt te zien, waarbij de lichamelijke groei in sprongen gaat, voornamelijk met 

betrekking tot de lengte. Hierdoor raakt de puber letterlijk en figuurlijk uit zijn evenwicht en 

wordt hij of zij slungelig en onhandig.   

• In deze periode bereiken ze de vruchtbare leeftijd (menstruatie, zaadlozing).  

• Bij jongens is er een snelle ontwikkeling van spieren. Ze worden (gemiddeld) sneller en 

sterker dan meiden.  
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Verstandelijk/cognitief  

• Doordat verschillende delen van de hersenen zich op verschillende momenten ontwikkelen in 

deze periode, kunnen scouts in deze periodes minder rationeel en meer emotioneel en 

gevoeliger reageren.  

• Door deze ontwikkeling in de hersenen zijn ze erg bezig om directe behoeften te bevredigen 

en hebben ze hun impulsen niet onder controle. Hebben ze zin in ijs, dan willen ze meteen 

een ijsje kopen.  

• Bovendien kunnen ze nog niet goed plannen. Het besef dat ze bijvoorbeeld iets moeten 

voorbereiden voor Scouting en dus ruim op tijd moeten beginnen, is nog niet zo aanwezig.  

  

Sociaal  

• De overgang naar de middelbare school betekent veel nieuwe ervaringen opdoen. Alles wat 

vertrouwd was, loslaten. Ze krijgen te maken met een nieuwe groep, nieuwe vakken, meer 

docenten en een andere manier van leren.    

• Het proces van losmaken wordt duidelijk. Er moeten steeds veel en nieuwe keuzes gemaakt 

worden, die van invloed zijn op de toekomst en derhalve grote consequenties hebben.  

• Meer omgaan met leeftijdsgenoten en meer buitenshuis verblijven, hoort ook bij dat proces.   

• Ze zijn in staat om gezamenlijke beslissingen te nemen en regels op te stellen in een groep 

en zich daaraan te houden.  

• Het zich conformeren aan een groep, het erbij horen, biedt steun bij alle onzekerheden. Het 

kan leiden tot onbegrip van volwassenen en conflicten met die volwassenen.  

• Kunnen luisteren naar andere meningen en hier op een respectvolle manier mee omgaan, 

ook als dit een andere mening is.  

  

Emotioneel  

• De seksuele rijping kan een gevoel van schaamte tot gevolg hebben. Het gaat vooral om de 

persoonlijke beleving. Deze is heel bepalend en de door de puber zelf bepaalde maatstaven 

kunnen een minderwaardigheidsgevoel of onzekerheid tot gevolg hebben.  

• Eigen ideeën, keuzes en beslissingen worden medegedeeld, beargumenteerd en al dan niet 

met toestemming uitgevoerd.   

• Herkennen in zichzelf de neiging tot eenzaamheid, verlegenheid, rebellie en leren hiermee 

omgaan.  

• Zijn zich bewust van pesten en de effecten van pesten.  

• Kunnen gevoelens, aspiraties en zorgen delen met groepsgenoten.  

• Al deze ervaringen hebben motivatie of demotivatie tot gevolg. Hierdoor wordt de 

zelfbeoordeling, de zelfkritiek en daarmee de zelfbetekenis beïnvloed. De realiteitszin kan 

zelfs vertekend worden of zijn.  

• Snappen waarom verschillende situaties bij verschillende mensen verschillende gevoelens 

teweeg kunnen brengen en kunnen dit ook enigszins voorspellen en ernaar handelen. Ze 

snappen ook dat eenzelfde persoon soms verschillend kan reageren, omdat er vaak meer 

dan één factor meespeelt.   

  

Moreel  

• Het is belangrijk dat scouts regels zien als die van henzelf.  

• Ongewenst gedrag kan worden bediscussieerd, omdat scouts in staat zijn de eigen fouten en 

gevolgen ervan in te zien. Ook kunnen er afspraken voor in de toekomst worden gemaakt.   

• Hoewel de regels bekend zijn, is het soms moeilijk voor hen zich aan regels te houden als de 

sociale druk groot is of als ze opgaan in een spel. Spelregels worden wel eens creatief 

omzeild (om te winnen of gewoon als uitdaging).  
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• Meningen van leeftijdsgenoten en de eigen sociale groep worden belangrijker dan die van 

volwassenen.  

• Bezig met en erkenning krijgen voor prestaties, ervaringen of dingen die bereikt zijn.  

• In staat zijn om gevolgen te verbinden aan (eigen) levensbeschouwelijke keuzes 

(bijvoorbeeld bidden voor het eten) en deze ook ter discussie te stellen.  

• In staat zijn om alleen of met de ploeg deel te nemen of een bijdrage te leveren aan een 

levensbeschouwelijke aandacht.  

• Zelfstandigheid, ‘volwassen worden’ en een gevoel van onafhankelijkheid zijn erg belangrijk 

in het losmakingsproces. Dit kan leiden tot ‘volwassen gedrag’ tegen de regels in (te laat 

thuiskomen, roken, drinken, etc.).  

  

Spelinteresse  

In deze leeftijdsgroep ontstaan hechte vriendengroepen. Eigen groepjes die samen sporten, hobby's 

hebben of lekker kletsen in de eigen kamer. Het is belangrijk om ergens bij te horen en echt interesse 

te hebben voor elkaar.  

Groepswerk komt veel aan bod; zowel competitieve spelen, teamspelen gericht op samenwerking of 

samen werken aan een opdracht, zoals samen een veldkeuken bouwen. Ze leren gemakkelijk nieuwe 

dingen en willen veel zelf kunnen. Ze moeten dit vooral ook (aan anderen) laten zien.  

  

Prestaties leveren, is belangrijk. Vaak gaat het nog meer om de groepsprestaties dan om individuele 

competitie. Soms is er ook een periode van klungeligheid door de snelle groei, maar uiteindelijk 

kunnen scouts lichamelijk enorm veel; ze zijn lenig, snel en ze overzien de ruimte. Bewegingen zijn 

daardoor veel gerichter; ze kunnen uren bezig zijn om iets onder de knie te krijgen (bijvoorbeeld 

koppen, spagaat maken, hiphop dansen, etc.).  

  

Ze houden van spelen met spelregels, maar deze moeten wel uiterst rechtvaardig worden 

gehanteerd. Ze zijn in voor allerlei verschillende activiteiten. Als het niet te kinderachtig wordt 

gepresenteerd, zijn ze voor heel veel dingen warm te krijgen.  

  

Het is heerlijk om er met een groepje alleen – dus zonder leiding – op uit te trekken. Speurtochten, 

hikes of op de fiets naar het kampterrein. Het zorgen voor jezelf – kamperen, koken, een eigen plek 

maken – vinden ze prachtig, al hebben ze er soms nog veel aanwijzingen bij nodig.  

  

Scouts zijn sterk gericht op de realiteit: het spel moet niet te fantasierijk worden. Thema's worden 

gebruikt als rode draad. Daarnaast slaan informatieve en samenwerkingsactiviteiten enorm goed aan. 

Dit heeft direct te maken met de vorming van waarden en normen.  

  

Verschil jongens en meiden  

Het verschil in de ontwikkeling tussen jongens en meiden is bij deze speltak het grootst. Meiden 

liggen soms wel twee jaar voor in hun ontwikkeling ten opzichte van jongens.  

  

Jongens zijn baldadig, stuiteren en duwen elkaar, pakken elkaars spullen af, duwen elkaars stoel 

weg, willen ‘even’ iets tussendoor doen. Meiden ‘frutten’ overigens ook aan elkaar, maar dat fysieke 

contact is veel kleiner. Ze zijn over het algemeen rustig en zitten vaker bij elkaar.  

  

Het competitie-element is heel belangrijk bij jongens, dan gaan ze harder werken. Competitie zit in 

jongens. Ze vergelijken zich met elkaar, ze jutten elkaar op. Ze zijn gevoelig voor opmerkingen als: in 

de andere groep doen ze het beter. Ze zijn gevoelig voor de directe beloning, het scoren. Soms koste 

wat het kost. Competitie bij meiden bestaat ook, maar is subtieler: ze willen als groep winnen, met als 

beloning het gevoel van goed te hebben samengewerkt en zich voor de groep te hebben bewezen. 

Hun doelen liggen vooral sociaal: ze willen de ‘liefste’ en de ‘populairste’ zijn.   
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Jongens komen uiteindelijk tot hetzelfde resultaat als meiden, maar via een andere weg. Ze zijn 

chaotischer, impulsiever, praktischer. Jongens zijn ook opportunistischer: ze kunnen gewoon ergens 

aan beginnen, niet helemaal wetend waar het schip strandt. Meiden kiezen meer voor structuur en 

zullen er eerder iets over zeggen als je daarvan afwijkt. Als iets niet lukt, zoeken meiden eerder 

externe oorzaken om aan te geven waarom het niet gelukt is.  

  

In hun vriendschappen zijn jongens meer praktisch dan meiden: ‘Jij liegt niet tegen mij en ik lieg (dan) 

niet tegen jou’. Ongenoegen wordt direct geuit. Als je aan meiden vraagt wat ze belangrijk vinden aan 

een vriendschap, noemen ze dat vriendinnen elkaar steunen en dat vriendinnen geen   geheimen 

voor elkaar hebben. Meiden hebben meer behoefte aan verbondenheid met seksegenoten, tenminste 

op psychisch niveau. Meiden zoeken eerder bevestiging en delen meer met elkaar. Dat verklaart 

waarom de vaste kern zich vaak beperkt tot één of twee vriendinnen. Meidenvriendschappen zijn ook 

veel complexer: samenklitten in groepjes, anderen buitensluiten, elkaar manipuleren, aantrekken-

afstoten, aardig doen behalve tegen…, dreigen: ’als jij met haar speelt, dan ben ik je vriendin niet 

meer’, elkaar negeren, uitlachen of in de steek laten, aardig één-op-één en onaardig in een groep, 

naar elkaar staren, onderling fluisteren, briefjes doorgeven, iemands uiterlijk voorzien van 

ongevraagd commentaar, vriendjes afpikken... en dit alles buiten het zicht van volwassenen!  

  

Jongens hebben een duidelijke opdracht nodig om aan het werk gezet te worden en aan het werk te 

blijven. Ze haken af wanneer ze het overzicht kwijtraken. Dat betekent dat een instructie dus meer 

stapsgewijs opgebouwd moet worden. Het bieden van structuur werkt goed voor scouts. Voor meiden 

kan de opdracht opener zijn, waarin een natuurlijk rustmoment als prettig wordt ervaren. Samen 

theedrinken, werkt bij meiden beter dan bij jongens. Voor jongens is variatie belangrijker dan voor 

meiden. Jongens kiezen bij een activiteit voor de inhoud, meiden kiezen eerder voor de anderen met 

wie ze iets samen gaan doen.  

  

Ook als het gaat om straffen of belonen is er bij deze leeftijd een verschil in behoefte tussen jongens 

en meiden. Jongens hebben behoefte aan duidelijkheid en streng optreden. Grenzen worden 

opgezocht om ‘stoer’ te zijn en daarom is het voor jongens belangrijk dat het bewust over de grenzen 

gaan door de groep niet als ‘stoer’ wordt gezien en dat de straf ook niet ‘stoer’ is. Beloning is er in de 

vorm van meer vrijheid en complimenten over vaardigheden. Meiden worden graag sociaal 

gewaardeerd, voelen sociale ‘afkeuring’ als straf en willen graag ook aandacht voor de externe 

omstandigheden. Grenzen worden opgezocht voor sociale acceptatie en ‘overtredingen’ hebben daar 

ook vaak mee te maken. Meiden beroep je op hun verantwoordelijkheid vanuit karakter en waar ze 

goed in zijn (‘Dat is toch niets voor jou?’). Hoewel duidelijk moet zijn dat het ongewenste gedrag het 

meisje absoluut geen ‘beter persoon’ maakt, moet het meisje weten dat je het gedrag afkeurt en niet 

haar persoon (‘maar de volgende keer kun je het beter zo aanpakken…’).   

  

Spelleiding   

Algemeen  

• Bied veel activiteiten aan die inspelen op samenwerking en groepswerk.  

• Daag scouts uit om prestaties te leveren samen met anderen, en niet ten koste van anderen.  

Geef ze de kans om hun persoonlijke talenten en vaardigheden voor de groep in te zetten.  

• Geef tactische aanwijzingen. Gebruik spelregels en wees rechtvaardig in het hanteren van 

die regels.  

• Een grote verscheidenheid aan activiteiten is uitdagend. De scouts willen veel weten en 

kunnen. Technieken en vaardigheden spreken hen enorm aan. Als leidinggevende moet je 

hiernaast ook de spelkant en hun fantasie en creativiteit blijven aanboren.   

• Voorkom dat scouts zich betutteld voelen. Leg niet overdreven uit en gebruik geen 

‘kinderachtige’ metaforen. Houd het bij de basis en probeer met indirecte en strategische 
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vragen te toetsen of deze basis is begrepen (‘dus als dit en dit gebeurt, wat zou volgens jou 

dan het slimste zijn om te doen…?’).   

  

Spelbegeleiding 11- en 12-jarigen  

Als leidinggevende moet je een beeld hebben van de te verwachten veranderingen. Hoe en door wie 

worden de grenzen bepaald? Door de situaties of zijn er normen, regels en afspraken die de leidraad 

vormen? Zorg voor evenwicht tussen leiden en ruimte bieden voor experimenteren. Bespreek de 

situaties die anders lopen dan afgesproken of verwacht. Houd overzicht, overwicht en toon begrip. 

Structuur is en blijft belangrijk, omdat structuur zekerheid biedt.  

  

Spelbegeleiding 12- tot 15-jarigen  

Overschat en onderschat inzicht in menselijke relaties en de gevoelens van pubers niet. Blijf positief 

en objectief in situaties waarin gezocht wordt naar grenzen en waar kritiek te horen is. Zorg voor 

open communicatie. Wees een voorbeeld en wees je bewust van de betekenis hiervan. Je rol als 

leidinggevende verandert, je wordt steeds meer de coachende begeleider. Je geeft de richting aan, 

maar geeft ruimte om die op andere manieren in te vullen.  

 

Samenvatting  

Kenmerken scout  Type spel  Spelbegeleiding  

• Vriendengroep  

• Erbij horen  

• Prestatiegericht  

• Veel interesses  

• Sportief, actief  

• Rechtvaardig  

• Ontdekken, veel willen 

weten en kunnen  

• Buiten spelen met de groep  

• Doelgerichte bewegingen  

• Samen spelen (teamgeest, 

tactiek)  

• Veel oefenen is leuk  

• Veel verschillende activiteiten 

naast elkaar  

• Doelgericht  

• Samenwerkingsspelen en 

activiteiten aanbieden  

• Taken verdelen   

• Mondelinge instructie is 

mogelijk, ook zonder 

voorbeelden   

• Veel spelen, bewegen en 

met elkaar dingen 

ondernemen   

• Presteren als groep  

  

3.4.5 Explorers  

  

Inleiding  

Explorers zijn 15 tot 18 jaar oud (bovenbouw van het voortgezet onderwijs of begin van een 

beroepsopleiding). De puberteit zoals bij de scouts beschreven, loopt nog door tot 16 jaar. Daarna 

begint de adolescentiefase die tot ongeveer 21 jaar duurt.   

  

In deze leeftijd maakt de jongere een versnelde groei door, er zijn veel lichamelijke veranderingen. Dit 

is niet altijd prettig. Je ziet dat ook aan ze af, de bewegingen zijn slungelachtig en onzeker. Er zijn 

jeugdleden die goed zijn in sport en beweging, zij zullen er zeker mee doorgaan, ook al omdat het een 

goede mogelijkheid is om er aanzien mee te krijgen. Het is voor de explorer belangrijk om iets te zijn. 

In sport, in techniek of toneel; het maakt niet uit. Er moet iets zijn waaraan je je eigenwaarde kunt 

ontlenen.  

  

Ze zijn op deze leeftijd gevoelig voor kritiek. Al die veranderingen maken hen onzeker. Ze vallen 

tussen 'wal en schip'; ze zijn geen kind meer, maar ook nog niet volwassen. Vragen als: Wie ben ik?, 

Wat wil ik? en Wat kan ik?, zijn actueel. Door experimenteren komen ze op ideeën en vinden ze 

antwoorden op hun vragen. Het is de leeftijd waarop ze de ene dag dit vinden en de andere dag dat. 
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Daarbij zijn ze (over)gevoelig voor de reacties van anderen. Kortom, een woelige levensfase die niet 

echt gemakkelijk is.  

  

Ontwikkelingsgebieden  

  

Lichamelijk  

• De groei en de ontwikkeling verloopt bij jongens trager dan bij meiden, maar bij beide groepen 

is sprake van onrust en onevenwichtigheid. Vooral jongens hebben de behoefte om hun 

lichaam te ‘testen’.  

• Hun invulling van tijd en nieuwe activiteiten kan een verschuiving van het dag- en nachtritme 

tot gevolg hebben.   

• De vermoeidheid slaat toe met liggen of hangen met als doel om alles weer in evenwicht te 

krijgen. Het accepteren van een ‘ander’ lichaam en de beleving van het voorkomen wordt in 

hoge mate bepaald door het zelfbeeld.  

• Een explorer heeft ongeveer negen à tien uur slaap nodig om alle indrukken van de 

afgelopen dag te verwerken in de hersenen, ongeveer evenveel als een negenjarige. Maar, in 

de loop van de puberteit verandert het slaapwaakpatroon. Dit patroon van wakker zijn en 

slapen verschuift ongeveer anderhalf uur. Dit betekent dus dat de puber later moe wordt, 

waardoor de jongere pas later zal gaan slapen. ’s Ochtends moet er wel net zo vroeg worden 

opgestaan, hierdoor kan slaaptekort optreden. Moeilijke en uitdagende activiteiten kunnen 

beter later op de dag plaatsvinden in plaats van in de eerste uren. Pubers kunnen er namelijk 

niet echt iets aan doen als ze ’s ochtends niet uit bed kunnen komen of slaperig zijn, want het 

probleem zit vooral in hun hersenen. Een puber heeft veel slaap nodig, maar is de vorige 

avond pas heel laat moe geworden. Dit zou betekenen dat pubers in de ochtend veel minder 

kunnen presteren.  

  

Verstandelijk/cognitief  

• Schoolprestaties zijn afhankelijk van de mogelijkheden en de gemaakte keuzes.   

• De breinontwikkeling gaat door. Zaken als plannen en impulsgedrag krijgen ze 

langzamerhand onder controle, maar dit blijft moeilijk. Vooral op de middellange en lange 

termijn. Pas in het 23e tot 25e levensjaar is dit volledig ontwikkeld.   

• Explorers nemen vaak korte termijn beslissingen, nemen meer risico’s en reageren 

onbezonnen. Ze kunnen gevaren wel beredeneren (roken en gezondheid), maar ze niet 

voelen. Gevaarlijke situaties (skaten op een brugleuning, hard op een scooter rijden zonder 

helm) overzien ze niet.   

• De kritische houding ten aanzien van mens en de maatschappij groeit.  

• De eigen visie wordt ontwikkeld en daarmee groeit de eigen identiteit.   

• Je weet wat de groep van je verwacht, je leert wat bij je past, wat je kunt en wat je wilt.   

• Vanuit meerdere kanten wordt druk uitgeoefend om je te leren aanpassen.  

  

Sociaal  

• De Explorers zijn als puber egocentrisch en altijd bezig zichzelf te vergelijken met anderen. 

Vanaf 14 jaar krijgen jeugdleden oog voor algemene en maatschappelijke belangen. Ze 

hebben meer een helikopterview en snappen dat sociale regels en wetten nodig zijn.  

• Alles is gericht op het vinden van de eigen identiteit. Individualiteit gaat samen met 

persoonlijke weerstand van de omgeving. Hoewel ze zich steeds meer richten op 

leeftijdsgenoten, blijven volwassenen wel voorbeelden.  

• De kritische houding vraagt om ondersteuning van anderen om zo te kunnen vergelijken.  

Deze ondersteuning vinden ze in de (sociale) groepen waar ze bij horen.   
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• Er moeten steeds meer en nieuwe keuzes gemaakt worden, die van invloed zijn op de 

toekomst en daarom grote consequenties hebben. Ze hebben baat bij ondersteuning van 

volwassenen om tot weloverwogen keuzes te komen.  

• De interesse in anderen is groot en is belangrijk, vandaar de urenlange gesprekken.   

  

Emotioneel  

• Bij jongens is de primaire, ongecontroleerde reactie heftiger dan bij meisjes. Gestereotypeerd:  

een jongen wordt driftig en slaat erop wanneer iemand zijn schooltas afpakt; een meisje kan 

het meer in de context zien (‘zeker een grapje, ik pak ze later wel terug’).  

• Explorers zijn onzeker en wispelturig. Dit komt voort uit de ontwikkeling van de hersenen.  

• Explorers zijn op zoek naar prikkels en nieuwe dingen, het experimenteergedrag en het 

verleggen van grenzen.  

• Explorers vormen veel vastere vriendschappen en daar komen verliefdheden uit voort.   

• De oudere explorer komt als adolescent tot een meer reëel en positief zelfbeeld.   

  

 Moreel  

• Explorers krijgen een duidelijker beeld over welke activiteiten en dingen die hen plezier en 

geluk brengen. Hiermee kunnen ze zich binden of juist afzetten tegenover de groep en het 

gezin.  

• Explorers zijn oprecht tegenover zichzelf en anderen: ze zetten geen masker op en wat ze 

doen en zeggen, menen ze ook.  

• Zijn zich meer bewust van verschillende spirituele en religieuze tradities, vanuit respect voor 

iedereen, bieden ze ruimte aan anderen om aspecten van hun levensvisie te uiten.  

• Alles wat autoriteit uitstraalt, bekijken ze met argusogen: bijvoorbeeld ouders en docenten.   

• Explorers ontdekken hun eigen persoonlijkheid en zijn bezig met het worden van een 

zelfstandig individu. Ze willen ook als zodanig worden aangesproken.   

• Explorers kunnen uitgesproken visies ten aanzien van sociale en politieke onderwerpen 

hebben en kunnen zich daar ook actief mee bezig gaan houden.  

• Explorers stellen zichzelf vragen over de ‘zin van het leven’.  

  

Spelinteresse  

De leeftijdsgenoten spelen een belangrijke rol. Zij bieden elkaar zekerheid. Die zekerheid hebben ze 

nodig. Het bij een groep horen, is enorm belangrijk. Explorers zijn bereid een stuk van henzelf opzij te 

zetten om te voldoen aan de patronen die bij de groep horen. Uiterlijk en kleding vormen hier een 

onderdeel van. Zij zijn de symbolen voor wie je bent, wat je vindt.  

  

Verschil jongens en meiden  

Het verschil tussen jongens en meiden is opvallend; de meiden lopen op de jongens vooruit. Hun 

lichamelijke ontwikkeling gaat sneller, ze gaan met oudere jongens uit. De jongens van hun eigen 

leeftijd zijn veel meer hun kameraden met wie ze gewoon dingen doen. De belangstelling tussen 

beide groepen kan nogal eens uiteenlopen; de jongens willen voetballen, rugbyen, of grootse objecten 

pionieren, terwijl de meiden liever kletsen, dansen, of toneel spelen. Het is voor de begeleider soms 

een hele tour om iets te vinden waarbij beide groepen aan hun trekken komen.   

  

Jongens functioneren goed in een sfeer van concurrentie. Dat zal ze stimuleren zich beter en verder 

te ontwikkelen. Meiden geven echter op als de concurrentie te zwaar is; ze zijn dan negatiever over 

hun kansen en kunnen besluiten geen energie te investeren. Jongens overschatten zichzelf: ‘Ik kan 

het wel’, meiden onderschatten zichzelf veel vaker.  
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De meeste jongens kunnen in korte tijd heel erg boos worden. Ze schelden, schreeuwen en slaan met 

deuren. Deze woedeaanval kan daarna even snel weer verdwijnen als hij kwam. Bij de meeste 

meiden verloopt een woedeaanval meer geleidelijk. Ze blijven voor rede vatbaar en je kunt ze via taal 

nog bereiken. Maar ze blijven wel langer boos. Jongens lossen conflicten ‘directer’ op dan meiden, 

doen dat meer fysiek. Als de ander iets heeft gedaan wat een jongen niet leuk vindt, krijgt hij een klap, 

een duw of een grote bek. Als het eenmaal is uitgevochten, gaat de hand erop en is het klaar. Je 

hoeft geen vrienden te zijn, maar het is wel uit de wereld. Meiden lossen het meer verbaal op, ze 

lossen een conflict op door een gesprek. Bij meiden blijft een conflict op de achtergrond nog lang 

aanwezig.  

  

Onderzoek heeft aangetoond dat bij meiden niet alleen de fysieke ontwikkeling en de 

breinontwikkeling sneller gaan dan bij jongens. Ook met de persoonlijkheidsontwikkeling liggen ze 

voor op jongens. Ze kunnen dus eerder plannen en organiseren. In de praktijk zie je dat meiden ook 

relatief vaker in het afdelingsbestuur zitten dan jongens.  

In een gemengde afdeling is het van belang te zorgen dat de zaken die meiden belangrijk vinden, 

duidelijk aan bod komen. Anders zullen ze met name in deze leeftijdsgroep gaan afhaken.  

Spelbegeleiding  

Een belangrijk punt voor begeleiding aan pubers: als er sprake is van een duidelijk leeftijdsverschil, 

dan zal de rol als begeleider eenvoudiger zijn dan bij een (te) klein leeftijdsverschil. Bij een klein 

leeftijdsverschil, moet jij je steeds bewust zijn van je rol en je taak. Op het moment dat jij je hiervan 

niet meer bewust bent en er sprake is van gelijkheid, is het niet gemakkelijk overwicht te krijgen en, 

nog belangrijker, te behouden.   

Begeleider zijn, betekent dat je het programma draagt, de groep leidt, de eindverantwoordelijkheid 

draagt en dat er sprake is van een gezagsverhouding. Uitgangspunt is gelijkwaardigheid, dat wil 

zeggen respect voor elkaar. Maar door de verschillende rollen is en kan er geen sprake zijn van 

gelijkheid.  

  

Deze speltak gaat anders met elkaar en de begeleiding om. Explorers willen actief betrokken zijn bij 

het programma. Regels en afspraken moeten voor iedereen duidelijk zijn. Alleen dan is ruimte 

mogelijk om de eigen inbreng van de explorers te realiseren. Maak steeds een planning voor een 

periode en bekijk hoe die ingevuld kan worden en hoe de taken verdeeld worden. Je kunt delegeren 

en verantwoordelijkheden doorgeven, maar bedenk dat je steeds de eindverantwoordelijke bent en 

blijft. Maak ook afspraken over de communicatiemiddelen die gebruikt worden en hoe ze gebruikt 

worden. Niets is zo vervelend als een mail of een berichtje te verwachten en niets te horen tot op het 

laatste moment. Communicatie is bepalend voor de motivatie, betrokkenheid (groepsverbondenheid) 

en de visie (groepsbeleving) van Scouting. Vrijheid en blijheid zijn mooi, maar betekenen geen 

vrijblijvendheid. Er wordt iets uitgedragen door alle betrokkenen en daarmee wordt het beeld van 

Scouting gecreëerd.  

  

Zorg voor een rustige sfeer en geef de jeugdleden de ruimte om gesprekken te voeren over de 

onderwerpen die zij belangrijk vinden. Geef tekst en uitleg over zaken die je als begeleider belangrijk 

vindt. Bespreek gedrag of keuzes, geef objectief informatie en laat ze daarmee zelf conclusies trekken 

die al dan niet besproken worden. Maak samen het programma en plan vooruit om betrokkenheid 

vast te houden. Geef verantwoordelijkheid en delegeer programmaonderwerpen. Zorg voor evenwicht 

tussen programmaonderwerpen die jij als begeleiding wilt inbrengen (om de doelstelling van Scouting 

vast te houden), de actualiteit en de voorstellen van de explorers. Wees duidelijk, consequent en 

rechtvaardig en zorg voor een verstandhouding op basis van gelijkwaardigheid, maar niet van 

gelijkheid.   

  

Tips:  

• Bied activiteiten aan die veilig én uitdagend zijn. Explorers vinden het vervelend om zich 

bekeken te voelen, terwijl het prachtig is als anderen naar je prestaties opkijken. Daarnaast 
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zoeken ze de spanning en de uitdaging, willen ze zich ‘meten’ met anderen om te weten waar 

ze staan.  

• Werk niet te prestatiegericht; leg de nadruk op samenwerken en het uitbreiden van de eigen 

mogelijkheden.  

• De activiteiten moeten het ontdekken, het zelfstandig zijn, en het samen zijn verenigen.  

Gespecialiseerde interesses komen veelvuldig voor, bijvoorbeeld bergsport, speleo of zeilen. 

Geef hier ruimte aan. Het is belangrijk dat explorers eigen verantwoordelijkheid gaan dragen, 

ook voor de spelen en activiteiten die worden ondernomen. De begeleider is met name 

voorwaardenscheppend.   

   

Kenmerken explorer  Type spel  Spelbegeleiding  

• Onzeker  

• Je bekeken voelen  

• Iets willen zijn  

• (over)gevoelig  

• Kritisch  

• Prestatiegericht  

• Oog voor de toekomst  

• Ontwikkeling van 

waarden en normen  

• Meer abstract denken  

• Duidelijke verschillen tussen 

jongens en meiden   

• Specialistischer activiteiten   

• Onzeker in bewegen, 

slungelachtig   

• Groepswaarden en -normen 

bepalen de  

activiteiten   

• Prestaties zijn belangrijk   

• Uitdagend om 

nieuwverworven vaardigheden 

te testen  

• Doelgericht werken   

• Meer theoretische 

achtergrond en tactiek  

• Overleg bij spel- en 

activiteitenkeuze   

• Voorwaardenscheppend   

• Als gelijke behandelen   

• Meer verantwoordelijkheid 

geven   

• Zelf meedoen  

  

3.4.6 Roverscouts  

  

Inleiding  

Roverscouts zijn tussen de 18 en 21 jaar (beroepsopleiding of starters in het arbeidsproces). De 

adolescentiefase duurt tot ongeveer 21 jaar. Roverscouts vormen zelf het eigen programma. Regels 

en afspraken moeten voor iedereen duidelijk zijn en worden door de roverscouts zelf bepaald en 

gehandhaafd. De roverscouts ondersteunen elkaar in het aangaan van uitdagingen en het vormgeven 

van het programma. Voor de roverscouts is er desgewenst een coach of adviseur beschikbaar voor 

het vormgeven van de samenwerking en de eigen ontwikkeling.   

Communicatie binnen de speltak is bepalend voor de motivatie, betrokkenheid, groepsverbondenheid 

en de visie (groepsbeleving) bij Scouting. Vrijheid en blijheid zijn mooi, maar betekenen geen 

vrijblijvendheid. Er wordt iets uitgedragen door alle betrokkenen en daarmee wordt het beeld van 

Scouting gecreëerd.  

  

In deze leeftijd word je als een volwassene beschouwd. De roverscout kan dan ook zelfstandig zorgen 

voor de eigen omgeving en het programma dat gespeeld wordt. Het spel dat gedaan wordt, is als het 

ware een weerspiegeling van het leven zelf. Met positieve en negatieve ervaringen zal men moeten 

leren omgaan. Ook naar elkaar toe zal dit spelen, wie neemt de verantwoordelijkheid op zich voor 

dergelijke ervaringen en hoe wordt daar in de groep mee omgegaan?  

  

Ontwikkelingsgebieden  
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Lichamelijk  

• De lichamelijke groei en de ontwikkeling is al vergevorderd. Het nieuwe ‘lijf’ is meestal al 

aardig geaccepteerd.   

• Er kunnen nog lichamelijke onzekerheden zijn die een plekje moeten krijgen.  

  

Verstandelijk/cognitief  

• De eigen visie wordt verder ontwikkeld en daarmee groeit de eigen identiteit.   

• Je weet wat de groep van je verwacht, je leert wat bij je past, wat je kunt en wat je wilt. 

Roverscouts leren langzamerhand meer rekening te houden met de sociale en emotionele 

gevolgen van hun gedrag en ook met effecten op langere termijn. Er vindt een verfijning 

plaats van de organisatie in het brein.  

• Dit leidt ertoe dat Roverscouts steeds meer grip krijgen op hun eigen gedrag.  

• Ze zijn beter in staat beredeneerde keuzes te maken en die te evalueren.  

• Ook weten ze nu hun gedrag aan te passen aan de sociale norm die in hun omgeving geldt.  

Dat wil zeggen dat ze nu beter in staat zijn om weerstand te bieden aan de sociale druk om 

iets te doen waar ze niet achter staan.  

  

Sociaal  

• Alles is gericht op het verder vinden van de eigen identiteit. Individualiteit gaat samen met 

persoonlijke weerstand of weerstand van de omgeving.  

• De kritische houding vraagt om ondersteuning van anderen om te vergelijken, en een positief 

zelfbeeld is belangrijk om doorgroei mogelijk te maken.  

  

Emotioneel  

• De adolescent komt tot een meer reëel en positief zelfbeeld.   

• Vanaf ongeveer 18 jaar kunnen Roverscouts emoties bij anderen goed herkennen door 

iemands gezichtsuitdrukking, maar ook door hoe iemand loopt of praat.  

  

Moreel  

• Respect voor andere levensbeschouwingen.  

• Aan het eind van de roverscoutsperiode kunnen Roverscouts een Partenza doen; daarmee 

committeren ze zich wel of niet aan waarden die Scouting belangrijk vindt.  

 

Spelinteresse  

Het programma van de roverscouts richt zich op het opdoen van (internationale) ervaringen, 

teamwork en het zich verder ontwikkelen als jongvolwassene. Roverscouts zijn verantwoordelijk voor 

hun eigen programma. Ze kiezen dit, bereiden het voor en voeren het uit.   

Het roverscoutsprogramma heeft daarnaast een individueler aspect in de vorm van de drie 

persoonlijke uitdagingen.  

  

Verschil jongens en meiden  

Bij roverscouts is het verschil tussen mannen en vrouwen gelijk geworden aan de verschillen tussen 

de seksen bij volwassenen. Veel van deze verschillen zijn al bij de jongere speltakken besproken. De 

verschillen zitten in een ander soort vriendschappen, de mate van competitie die gewenst is, het 

verschil in waarnemen en reageren (visueel en praktisch bij mannen, meer op taal gericht bij 

vrouwen). Natuurlijk is dit een algemeen beeld en zijn er veel uitzonderingen. Vrouwen zijn veel beter 

in het herkennen van gezichtsuitdrukkingen en stemklanken dan mannen. Mannen zijn 

oplossingsgerichter en minder geneigd hun hart te luchten. Mannen focussen zich meer op het 
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voltooien van een specifieke taak, terwijl vrouwen zich meer op het proces concentreren waarmee ze 

de taak uiteindelijk kunnen voltooien.  

  

(Spel)begeleiding  

Bespreek gedrag of keuzes door feedback te geven op het reilen en zeilen in de speltak. Op 

individueel niveau: geef objectief informatie en laat roverscouts daarmee zelf conclusies trekken die al 

dan niet besproken worden.   

  

Voor deze doelgroep is het belangrijk dat er een luisterend oor is, om zo nodig op terug te kunnen 

vallen en iemand die beschikbaar is om roverscouts te helpen reflecteren op het eigen gedrag.   

Een aantal tips bij het begeleiden van Roverscouts:  

1. Besef dat Roverscouts anders in elkaar zitten: Roverscouts gaan vaak te werk volgens het 

mechanisme ‘Eerst zien en doen, dan pas denken'. Dat is niet zomaar te corrigeren of te 

veranderen. Hun hersenen zijn vaak nog volop in ontwikkeling. Houd hier dus simpelweg 

rekening mee bij rol als coach of adviseur.  

2. Weet welke onzichtbare lagen in de Roverscouts in jouw speltak schuilgaan: je ziet en hoort 

een roverscout, maar er is véél onzichtbaar:   

• De biologie eronder (vaak een verrassingspakket, versierd met veel gaven, maar hier 

en daar ook wat loszittend temperament en impulsiviteit, terwijl de knoppen nog niet 

helemaal goed afgesteld zijn).   

• De opgedane levenservaringen.  

• De steeds weer wisselende overtuigingen over zichzelf en over anderen.   

3. Formuleer je eigen gevoelens: mensen die tegen een ander zeggen dat iemand altijd de juiste 

woorden lijkt te hebben, bedoelen vaak dat die ander echt vanuit zichzelf spreekt en zijn eigen 

gevoelens uitdrukt. Wie zich met het formuleren van zijn eigen gevoelens bezighoudt, lokt 

minder agressie uit en maakt het gesprek menselijker.  

4. Zoek het meer in persoonlijke kracht, dan in gezag: Roverscouts hebben veel respect voor 

wie potentiële macht heeft en deze macht zou kunnen gebruiken, maar dat toch niet doet. 

Denk aan docenten voor wie je veel respect had vroeger. Ze zeiden duidelijk waar het op 

stond en je wist wat je aan hen had, maar ze waren wel altijd correct.  

5. Weet wat je wilt en houd het bij de kern van de zaak: het helpt als je weet wat je wilt bereiken 

en waarover je het wilt hebben. Streef naar een redelijke balans tussen wat je zelf wilt en de 

manier waarop de jongere daarop reageert. Het doel is samen tot een beter eindresultaat te 

komen.  

6. Wees oprecht geïnteresseerd: luister aandachtig naar wat Roverscouts proberen te zeggen 

en laat dat ook duidelijk zijn in je lichaamshouding en in de vragen die je stelt. Vat samen wat 

de ander zegt en vraag of je het zo goed begrepen hebt. Spreek vanuit respectvolle zorg.  

7. Geef één opdracht per keer: overstelp roverscouts niet met opdrachten en (onrealistische) 

verwachtingen. Ze hebben al veel te verwerken en te veel informatie in één keer versterkt het 

gevoel van chaos in hun hoofd.  

8. Vermijd de ‘moderne vlucht' in elektronica: ze kennen geen wereld zonder mobieltje en 

internet. Eindeloos communiceren ze via hun mobiel. Ze zijn opgegroeid in een 

informatiemaatschappij. Het is heel verleidelijk om daarin mee te gaan en te vluchten in 

alternatieven voor een gesprek. Je kunt moeilijke zaken mailen, WhatsApp-en of sms-en, 

maar houd belangrijke gesprekken toch vooral tijdig en in levenden lijve. Je stem, 

gelaatsuitdrukking en manier van bewegen voegen veel toe aan je woorden.  

9. Wees jezelf: weet dat er eigenlijk geen lijstje met geslaagde formules bestaat. De beste en 

leukste manier om iemand te zeggen wat positief is en wat je plezier doet, is: wees jezelf. Als 

jouw scouts jou een beetje kennen, zullen ze haarscherp aanvoelen wat je echt meent en wat 

nep is.  
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Kenmerken roverscout  Type spel  Spelbegeleiding  

• Stap in de wereld als 

een volwassene  

• Welke keuzes worden 

gemaakt ten aanzien 

van het eigen leven?  

• Hoeveel  

verantwoordelijkheid wil 

ik op me nemen?  

• Het brein is nog niet 

volledig volgroeid. De 

reikwijdte van de eigen 

keuzes kan nog niet 

helemaal doorgrond 

worden  

• De onderlinge voorkeuren 

worden helder  

• Aanvullende ervaringen 

opdoen  

• Internationaal exploreren?  

• Wat is serieus en wat is spel?  

• Reflecteren op eigen gedrag  

• Terug kunnen vallen op een 

vertrouwenspersoon  

• De onderlinge rollen in de 

groep zijn verwisselbaar  

  

3.5 Basisvaardigheden voor het omgaan met jeugdleden  
In de vorige paragraaf heb je meer informatie gekregen over leeftijd en ontwikkelingsfasen van 

bevers, welpen en scouts. In deze paragraaf vind je informatie over hoe je met deze kinderen kunt 

omgaan. Dit zijn slechts enkele basisvaardigheden en deze vaardigheden maken je zeker niet tot een 

volleerd opvoeder (dat kan ook niet in één dagdeel). Wel geven ze wat ideeën en handreikingen om 

met kinderen met afwijkend gedrag om te gaan.  

  

3.5.1 Complimentjes geven  

Door jeugdleden complimenten te geven, stimuleer je ze op een positieve manier en lever je een 

bijdrage aan hun zelfvertrouwen. Een positieve benadering (benoem welk gedrag je wel wilt zien en 

dat gedrag ook positief bekrachtigen) werkt ook beter dan zeggen wat je niet wilt zien. Let wel op dat 

je het niet overdrijft. Te veel positieve bevestiging (alles is altijd geweldig) werkt averechts en zorgt 

juist voor onder-prestatie.   

  

Tips voor het geven van goede complimenten:  

• Prijs de inspanning, de moeite die een jeugdlid doet en niet het resultaat. Hiermee stimuleer 

je het opdoen van nieuwe ervaringen, het leren van nieuwe dingen. Schep de veiligheid 

waarin het niet erg is als een kind een keer faalt.   

• Benoem het gedrag concreet. Gebruik daarbij zo veel mogelijk objectieve woorden (vertel wat 

je ziet, niet wat je voelt).  

• Wees eerlijk en ‘op maat’.  

• Maak geen onderlinge vergelijking tussen jeugdleden.  

• Doe het direct na het vertoonde gedrag, zodat voor het kind er een duidelijke koppeling is 

tussen jouw reactie en het gedrag.  

• Neem eens de tijd om naar je jeugdleden te kijken en te zien welke goede dingen ze doen. 

Zo zorg je ervoor dat je elk jeugdlid een compliment kunt geven.   

  

3.5.2 (Onverwacht) belangstelling tonen  

Naast het geven van complimenten, kun je ook positieve aandacht schenken aan jeugdleden op een 

moment dat ze leuk bezig zijn en het niet verwachten. Geef aandacht aan ze en waardeer de leuke 

dingen die jeugdleden doen. Dit kun je al doen door geïnteresseerd te vragen naar waar een jeugdlid 

mee bezig is of door op een andere manier belangstelling te tonen., dit geeft jeugdleden het gevoel 

dat ze gewaardeerd worden. 

  

3.5.3 Grenzen stellen  

Een aantal voordelen van het stellen van duidelijke regels en grenzen:  



Inhoudelijke toelichting begeleiden van jeugdleden (v1.0) 37 
 

• Ze bevorderen de sfeer.   

• Ze bieden veiligheid en houvast.   

• Jeugdleden leren rekening te houden met elkaar.   

Ook voor jeugdleden is het van belang om duidelijkheid te scheppen. Uiteraard stel je deze regels 

gezamenlijk op, maar het is jouw taak als leidinggevende, begeleider of adviseur om te zorgen dat de 

regels worden nageleefd.  

  

Vervolgens gaat het erom deze regels en grenzen te handhaven. Wat doe je als een jongere over de 

grens gaat?  

• Leg duidelijk en objectief aan het jeugdlid uit welk gedrag je niet goed vindt.   

• Laat zien of leg uit welk effect het negatieve gedrag heeft.  

• Bied alternatieven en vertel wat het een jeugdlid oplevert om meer gewenst gedrag te laten 

zien. Bevorder gewenst gedrag door het geven van complimenten.  

• Als je een straf geeft, zorg er dan voor dat de straf in relatie staat tot het ongewenste gedrag 

en dat de straf, net als bij complimenten geven, ‘op maat’ is. Als een jeugdlid bijvoorbeeld iets 

kapot maakt, laat je hem of haar bijvoorbeeld de schade herstellen of laat je hem of haar een 

klusje doen voor geld om iets nieuws aan te kunnen schaffen. Je kunt het jeugdlid zelf ook 

betrekken bij het bedenken van een straf. Let wel op, sommige jeugdleden bedenken een 

veel zwaardere straf voor zichzelf dan jij ze gegeven zou hebben.  

• Wees consequent in het begrenzen van gedrag, dat zorgt voor duidelijkheid en veiligheid. 

Handel het liefst net voordat de grens bereikt is, zodat je een jeugdlid de kans geeft zijn of 

haar gedrag aan te passen. Jeugdleden zijn op zoek naar grenzen en jij zult moeten 

aangeven waar die liggen.  

  

3.5.4 Negeren  

Soms kan het helpen om negatief gedrag te negeren. Je kunt immers niet op alle slakken zout leggen 

en kleine dingen gaan ook vaak vanzelf voorbij als je ze negeert. Dit is echter niet altijd het geval. Ga 

in dat geval op zoek naar de reden waarom een jeugdlid aandacht van je vraagt. Waarom gedraagt 

het kind zich zo stoer, schreeuwerig, dwars of clownesk? Het kan voor een jeugdlid lastig zijn om de 

gevoelens onder woorden te brengen en aan te geven waar daadwerkelijk behoefte aan is. Dit geldt 

overigens niet alleen voor jonge kinderen, ook oudere kinderen en volwassenen vinden dit soms nog 

lastig. Probeer te luisteren naar wat een jeugdlid zegt of bedoelt te zeggen, probeer de reden van het 

gedrag te achterhalen en bied het jeugdlid een positief alternatief waarmee hij of zij jouw aandacht 

kan krijgen. De kans is anders groot dat het negatieve gedrag verergert of dat het jeugdlid op zoek 

gaat naar een andere negatieve manier waarop hij of zij jouw aandacht kan krijgen. Een jeugdlid kan 

bijvoorbeeld heel dwars zijn, terwijl het juist ergens bang voor is. Dit gedrag negeren, lost het 

negatieve gedrag niet op, aangezien er geen oplossing komt voor zijn of haar angst.   

  

Reageer wel altijd op gevaarlijk gedrag!   

  

3.5.5 Consequent zijn  

Wees voorspelbaar voor de jeugdleden. Dit schept ruimte voor vertrouwen, omdat ze weten hoe je 

zult reageren en dat je ze serieus zult nemen. Maar wees ook niet te rigide. Er zijn soms goede 

redenen om af te wijken van een regel.  

  

3.5.6 Structuur  

Probeer ook voorspelbaarheid en vaste regelmaat in je opkomst te creëren. Scouting biedt hiertoe 

meer dan voldoende mogelijkheden, bijvoorbeeld door het openen en het sluiten. Maar je kunt ook 

denken aan een vaste drinkpauze, het altijd even beginnen met een renspel na de opening, afsluiten 

met een rustige activiteit en dergelijke. Dit geeft jeugdleden ook een handvat wanneer ze zelf een 

programma moeten maken.  
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3.5.7 Rust  

Zorg voor voldoende rust in je programma. Jeugdleden zijn lang niet altijd in staat om zelf aan te 

geven wanneer ze rust nodig hebben. Als leidinggevende heb je dan ook een rol in het bieden van 

een rustmoment. Dit kun je doen door voor afwisseling in je programma te zorgen tussen drukke en 

rustige activiteiten en door het inlassen van een drinkpauze. Daarnaast hebben sommige jeugdleden 

iets vaker een rustmoment nodig dan andere. Dit is vooral belangrijk voor jeugdleden die uit zichzelf 

niet tot rust komen en maar bezig blijven. Wees hierop bedacht en zorg ervoor dat je deze 

jeugdleden een (extra) rustmoment kunt bieden. Bijvoorbeeld door ze even een andere opdracht te 

geven (zoals iets uitdelen) of even bij je te roepen. Misschien kun je in (of rondom) je 

Scoutinggebouw een rustpunt creëren door een hoek in te richten met zachte kussens en kleden 

(vooral voor de wat jongere kinderen). Maar ook voor oudere kinderen is een ‘relaxhoek’, met 

bijvoorbeeld een oud zacht bankstel of wat zitzakken, lekker om tot rust te komen.  

  

3.5.8 Afwisseling bieden  

Bied afwisselende activiteiten. Onderbreek een lange activiteit door bijvoorbeeld een drinkpauze in te 

lassen of even een kort renspel tussendoor te doen bij een lange, rustige activiteit. Hiermee voorkom 

je dat erg onrustige kinderen die snel afgeleid zijn, zich gaan vervelen en dus andere dingen gaan 

doen, zoals plagen of zeuren. Als je groep nog goed bezig is en je wilt niet de hele activiteit voor één 

of een paar kinderen onderbreken, dan kun je er ook voor kiezen om die kinderen bijvoorbeeld even 

een opdracht voor jou te laten doen (en zich zo nog belangrijk te voelen ook!).  

  

3.5.9 Verantwoordelijkheid geven  

Maak de jeugdleden medeverantwoordelijk voor het programma. Geef ze verantwoordelijkheden en 

taken op hun niveau (al is dat zorgen dat iedereen een beker krijgt tijdens een drinkpauze). Maak een 

aantal ‘klierende’ jeugdleden bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het goede verloop van een activiteit. 

(‘Willen jullie er met zijn tweeën of drieën voor zorgen dat het spel leuk verloopt?’). Laat het aan een 

meer ervaren jeugdlid over om een minder ervaren jeugdlid te begeleiden. Maak het probleem van 

één kind tot dat van de hele speltak. Bespreek met alle jeugdleden van de speltak hoe jullie er met 

elkaar voor zorgen dat iedereen mee kan doen, bijvoorbeeld als een jeugdlid niet zo snel is of niet zo 

goed hoort. Hiermee geef je de jeugdleden zelf invloed op het plezier dat ze hebben. Jeugdleden zijn 

vaak heel creatief in het bedenken van oplossingen, daar kun je goed gebruik van maken.   

   

3.5.10  Herhalen  

Herhaal regelmatig en geef uitleg in kleine stapjes. Gebruik als ezelsbruggetje: praatje, plaatje, 

daadje.  

 

Zorg dat iedereen weet waar het over gaat. Herhaal regelmatig afspraken en zorg dat het voor 

iedereen duidelijk is. Ondersteun jeugdleden die iets gaan uitleggen, door ze structuur aan te bieden 

om iets te presenteren. 

 

Introduceer een nieuw spel of een nieuwe activiteit bijvoorbeeld niet in zijn geheel, maar leg een paar 

basisregels uit en voeg daar, als deze worden begrepen, regels aan toe. Zo bouw je geleidelijk een 

activiteit of spel op.  

 

Jeugdleden die moeilijk leren, vinden het prettig als er vaak wordt herhaald. Laat de meer ervaren 

jeugdleden de andere jeugdleden eventueel helpen bij dit herhalen. Zo kunnen zij laten zien dat ze 

het begrepen hebben en de moeilijker lerende jeugdleden helpen. Pas wel op dat ze de ander niet als 

‘dom’ betitelen! Leg bijvoorbeeld uit, dat iedereen dingen heeft die hij of zij goed kan en dingen die hij 

of zij minder goed kan.  

 

Meer informatie over het uitleggen en begeleiden van een spel of activiteit, vind je op de website van 

Scouting Nederland (www.scouting.nl) bij de verschillende speltakken.   

  

http://www.scouting.nl/
http://www.scouting.nl/
http://www.scouting.nl/
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3.5.11  Verduidelijken  

Orden de situatie, verduidelijk de situatie. Leg uit wat er gebeurt en waarom (kort). Geef in een 

onverwachte situatie aan wat er gebeurt en waarom (kort). Maak de situatie eventueel overzichtelijk, 

bijvoorbeeld door de groep kleiner te maken of in tweeën te splitsen, of door het aantal materialen te 

verminderen. Voor jeugdleden, en vooral voor jeugdleden die extra aandacht nodig hebben (drukke 

jeugdleden, moeilijk lerende jeugdleden of jeugdleden met gedragsproblemen), is het prettig als ze 

de situatie kunnen overzien. Ze voelen zich meer betrokken bij een spel in een kleinere groep, dan 

wanneer ze met de hele speltak over het grasveld aan het rennen zijn. Ben je bezig met een 

creatieve activiteit, zorg dan bijvoorbeeld dat je subgroepjes (desnoods maar twee personen of 

iemand alleen) aan een tafeltje zet en dat de hoeveelheid materialen die op hun tafeltje ligt niet te 

veel is.  

  

3.5.12  Rol van de speltak  

Bij Explorers en Roverscouts sta je er als begeleider of adviseur niet alleen voor. De andere explorers 

en roverscouts kunnen een bepalende rol spelen. Hun invloed op elkaar is enorm groot. Gebruik dat 

om een proces in een juiste richting te sturen. Werk met buddy’s, zodat jeugdleden steun hebben aan 

elkaar. Benadruk het gewenste gedrag dat je bij anderen waarneemt. Geef jeugdleden de kans om te 

groeien in de verantwoordelijkheid. Het uiteindelijke doel bij explorers en roverscouts is dat ze het zelf 

doen. Laat hen zien hoe je de bovenstaande punten in het programma aanbrengt en leg uit waarom je 

dit doet. Bied hen hulp aan waar nodig, maar geef hen ook de kans om te ervaren hoe het is wanneer 

het even minder gaat. Grijp niet meteen in, maar geef hen handvatten, door middel van het geven van 

positieve feedback. 

 

3.6 Jeugdleden met een beperking of met afwijkend gedrag  
Mensen met een beperking worden belemmerd in hun functioneren. De beperking kan ontstaan door 

een handicap, een stoornis of problemen in de ontwikkeling of meer specifiek een 

ontwikkelingsgebied. Door de belemmering in het functioneren, vertonen mensen afwijkend gedrag of 

niet passend gedrag. Afwijkend gedrag of niet passend gedrag wil zeggen: anders dan gebruikelijk is. 

De vraag is wie bepaalt wat gebruikelijk is. Bij Scouting betreft het gedrag dat past bij de speltak en 

de waarden en normen die daar gelden. Waarden en normen die door Scouting Nederland zijn 

vastgesteld en door de leiding wordt ondersteund en uitgedragen.  

  

Je kunt onderscheid maken tussen aangeboren en niet-aangeboren beperkingen. Niet aangeboren 

beperkingen kunnen ontstaan door ziekte, een ongeval of een ontwikkelingsachterstand.   

Zowel bij aangeboren als niet-aangeboren kun je een verdeling maken wat betreft de beperkingen.  

Het gaat dan over de volgende gebieden:  

• Lichamelijk gebied: motorisch, zintuiglijk of een beperking met betrekking tot de organen.  

• Cognitief gebied: verstandelijke beperkingen in lichte of zware mate, leermoeilijkheden en 

leerstoornissen.  

• Sociaal gebied: vormen van contactstoornissen.   

• Meervoudig: er is sprake van een combinatie van meerdere beperkingen.  

Elke Scoutinggroep zal in overleg met het bestuur moeten kijken wat mogelijk is als ouders of 

verzorgers een kind met een beperking aanmelden. Niet alleen het kind met de beperking is dan 

belangrijk, maar ook de impact die dit kan hebben op de andere jeugdleden van de speltak. Op het 

moment dat een kind met een beperking opgenomen wordt in een speltak, zal hierover goed 

gecommuniceerd moeten worden met ouders of verzorgers van een nieuw jeugdlid. Bespreek wat de   

kenmerken van gedrag zijn bij het kind en maak afspraken hoe hiermee om te gaan. Wees alert en 

zorg dat de activiteiten passen binnen de visie van Scouting en de speltak.   

  

In groepen zijn er regelmatig kinderen met problemen op het gebied van leren, aandacht en gedrag.  

Leerproblemen hoeven geen probleem te zijn bij de uitvoering van spel- en andere  
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Scoutingactiviteiten. Het kan voorkomen dat een kind niet of moeilijk instructies kan lezen of 

begrijpen. Andere kenmerken zijn het niet in kunnen schatten van situaties of onvoldoende 

probleemoplossend vermogen hebben. Hier kun je rekening mee houden en je kunt gebruik maken 

van de hulp van de andere groepsleden. Soms kunnen andere kinderen beter, op niveau, iets 

uitleggen dan de leiding. Regelmaat en duidelijkheid bieden zekerheid en dat is goed voor het 

zelfvertrouwen.  

  

3.6.1 Jeugdleden met een aandacht stoornis  

Jeugdleden met aandacht stoornis zijn zeer snel afgeleid. Ze kunnen zich niet of nauwelijks 

concentreren en horen dikwijls niet wat er gezegd wordt. Alles heeft invloed op hen en kan hen 

afleiden. Deze kinderen kunnen ook hyperactief zijn, maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Is het kind 

ook hyperactief, dan kan dit een storend effect hebben en invloed hebben op de groep waarin het 

kind actief is. In dat geval noemen we het storend gedrag. Soms zie je ook impulsief gedrag. Eerst 

doen en dan pas denken of ongeduldig reageren. De oorzaak is niet altijd duidelijk, maar er is veel 

informatie over dit onderwerp te vinden, bijvoorbeeld op websites over ADHD of ADD. Voor de 

begeleiding van deze kinderen is het goed te weten dat zij veel structuur en duidelijke regels nodig 

hebben en als het kan niet te veel prikkels tegelijkertijd aangeboden moeten krijgen. Wat de 

pedagogische aanpak betreft, is een positieve benadering effectiever dan steeds de nadruk te leggen 

op het gedrag dat niet goed gaat. Het impulsieve, ongeremde gedrag leidt vaak tot conflicten. 

Benadruk waar het kind wel goed in is en moedig het daarin aan. Het gevoel van eigenwaarde moet 

positief bevestigd worden waardoor het kind meer zelfvertrouwen krijgt. Van de leiding wordt 

verwacht dat er consequent opgetreden wordt, dat er duidelijke instructies en overzichtelijke taken 

worden gegeven, ruimte en aandacht wordt geboden aan initiatieven van het kind en vooral tijd wordt 

besteed aan het aanleren van sociale vaardigheden.   

  

3.6.2 Jeugdleden met een contactstoornis  

Jeugdleden met een contactstoornis hebben problemen in het leggen van contact en het 

communiceren. Een contactstoornis kan bij iedereen voorkomen. Het kan bij mensen met een 

verstandelijke beperking, bij hoogbegaafden maar ook bij ieder van ons in meerdere of mindere mate 

voorkomen. Eén van de meest bekende vormen van contactstoornissen, is autisme. De daarop 

lijkende stoornissen worden aanverwante contactstoornissen genoemd. Autisme wordt gekenmerkt 

door stoornissen in de intermenselijke communicatie. Het begrijpen en beoordelen van communicatie 

is ernstig verstoord. De betreffende persoon is sterk in zichzelf gekeerd. Wees voorzichtig met de 

uitspraak dat iemand autistisch is. Er is ook ‘autistiform gedrag’, dat wil zeggen dat er ‘autistisch’ 

gedrag vertoond wordt, maar dat het complete beeld van het gedrag niet voldoet aan de criteria van 

autisme. Het is pas autisme wanneer er een relatie- én contactstoornis én taal- én spraakstoornis én 

weerstand tegen verandering waarneembaar is. Het is dus een heel scala aan problemen dat sámen 

moet voorkomen.  

  

Omgaan en begeleiden van jeugdleden met een contactstoornis wordt bepaald door de mate waarin 

het betreffende kind iets kan leren. Dit is dus altijd maatwerk. Een jeugdlid met een contactstoornis 

vraagt om duidelijke structuur, een duidelijke, eenduidige en consequente aanpak en een 

gestructureerde en overzichtelijke omgeving. Dit is niet altijd te realiseren binnen Scouting. Wat kan 

wel? Een vast honk waarin alles zoveel mogelijk op een vaste plaats staat en hangt, waardoor 

overzicht ontstaat voor het jeugdlid. Probeer te achterhalen waar zijn of haar interesses op gericht 

zijn en sluit aan bij deze interesses. Stimuleer en beloon gewenst en gevraagd gedrag.   

  

3.6.3 Jeugdleden met gedragsproblemen  

Kinderen met gedragsproblemen hebben moeite om zich te gedragen zoals hun omgeving eigenlijk 

van hen verwacht. De culturele achtergrond en de opvoeding leren het kind hoe het zich aan situaties 

aan kan passen. Hier kunnen de eerste gedragsproblemen ontstaan. Waar kun je dan aan denken? 

Bijvoorbeeld aan het leren omgaan met waarden en normen. Wat vinden wij belangrijk (de waarden) 

en welke normen (grenzen) hanteren wij? Grenzen zijn heel belangrijk om te leren hoever je kunt en 
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mag gaan. Ieder mens zal grensverleggend gedrag vertonen en test hoe ver de grens verlegd kan en 

mag worden. Hierin gaan kinderen soms heel ver. Ze onderzoeken daarmee hoe de omgeving 

reageert. De ouders of de leiding moeten bepalen wat acceptabel is en wanneer de grens bereikt is. 

Wees consequent in je reactie. Wat vandaag mag, kun je morgen niet zonder uitleg afkeuren. Als 

kinderen niet weten waar de grenzen liggen of er niet op aangesproken worden, gaan zij 

grensoverschrijdend gedrag vertonen en dit kan leiden tot problematisch gedrag. Problematisch 

gedrag kan gevaarlijk of bedreigend worden voor het kind of zijn omgeving. Probleemgedrag is 

meestal een vraag om hulp die niet op een andere manier kenbaar gemaakt kan worden.   

  

Gedragsproblemen komen in vele vormen voor. Als leidinggevende moet je ook steeds kijken of het 

gaat om een incidentele vorm van probleemgedrag of dat er sprake is van structurele 

gedragsproblemen. Bij een incidenteel probleem handel je anders dan bij structureel voorkomende 

gedragsproblemen. Hieronder staan enkele vormen van gedragsproblemen. Deze gedragsproblemen 

kunnen voorkomen, maar zijn meer bedoeld om je te laten zien dat er veel vormen zijn. Mocht je hier 

in de praktijk mee te maken krijgen, zoek dan informatie en bespreek het vooral met ouders, 

verzorgers en leiding. De beschrijving is hier summier en er wordt alleen een opsomming van de 

kenmerken gegeven.  

  

Gedragsproblemen hebben de volgende kenmerken:  

• Agressief gedrag, waarbij anderen aangevallen worden. Dit kan verbaal of fysiek zijn.  

• Destructief gedrag, waarbij moedwillig iets vernield wordt.  

• Dwangmatig gedrag, waarbij steeds op dezelfde manier gedrag waarneembaar is, zoals 

gillen of gooien met voorwerpen.   

• Teruggetrokken gedrag dat structureel vertoond wordt. Een kind dat lijfelijk aanwezig is, maar 

dat zich nooit betrokken voelt of toont.   

• Angstig gedrag past bij fasen in de ontwikkeling of gebeurtenissen en is (meestal) van 

voorbijgaande aard. Kinderen met traumatische ervaringen laten een andere vorm van angst 

zien die verbonden is aan een ingrijpende situaties. Zorg ervoor hiervan op de hoogte te zijn, 

zodat je op de juiste manier kunt reageren.  

• Faalangst is een sterke onzekerheid bij het leveren van prestaties of het uitvoeren van 

opdrachten, waardoor angst ontstaat.  

• Regressief gedrag is gedrag dat niet past bij de ontwikkelingsfase. Het kind vertoont ineens 

kinderachtig gedrag, het vervalt in gedrag waar het al overheen was. De oorzaak is te vinden 

in concrete angst, ziekte of in een verlieservaring.   

• Oneerlijk gedrag kan gedrag zijn waarbij fantasie en werkelijkheid niet te onderscheiden zijn; 

waarbij de werkelijkheid verdrongen wordt. Een andere vorm is stiekem gedrag met als doel 

een ander in een kwaad daglicht te stellen of schade te berokkenen. Dit gedrag kan zelfs 

leiden tot crimineel gedrag.  

• Automutilatie betreft gedrag waarbij het kind zichzelf moedwillig pijn doet, zoals zichzelf bijten 

of krabben of bezig zijn met ernstige vormen van verminking.  

• Pesten is gedrag waarbij een slachtoffer wordt gezocht dat steeds het mikpunt is of waarbij 

het kind het slachtoffer is van pestgedrag. Het slachtoffer zijn van pestgedrag is geen   

gedragsprobleem, maar pesten zorgt wel voor problemen in de groep.  

• Ook hoog bekwaamheid (om niet te spreken van hoogbegaafdheid) is geen 

gedragsprobleem, maar kan wel problemen in een groep veroorzaken. Hoogbegaafd zijn, is 

op alle ontwikkelingsgebieden uitzonderlijk goed scoren. In de praktijk heb je veel meer te 

maken met jeugdleden die op één van de ontwikkelingsgebieden heel hoog scoren (hoog 

bekwaamheid). Een voorbeeld wordt gevormd door jeugdleden die verbaal heel sterk zijn en 

altijd een antwoord klaar hebben, voordat een ander de kans krijgt. Hoe geef je anderen een 

kans? Geef de jongere die hoog bekwaam is een taak en een verantwoordelijkheid die past 

bij de speltak.  
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Het probleemgedrag kan je soms voor een raadsel stellen of een machteloos gevoel veroorzaken. 

Belangrijk is om te achterhalen wat de oorzaak is van dit gedrag, het bespreekbaar te maken en 

indien nodig maatregelen te treffen.   

  

Probeer als leidinggevende bij alle voorkomende gedragsproblemen een vertrouwensrelatie op te 

bouwen. Wees duidelijk en consequent. Maak de regels duidelijk en vertel welke gevolgen het niet 

naleven van de regels kan hebben. Zoek de sterke kanten van het kind met problematisch gedrag en 

benadruk die of gebruik die in het programma door inspraak en medeverantwoordelijkheid te geven. 

Beloon positief gedrag.  

  

3.7 Feedback geven 
 

3.7.1 Feedback geven aan jeugdleden  

Jeugdleden van acht jaar hebben een radicaal andere leerstrategie dan jeugdleden van twaalf en 

volwassenen. Achtjarigen leren vooral van positieve feedback (prima gedaan). Maar bij negatieve 

feedback (jammer, misgegaan) gaan er nog nauwelijks alarmbellen rinkelen. Twaalfjarigen verwerken 

negatieve feedback juist heel goed en gebruiken die om te leren van hun fouten. Zo doen volwassen 

het ook, alleen dan nog een stuk efficiënter. Feedback aan kinderen bouw je dus anders op. Er zijn 

drie niveaus waarop je als volwassene kunt reageren op kinderen:  

1. Niveau 1:  

• Negatieve reactie of irritatie (toon van de stem).  

• Volwassene wijst het kind terecht.  

• Volwassene keurt gedrag van het kind af, soms ook de onderliggende beleving.  

2. Niveau 2:  

• Volwassene reageert niet.  

• Volwassene brengt in zijn of haar reactie een ander onderwerp of gevoel in dan waar 

het kind mee kwam.   

• Volwassene verdraait de woorden van het kind of moraliseert.  

• Volwassene reageert, maar gaat voorbij aan wat het kind vertelt of beleeft.  

3. Niveau 3:  

• Volwassene toont begrip, interesse, is betrokken.  

• Volwassene houdt rekening met de behoeftes van het kind.  

• Volwassene luistert naar de beleving van het kind die schuilgaat achter zijn of haar 

woorden.  

• Volwassene verwoordt de beleving, zodat het kind bij zijn of haar gevoelens en zo 

dichter bij zichzelf komt.   

  

Voorbeeld ter verduidelijking van de drie niveaus:  

Een welp was de vorige opkomst niet aanwezig, want hij was aan het logeren bij zijn oom. Hij vertelt 

enthousiast dat hij er op de tractor heeft gereden en dat hij zelfs mocht sturen.  

De drie niveaus van feedback zijn:  

1. Dat mag toch helemaal niet. Daar heb je een rijbewijs voor nodig.  

2. Oké en hoe hard ging die tractor?  

3. Dat is spannend. Dat vond je vast geweldig!   

  

Voorbeeld ter verduidelijking van de drie niveaus:  

Een scout heeft een zakmes gekregen voor zijn verjaardag.  

De drie niveaus van feedback zijn:  

1. Je hebt helemaal het insigne Hakken en snijden nog niet, dus je zakmes mag je in het 

vervolg thuislaten.  

2. Stop maar snel weg, dan gaan we beginnen met de opening!  

3. Wat leuk! Laat hem eens zien. Dan kunnen we binnenkort gaan oefenen.  
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Uit de twee voorbeelden volgt duidelijk dat het derde niveau binnen Scouting het meest wenselijk is. 

Door deze manier van feedback luister je naar het kind en neem je het kind serieus. Natuurlijk zijn er 

momenten waarop niveau 2 (bijvoorbeeld als het moment écht ongeschikt is) of zelfs niveau 1 

(bijvoorbeeld als het gedrag van het kind erg gevaarlijk is) wenselijker is. Natuurlijk kun je erover 

nadenken of je die boodschap toch op niveau 3 kunt vertellen.  

  

Feedback geven aan bevers  

Bevers zijn nog weinig taakgericht en vooral relatiegericht. Ze zijn nog niet goed in staat om te kijken 

welke stappen in hun eigen gedrag leiden tot een positief of een negatief resultaat. Je kunt bevers 

dus ook op die manier feedback geven: ik vind het fijn dat je me helpt. Hierdoor leg je de nadruk op 

dat jij het fijn vindt en niet zo zeer op het helpen.   

  

Bevers zijn ook erg gevoelig voor negatieve feedback. Dat trekken ze zich persoonlijk aan, ook al was 

de boodschap op de taak gericht. Ze leren van positieve feedback en het opdoen van 

succeservaringen. Negatieve feedback moet je dus proberen te voorkomen. Hierbij is het belangrijk 

feedback te geven op het gedrag, wat ze gedaan hebben, hun inspanning en niet zozeer op wie ze 

zijn. Dat wil niet zeggen dat je niet mag benoemen als er iets niet goed gaat, maar weet dat bevers 

het meeste leren van succeservaringen.  

  

Wanneer er iets verkeerd is gegaan, kun je daar toch niet veel meer aan veranderen. Een wijze les 

voor de toekomst zullen ze nog vergeten. Het is dus aan jou als leidinggevende om dat te onthouden 

en ze de volgende keer als ze die taak gaan doen meer te ondersteunen of ze door kleine stapjes en 

veel vragen te begeleiden in het proces en om op basis daarvan iets een volgende keer anders te 

doen.   

  

Feedback geven aan welpen  

Een welp heeft een taak uitgevoerd en krijgt feedback.  

Is de taak goed uitgevoerd, geef dan altijd complimenten over HOE het gedaan is:  

• Dat heb je goed gedaan.   

• Dat heb je goed opgelost.   

• Dat heb je goed gevonden.  

Maak het kind bewust van zijn strategie:  

• “Hoe heb je het gedaan?”   

• “Zullen we eens kijken hoe je daaraan gekomen bent?”   

• “Kun je me vertellen hoe je aan het antwoord bent gekomen? “  

• “Had je het ook nog anders kunnen doen?”  

• “Ga je het de volgende keer weer zo doen?”  

Maak het kind bewust van het tevreden, blij of voldane gevoel als het iets nieuws onder de knie heeft 

gekregen:  

• “Hoe vind je dat nu, dat het je zo goed gelukt is?”  

• “Dat voelt lekker/Fijn hè?/Heerlijk! / ...”  

Natuurlijk ben je zelf ook oprecht enthousiast en straal je dit uit. Desgewenst deel je een 

schouderklopje uit, feliciteer je al handen schuddend, geef je een sticker of deel je een andere vorm 

van een tastbare pluim uit, maar dat laatste liefst niet te vaak.  

  

Als het niet wil lukken, dan dit bij voorkeur WEL doen:  

• Positieve waardering voor de poging: “Wat goed dat je het probeerde!”  

• “Hoe heb je het gedaan?”   

• “Zullen we eens kijken hoe je daaraan gekomen bent?”   

• “Kun je me vertellen hoe je aan het antwoord bent gekomen?”  
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Als het kind er dan niet uitkomt met hardop denken over zijn of haar aanpak en zichzelf niet 

corrigeert, laat je (opnieuw) zien hoe het zou kunnen. Soms is het gewoon nog een stapje te ver voor 

het kind en ga je samen terug naar een eenvoudiger opdracht die nog wel lukte. Of je besluit samen 

het morgen pas weer opnieuw te proberen, vandaag is wellicht je dag niet.  

Als het niet wil lukken, dan dit bij voorkeur NIET doen:  

• “Nee/Fout/Dat ging niet goed/Nog niet goed/...”  

  

Feedback geven aan scouts  

In tegenstelling tot welpen, kunnen scouts beter omgaan met feedback op zaken die niet goed 

gingen. Maar ze zijn nog niet altijd in staat om de schaal in te schatten: wanneer is bijna goed, goed 

genoeg en wanneer is bijna goed, niet goed genoeg?  

  

Als leidinggevende blijf je, zelfs wanneer je feedback geeft op iets wat niet goed ging, uitgaan van 

een positief uitgangspunt. Een scout weet vaak echt al wel dat het niet gelukt is en met een zin als 

“Het geeft niks dat het nog niet helemaal gelukt is” geef je een scout minder het gevoel dat het een 

mislukking is. Scouts willen wel een oplossingsmethode horen, maar het zelf toepassen. Het 

volbrengen van de taak geeft dan een positief gevoel. Het ‘leren door doen’ van Scouting sluit hier 

goed bij aan.  

  

Scouts gaan niet alleen nadenken over hun eigen mogelijkheden, maar die ook vergelijken met wat 

anderen kunnen en ze worden strenger naar anderen toe. Terwijl ze wanneer het bij henzelf niet 

helemaal lukt, vinden dat dit veel meer aan de omstandigheden lag.  

  

Voor veel scouts is ironie (en de sterkere vorm: sarcasme) een begrip waar ze nog niet mee kunnen 

omgaan. Daarbij wordt een ironische opmerking over iets wat niet goed ging, eerder begrepen dan 

een ironische opmerking over iets wat wél goed ging. Wanneer een kampkeuken die door de scouts 

gebouwd is, niet erg stevig is, en wordt beoordeeld met de opmerking: “Zo, die kan wel tegen een 

stootje” vatten ze dit vaak wel op als een grapje. Daarentegen wordt een negatieve ironische 

opmerking, zoals wanneer je een cadeautje krijgt wat je heel leuk vindt en een opmerking maakt: 

“Wie wil er nu zoiets waardeloos krijgen?” vaak letterlijk opgevat. De eerste reactie van de scout is 

dan een schrikreactie over de onaardige opmerking en daarna moeten ze nog inzien dat wat onaardig 

klinkt, juist aardig is bedoeld. Voor veel scouts is dat nog een brug te ver.  

  

Omdat scouts veel dingen nog letterlijk nemen, is het verstandig je vrij strikt te houden aan de 

feedbackregels. Beschrijf wat je hebt waargenomen, geef feedback op acties en handelingen en niet 

op de persoon en houd het dicht bij jezelf. Dus nooit: “Jij bent vervelend”, maar “Wat je net gedaan 

hebt, vind ik niet leuk”.  

 

Feedback geven aan Explorers en Roverscouts  

• Tijdens een feedbacksessie is het belangrijk om aan te geven waarom er feedback gegeven 
zal worden en wat de doelstelling is van het feedbackmoment.  

• Feedback geven, dient te gebeuren in een veilige sfeer. Veel jeugdleden zijn niet vertrouwd 
met het geven en krijgen van feedback. Wanneer feedback niet op een correcte wijze wordt 
gegeven, kan wat gezegd wordt nogal aanvallend overkomen. Feedback wordt dan kritiek. Dit 
is een valkuil, die vermeden moet worden als je werkt met jeugdleden. Wanneer dit 
onverhoopt toch gebeurt, is het als begeleider belangrijk van het gesprek stil te leggen en 
terug te grijpen naar de theorie. Ook is het goed te vermelden dat positieve, goed 
onderbouwde feedback heel zinvol kan zijn en niet noodzakelijk een reden is om in de 
verdediging te gaan. Het spreekt voor zich dat de groep elkaar goed genoeg moet kennen en 
dat het gesprek gevoerd moet kunnen worden in een sfeer van vertrouwen.  

• Het kan ook interessant zijn om bij aanvang van een feedbackmoment bij de jeugdleden na te 
vragen wat hen stoort tijdens een gesprek en deze zaken op te schrijven. Aan die storende 
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situaties kunnen dan afspraken en regels worden gekoppeld. Bijvoorbeeld: houding, toon van 
spreken, niet luisteren, spelen met mobiele telefoon…  

• Jeugdleden die het niet gewend zijn om feedback te geven en te krijgen, kunnen enorm 
geholpen worden door een actieve vorm te kiezen. In hoofdstuk 7 staan enkele vormen 
genoemd. Op die manier is de feedback die ze krijgen veel statisch. Ook kan een indirecte 
vorm goed werken, door te vragen naar een proces en niet naar wat een persoon gedaan 
heeft. Dit is minder bedreigend en zo kunnen ze de uitkomst voor zichzelf vertalen.  

• Sowieso is het een goed idee om de feedbackregels zichtbaar in het lokaal te hangen  

• (Geschreven of via andere visualisaties), zodat de jeugdleden er steeds aan herinnerd 
worden, of zodat er meteen naar verwezen kan worden, wanneer je de regels overtreedt.  

• Wanneer er een keer iets heel verkeerd is gegaan en het bestuur (of de groepsbegeleider) 
komt speciaal hiervoor naar de opkomst om dit te bespreken, associëren de jeugdleden de 
aanwezigheid van bestuursleden bij een gesprek mogelijk met problemen. Voor een volgende 
evaluatie is het daarom goed om meteen nadrukkelijk uit te leggen waarom een voorzitter (of 
groepsbegeleider) aanwezig is (om een indruk te krijgen hoe het loopt binnen de speltak). Dit 
om te voorkomen dat de jeugdleden zouden denken dat er weer problemen zouden zijn en 
dat dit een open evaluatie in de weg zou staan.  

• Of jeugdleden de feedback goed begrepen hebben, kan gecheckt worden door ze de 
feedback in eigen woorden te laten herhalen, voordat ze reageren.  

• Als ze het oneens zijn met de feedback, kan hen gevraagd worden het tegendeel te bewijzen 
aan de hand van concrete voorbeelden van gedrag en situaties.  

• Wanneer jeugdleden voorbeelden geven van reflectie op het eigen functioneren en elkaar 
daarover vragen stellen, positieve kritiek geven of tolerantie tonen voor een afwijkende 
mening of opvatting, is het goed en belangrijk om hier waardering over uit te spreken. Deze 
uitingen getuigen namelijk van lerend vermogen, en dat is uiteindelijk het voornaamste doel.  

 
Bovenstaande tips gelden niet alleen voor feedback van een volwassene naar een jongere, maar ook 
voor jeugdleden onderling. 
 

3.8 Wat is motivatie?  
Wat is motivatie nu eigenlijk? Een goede definitie van motivatie is ‘drijfveren die ervoor zorgen dat 

mensen een bepaald doel bereiken’.  

  

Wanneer in deze inhoudelijke toelichting bij de deelkwalificatie het woord motivatie wordt gebruikt, 

dan gebruiken we het in de zin van:  

• Belangstelling hebben voor.  

• Geïnteresseerd zijn in.  

• Iets willen doen.  

Motivatie is per individu verschillend. Motivatie is individueel, dus het is van belang om altijd naar de 

persoon te kijken. Bedenk eens wat jou motiveert en hoe dat verschilt van de manieren waarop je 

teamgenoten worden gemotiveerd.  

  

Waarom motivatie?  

• Omdat we willen dat iedereen het naar zijn of haar zin heeft.  

• Omdat we hopen dat hij of zij de vrijwilliger van de toekomst is.  

• Omdat we hopen dat hij of zij blijft als vrijwilliger.  

• Omdat hij of zij de ervaring aan anderen door kan vertellen.  

  

Extrinsieke en intrinsieke motivatie  

Extrinsieke motivatie is motivatie die van buitenaf wordt aangewakkerd. Dit gebeurt door middel van 

beloningen, zoals insignes, T-shirts, studiepunten, contacten die nuttig zijn voor later, etc.   

Intrinsieke motivatie bestaat uit twee soorten motivatie:   

• Normatief: dit zijn dingen die je doet uit plichtgevoel, omdat het altijd zo gaat in de groep, de 

vriendengroep of de speltak. Waarom die je het? Omdat het zo hoort.  
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• Pleziergevoel (hedonistisch): dit zijn dingen die je doet omdat je ze leuk vindt, vanuit je eigen 

drijfveren en voorkeuren. Waarom doe je het? Omdat het leuk is.  

  

Motivatie is slechts één van de twee factoren waarom mensen iets doen. Om tot actie over te gaan, 

dienen er twee factoren aanwezig te zijn:  

  

Doen = kunnen + willen  

  

Hierbij staat ‘kunnen’ voor capaciteiten, ervaring en vaardigheden, en ‘willen’ staat voor motivatie.  

  

3.8.1 Piramide van Maslow  

Bij het begrip motivatie is het besef dat mensen dingen doen om een zo prettig mogelijk leven te 

hebben van belang. Volgens de theorie van Abraham Maslow heeft de mens behoeften die bevredigd 

moeten worden. Volgens Maslow is ieder mens continu bezig zijn of haar behoeften te bevredigen.   

  

Deze behoeften kunnen zich op verschillende niveaus afspelen. Wanneer behoeften van een lager 

niveau zijn bevredigd, worden direct de behoeften van een hoger niveau actief. We kunnen dus 

stellen dat mensen gemotiveerd worden, doordat zij bepaalde behoeften bevredigd willen zien.  

  

Je kunt pas een volgende 

behoefte gaan bevredigen als de 

lagere behoefte geregeld is. Als je 

bijvoorbeeld gepest wordt 

(behoefte aan veiligheid en 

zekerheid) ben je niet bezig om 

jezelf te ontplooien. Wanneer 

kinderen het koud hebben of 

honger hebben, zullen ze geen 

aandacht meer hebben voor het 

programma, hoe leuk dit ook is.   

  

Veel van wat we doen, doen we 

vanuit een bepaalde behoefte. 

Wanneer een scout wil werken 

aan een insigne, kan dat zijn 

vanuit de intrinsieke behoefte om zichzelf te verbeteren, maar het kan ook zijn dat de scout met 

de vaardigheden anderen wil imponeren of simpelweg zoveel mogelijk insignes aan het 

verzamelen is.  

  

Wanneer kinderen en jeugdleden niet worden uitgedaagd, is er onvoldoende bevrediging van de 

behoeftes en dit leidt tot demotivatie. In de piramide van Maslow wordt steeds gestreefd naar een 

hoger niveau. Stilstand of achteruitgang zullen leiden tot een achteruitgang in de motivatie.   

  

Je kunt kinderen en jeugdleden motiveren door hen aan te spreken op hun eigen behoefte. De 

aangeboden uitdaging moet aansluiten bij de behoefte van het kind, anders werkt het niet 

motiverend. Er is dus geen standaardoplossing bij een probleem. Kijk naar het kind om te zien wat 

het nodig heeft, zodat je hem of haar op die manier kunt motiveren. Uiteindelijk wil iedereen op zijn of 

haar eigen niveau werken om de eigen kwaliteiten te ontplooien. Waardering daarvoor is voor elk 

kind essentieel.  
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3.9 Motiveren door leiding  
Als leidinggevende heb je een heel arsenaal aan mogelijkheden tot je beschikking om kinderen te 

motiveren. In dit hoofdstuk wordt een aantal van de elementen beschreven in het hoofdstuk 

basisvaardigheden voor het omgaan met jeugdleden vanuit motivatie-oogpunt nogmaals belicht.  

 

In de doorlopende leerlijn is een aantal onderdelen al beschreven, zoals afwisseling in activiteiten en 

verantwoordelijkheid geven (zit onder andere in afnemende begeleiding en toenemende 

zelfstandigheid, werken met subgroepen en participatieladder). Eén van de manieren om dit te doen, 

is om ervoor te zorgen dat er een duidelijke structuur zit in wat je waar en wanneer doet. Ook 

complimentjes geven en onverwachte belangstelling tonen worden verder toegelicht in de paragraaf 

over motiveren door persoonlijk contact.  

  

3.9.1 Structuur bieden in ruimte, tijd en activiteiten  

De belangrijkste voorwaarde voor kinderen om gestimuleerd te worden, is een veilige omgeving, want 

alleen dan zijn ze vrij om zich verder te ontwikkelen, om grenzen te durven opzoeken. Kinderen 

hebben ondersteuning nodig bij het ontdekken van samenhang in hun omgeving. Voor een veilige 

omgeving zijn duidelijkheid, overzicht en voorspelbaarheid belangrijk. Voor het bieden van structuur 

in ruimte, tijd en activiteiten volgen hieronder enkele tips die betrekking hebben om de motivatie van 

kinderen.  

  

Structuur in de ruimte  

Scoutinggebouwen zijn soms onoverzichtelijke omgevingen voor kinderen. De wanden zijn 

volgehangen met herinneringen aan activiteiten uit het verleden. Door ruimtegebrek slingeren 

materialen soms rond. Voor kinderen die snel zijn afgeleid, is dit een onrustige omgeving, die leidt tot 

onrustig gedrag. Zorg er dus voor dat alle materialen zijn opgeruimd. Beperk het aantal herinneringen 

in de ruimte. Een enkele mooie wandtekening waarin het kind zich met zijn fantasie kan 

onderdompelen, heeft veel meer waarde dan een wand met verschillende souvenirs. Maak er 

bijvoorbeeld een gewoonte van om herinneringen ouder dan een paar jaar te verwijderen. Nieuwe 

kinderen hebben ook geen verbinding met de heel oude souvenirs. De totem bij de welpen is wel een 

goede manier om de geschiedenis een herkenbare plek te geven. Aan de andere kant vinden jonge 

welpen het geweldig de fotowand af te speuren naar oudere broers of zussen en genieten ze van 

stoere verhalen achter de kamptotems die in het lokaal hangen.  

  

Zoek dus evenwicht in de aankleding van de ruimte enerzijds, en de identiteit en het behoud van je 

eigen geschiedenis anderzijds. Kijk in welke mate de aankleding van de ruimte voor jouw speltak het 

beste werkt. Hoe jonger en hoe drukker de groep, hoe meer baat de kinderen hebben bij een rustige 

omgeving.  

  

Maak de situatie overzichtelijk, bijvoorbeeld door de groep kleiner te maken of in tweeën te splitsen. 

De kinderen voelen zich dan bijvoorbeeld meer betrokken bij een spel, dan wanneer ze met de hele 

horde over het grasveld aan het rennen zijn. Ben je bezig met een creatieve activiteit, zorg dan 

bijvoorbeeld dat je kleine groepjes kinderen (desnoods maar groepjes van twee personen, of iemand 

alleen) aan een tafeltje zet en dat de hoeveelheid materialen die op hun tafeltje ligt niet te groot is. 

Zorg dat spelmaterialen op een overzichtelijke en vaste plek klaarliggen. Materialen die voor een 

activiteit bij de bevers nodig zijn, worden vooraf op een tafel klaar gelegd. Materialen die voor de 

activiteit beschikbaar zijn, liggen op een vaste plek in de kast. Alle spelmaterialen liggen overzichtelijk 

bij elkaar en kunnen ook weer gemakkelijk opgeborgen worden. Materialen kunnen ook met kleuren 

of met pictogrammen worden gecodeerd. Bij het geven van een opdracht verwijst de leiding hiernaar, 

zodat het kind weet welke materialen bij welke activiteit nodig zijn. Aan de andere kant beperkt dit wel 

de keuzevrijheid die kinderen nodig hebben om de eigen creativiteit te ontplooien. Het is dus zoeken 

naar evenwicht hierin.  
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De materialen die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht zijn eenduidig en precies afgemeten 

op wat het kind nodig heeft voor de uitvoering. Als het kind bijvoorbeeld kralen moet rijgen, dan krijgt 

het alleen de hoeveelheid kralen die het nodig heeft. Hierdoor heeft een taak ook een duidelijk begin 

en eind.   

  

Zorg ook binnen het Scoutinggebouw voor duidelijkheid en herkenbaarheid: pictogrammen kunnen 

bijvoorbeeld helpen bij het vinden van de verschillende ruimtes.   

Je kunt de subgroepen ook vaste plekken geven door ze een eigen hoek, een eigen kleur tafel en 

een eigen kist met materialen toe te kennen.  

  

Structuur in de tijd  

Probeer een voorspelbaarheid en vaste regelmaat in je opkomst te creëren. Scouting biedt hiertoe 

meer dan voldoende mogelijkheden, bijvoorbeeld door het openen en het sluiten. Maar je kunt ook 

denken aan een vaste drinkpauze, het altijd even beginnen met een renspel na de opening, afsluiten 

met een rustige activiteit, etc. Markering van begin- en eindtijd is belangrijk. Daarom wordt elke 

opkomst door middel van een ritueel geopend en gesloten. Het kind weet dan dat het programma is 

begonnen en dat het op de leiding moet letten om te kijken wat er gebeurt. Spelen de kinderen voor 

de opkomst nog met elkaar hun eigen spel, na de opening bepaalt de leiding de regels van het spel.  

  

Tijd is een abstract fenomeen dat jonge kinderen moeilijk kunnen vatten. Probeer de tijd zo concreet 

mogelijk te maken. Geef bij de uitleg van activiteiten aan hoelang het spel duurt. Vermijd vage termen 

als 'even' of 'straks', maar zeg: “Jullie hebben een half uur de tijd voor deze opdracht, na vijf minuten 

wisselen we van teams.” Met een klok in het lokaal kan de begin- en eindtijd van een activiteit worden 

aangeven. Een beamer met een aftelklok op de muur geprojecteerd, maakt het voor iedereen 

duidelijk wanneer het spel is afgelopen. Duidelijkheid over tijd en volgorde van activiteiten geldt zeker 

voor kinderen met een autismespectrumstoornis, maar ook andere kinderen hebben hier baat bij.  

  

Bied een rustpunt (bijvoorbeeld even op een stoel zitten), eventueel apart van de anderen. Haal het 

kind dat extreem druk is dan even uit de situatie. Dit kan ook gebeuren door het kind even een 

andere opdracht te geven (iets uitdelen of iets dergelijks) of even bij je te nemen. Dit is vooral 

belangrijk voor kinderen die uit zichzelf niet tot rust komen, die maar bezig blijven en niet stil kunnen 

zitten.   

Binnen je gebouw kun je misschien een rustpunt creëren door een hoek in te richten met zachte 

kussens en kleden (vooral voor de wat jongere kinderen). Maar ook voor de jeugdleden is een  

‘relaxhoek’ met bijvoorbeeld een oud zacht bankstel of wat zitzakken lekker om tot rust te komen.   

  

Structuur in de activiteiten  

Soms lijkt een bepaalde taak te veel voor het kind. Niet omdat de taak moeilijk is, maar omdat het 

kind door de bomen het bos niet meer ziet. Geef het kind daarom niet meteen lange, complexe 

opdrachten, waarin veel stapjes achter elkaar gezet moeten worden. Bied in eerste instantie korte, 

eenduidige opdrachten aan. Je kunt van ieder klein stuk een doel maken en indien nodig kun je het 

kind na ieder afgerond doel een complimentje geven. Geleidelijk kunnen opdrachten aangeboden 

worden waarin meerdere stappen gezet moeten worden. Bied het kind overzicht op die stappen. Help 

het kind de taak in kleinere stukken te verdelen. Visualiseer de stappen of schrijf ze op. Wanneer het 

kind zijn of haar taak als overzichtelijk ziet en zelf in staat is met kleine stappen verder te komen, is 

belonen niet meer nodig.  

  

Introduceer bijvoorbeeld een nieuw spel of een nieuwe activiteit niet in zijn geheel, maar leg een paar 

basisregels uit en voeg daar, als deze worden begrepen, regels aan toe. Zo bouw je geleidelijk aan 

een activiteit of spel op en kun je toch snel met het spelen starten.   
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Jongere kinderen en kinderen die moeilijk leren, vinden het prettig als er vaak wordt herhaald. Het 

lijkt wel of ze niet genoeg kunnen krijgen van hetzelfde spel of hetzelfde verhaal. Laat de oudere 

kinderen de andere kinderen eventueel helpen bij dit herhalen. Zo kunnen zij laten zien dat ze het 

begrepen hebben en de jongere of moeilijker lerende kinderen helpen. Pas wel op dat ze dit kind niet 

als ‘dom’ betitelen! Leg uit dat iedereen dingen heeft die hij of zij goed kan en dingen die hij of zij 

minder goed kan.  

  

Voor kinderen moet het duidelijk zijn wat ze moeten doen als ze klaar zijn met een activiteit. Met een 

opmerking als: “Als je klaar bent, mag je wat voor jezelf gaan doen”, doe je de kinderen en jezelf 

geen plezier. Zorg voor evenwicht en logica in de activiteiten. Probeer te veel verschillende 

activiteiten of een te snelle opeenvolging van activiteiten te voorkomen. Laat kinderen op een vaste 

plek zitten als ze hun taak afhebben of afgetikt zijn in een spel of zorg ervoor dat de kinderen weer 

terug rouleren in het spel, maar schep duidelijkheid over wat ze moeten doen op dat moment. Laat de 

kinderen alvast helpen bij het opruimen of het klaarzetten van de volgende activiteit als hun taak af is.   

  

Ook kunnen ze eventueel in een andere ruimte of buiten een ander spel spelen dat elk moment weer 

gestaakt kan worden om samen verder te gaan met het programma van de opkomst. Markeer de 

overgang van de ene activiteit naar de andere goed. Hiervoor kan ook een signaal met het kind 

afgesproken worden. Maak daarbij ook gebruik van het dagprogramma. Bijvoorbeeld: een kind mag 

tijdens een activiteit het kaartje omdraaien voor de volgende opdracht. Het is dan van belang dat het 

kind weet wanneer de vorige opdracht is afgelopen en de volgende kan beginnen.   

  

Gouden regel: voor kinderen moet het altijd duidelijk zijn:   

1. Waar het kind met een opdracht moet beginnen.   

2. Wat af moet zijn.  

3. Wanneer het af moet zijn.  

4. Wat het kind moet doen als het klaar is.   

  

Geef dit zo concreet mogelijk aan. De leiding kan laten zien wat het kind moet doen. Bespreek met 

het kind wat van hem of haar verwacht wordt.  

Een leidinggevende heeft iedere week weer een flinke verantwoordelijkheid te dragen. Als een 

leidinggevende in een Scoutinggroep werkt, neemt diegene een belangrijke taak op de schouders. 

Het blijkt dat een goede leidinggevende zich flexibel opstelt, leden stimuleert om zich te ontwikkelen 

en zichzelf verantwoordelijk stelt voor de groep. De ene moment ben je als leidinggevende de 

woordvoerder, het andere moment moedig je aan, houd je de structuur in de gaten, maak je 

conflicten bespreekbaar en neem je beslissingen. Afhankelijk van de situatie waarin mensen met 

elkaar omgaan, kan er sprake zijn van een vorm van leiden.  

Contact met de kinderen is een voorwaarde om te kunnen spreken van leiden. Dat wil zeggen dat de 

manier waarop leiding wordt gegeven altijd effect heeft op de kinderen. Maar ook omgekeerd: de 

kinderen hebben invloed op de manier waarop leidinggegeven wordt. Contact moet worden 

opgebouwd en onderhouden. Leiding moet zich kunnen inleven in de positie van de ander, moet als 

het ware in de huid van de ander kunnen kruipen.  

  

Wanneer je als leidinggevende aan kunt sluiten bij de interesses van de kinderen en extra 

enthousiasme kunt uitstralen, is dat voor kinderen een belangrijke motivatiefactor. Leiding speelt een 

belangrijke rol in het motiveren van kinderen.  

  

3.9.1 Motiveren door persoonlijk contact  
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Contact  

Het kunnen zien, luisteren en aanvoelen wat er bij de kinderen speelt, is één van de belangrijkste 

voorwaarden voor het vervullen van de leidingtaak. Als leiding de kinderen aanvoelt, kan voor hen 

een goede sfeer (gezelligheid) worden gecreëerd, een band met ze worden opgebouwd en worden 

kinderen betrokken bij de groep. Daarvoor zal leiding contact moeten leggen met de kinderen en met 

ze moeten praten. Tijdens de wekelijkse bijeenkomsten zijn er vele momenten die geschikt zijn om 

(spontaan) te kletsen met kinderen, waarbij de ene activiteit zich daar iets meer voor leent dan een 

andere activiteit.   

  

Waarderen  

Het is belangrijk om alle kinderen aandacht te geven en niet alleen dat ene ‘leuke’ kind. Natuurlijk heb 

je altijd kinderen die je leuker vindt dan andere kinderen. Je kunt gevoelig zijn voor bepaalde soorten 

kinderen: je aandacht vooral richten op die kinderen die nadrukkelijk aanwezig zijn of je enorm 

ergeren aan druktemakers. Zorg dat je (met het gehele leidingteam) alle kinderen evenveel aandacht 

geeft.   

  

Bij waarderen denken we al snel aan het belonen van een prestatie. Kinderen vinden het vaak leuk 

om te tonen dat ze sterk, snel of handig zijn. Dat betekent dat er in het programma ruimte moet zijn 

voor spelen met een competitie-element. Zo ervaren ze hoe het voelt om te winnen of om te 

verliezen. De leiding bepaalt de sfeer waarin dit gebeurt. Want ondanks dat er sprake is van 

competitie, moet het spelen zelf vooral ook fijn zijn. Er zijn in elke groep kinderen die bij bepaalde 

spelen altijd de mindere zijn, of die niet zo’n behoefte hebben om zich met anderen te meten. Ook zij 

moeten aan bod komen.   

  

Maar waarderen is meer dan het belonen van een prestatie. Waarderen is ook het geven van 

aandacht aan kinderen. In de situatie waarin je leiding geeft, wordt dat altijd vanuit een 

gelijkwaardigheid ten opzichte van de ander gedaan. Dat wil zeggen dat de kinderen serieus worden 

genomen en dat leiding openstaat voor hun ideeën en suggesties. Bijvoorbeeld door de bereidheid te 

tonen een variatie op het spel te spelen.  

  

Stimuleren  

Het stimuleren begint met het overdragen van enthousiasme: iedereen laten zien dat jij er zelf lol aan 

beleeft. Kinderen aanmoedigen zich te uiten. Dit kan je doen door zinnen als: “Toe maar”, “Ga maar 

door” of “Je maakt ons nieuwsgierig.”  

  

Verwoord je eigen innerlijke processen. Wanneer je als leidinggevende ook met je eigen 

belevenissen en ervaringen komt, heeft dat op de kinderen een losmakend effect. Zelfonthullingen 

zorgen ervoor dat de gesprekken een meer persoonlijk karakter krijgen en dat er meer verdieping 

plaatsvindt. Als leidinggevende sta je model voor hoe je om kunt gaan met gevoelens als angst, 

boosheid en verdriet, en tegelijkertijd laat je zien dat jij ook een deel van de speltak bent. Je hoeft 

jouw gevoelens niet te verstoppen. Door te laten zien dat jij verdrietig bent bij het zien van een zielige 

film of bang bent in het donker, krijgen de kinderen de kans hun eigen gevoelens beter te begrijpen.  

  

Het gaat er ook om kinderen aan te moedigen over hun eigen grenzen heen te gaan. Houd hierbij wel 

in de gaten dat ieder kind zijn of haar eigen grens heeft. Stimuleren doe je dus ook persoonlijk en 

individueel. Ieder kind kan een andere soort stimulans gebruiken en daardoor ook beter presteren.  
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Vertrouwen geven  

Als het kind zich veilig en geborgen voelt, kan het spel gebruikt worden om zich verder te 

ontwikkelen. Daarvoor is nodig dat het kind weet dat het mag zijn wie het is. Het is belangrijk dit als 

leiding uit te stralen naar alle kinderen, ook naar het onhandige kind of het minder slimme kind.   

  

Een extra stimulans kan soms ook zijn dat een kind extra vrijheid krijgt als het heeft laten zien dat hij 

of zij deze extra vrijheid heeft verdiend.  

  

Betrouwbaar zijn  

Duidelijkheid is daarvoor van belang. Kinderen moeten kunnen inschatten hoe jij op ze zult reageren, 

je moet ‘voorspelbaar’ zijn. Dat geeft vertrouwen (een kind weet immers wat er gaat gebeuren). Het is 

dus belangrijk om duidelijk te zijn in jouw regels en jouw normen en waarden en om consequent te 

zijn. Geef zelf het juiste voorbeeld, maar bespreek jouw regels ook binnen het team, zodat je als 

team één lijn kunt trekken.   

  

3.9.2 Motiveren bij het leren van nieuwe vaardigheden  

Bij Scouting leren kinderen veel. Eén van de taken die je als leidinggevende hebt, is om kinderen te 

motiveren en te stimuleren in het leerproces. Leren gaat in stappen. Een bekend model is de 

leercurve van Virginia Satir. Deze curve beschrijft hoe een verandering in de diverse fasen verloopt 

en waar de nadruk op ligt. Aan het begin van de verandering is er een ‘rouwproces’, waarin de oude 

werkwijze moet worden losgelaten. Dit wordt ook wel ‘ontleren’ genoemd. Dit gaat vaak niet zonder 

slag of stoot. Na een eerste onzekerheid: “Waarom zegt zij nu dat het niet goed is?” volgt vaak een 

fase van ontkenning: “Het gaat toch goed zo, veranderen is niet nodig.” Wanneer het veranderproces 

is ingezet, wordt gestart met de nieuwe werkwijze, maar die moet nog aangeleerd worden. Er volgt 

een fase van ontwijken en van verwarring. Het ontwijken is om het maar over te slaan of het iemand 

anders te laten doen. De verwarring komt doordat de oude en de nieuwe manier door elkaar gaan 

lopen. Het gevolg is een (tijdelijke) chaos en (tijdelijk) slechtere resultaten. Dit blijft bestaan totdat 

iemand zelf tot de acceptatie komt dat het anders kan. Door goede begeleiding, waarin kinderen de 

ruimte krijgen zich de nieuwe werkwijze eigen te maken en te oefenen ontstaat de verbetering, 

waarin zij begrip kweken en de werkwijze wordt aangepast. Ten slotte is er het resultaat, men is 

‘eigenaar’ van de nieuwe manier van werken.  
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Het valt niet mee om het anders te gaan doen, we zijn dat immers niet gewend. In het begin is er 

weerstand, het gaat wat moeizaam en soms gaat er ook nog wel eens wat fout. Het kind gaat 

twijfelen of het wel kan werken. Als er dan ook nog wat druk komt (bijvoorbeeld omdat een deadline 

in gevaar komt), dan vervallen mensen vaak in het oude gedrag. Zelfs met goede ondersteuning blijft 

het lastig om te veranderen. Hoe komt dat?   

  

Eén van de redenen is dat het oude gedrag er niet zomaar gekomen is. Mensen zijn op die manier 

gaan werken, omdat dat ze het beste leek en omdat ze die manier onder de knie hadden. Door het 

steeds weer op die manier te doen, zijn ze er ook beter in geworden. En dan komt er iemand die zegt 

dat dat niet goed is, en die vertelt dan ook nog dat het anders moet. Sterker nog, hoe het anders 

moet.  

  

Geef kinderen met weerstand de tijd om aan nieuwe dingen te wennen. Ondersteun, motiveer, 

stimuleer, accepteer de weerstand, maar ga niet tornen aan de gestelde doelen of nieuwe regels! Dat 

maakt het alleen maar onduidelijker.  

  

Andere modellen over leren en leerstijlen zijn de leerstijlenmethodiek van Kolb en de taxonomie van 

Bloom. Deze wordt binnen Scouting gebruikt in de opleiding voor trainers en praktijkbegeleiders. Op 

zich zijn deze modellen geschikt om te gebruiken om de processen over leren te beschrijven, maar 

omdat ze verder in de inhoudelijke toelichting bij de deelkwalificaties voor trainers en 

praktijkbegeleiders worden ingezet, zijn deze modellen geen standaardonderdeel van deze 

inhoudelijke toelichting bij de deelkwalificatie.  

  

3.9.3 Hoe kun je motiveren (samenvatting)?  

In de vorige paragrafen zijn veel verschillende vormen van motiveren de revue gepasseerd. In deze 

paragraaf worden die allemaal samengevat. Er is een aantal heel algemene tips om motivatie bij 

kinderen te bevorderen, door hen te betrekken in wat er gebeurt:  

• Afwisseling:  

o Varieer in het programma (progressiematrix, activiteitengebieden, grof en fijn 

motorisch). o Varieer in herhalen (goede, bekende programma’s) en nieuwe dingen.  

o Werk in thema.  
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• Verantwoordelijkheid geven:  

o Geef kinderen het vertrouwen om iets te proberen. o Wees enthousiast over hun 

eigen inbreng. o Tolereer dat kinderen fouten maken wanneer ze een taak nog niet 

volledig beheersen.  

o Laat kinderen groeien door ze de leiding van een subgroep (nest, ploeg) te geven.  

• Mee laten beslissen:  

o Laat kinderen een zo groot mogelijke inbreng hebben. o Vraag wat kinderen vinden 

van het programma en van het thema.  

o Laat de kinderen praten over wat hen motiveert en luister aandachtig.  

• Veilige sfeer creëren:  

o Informeer de kinderen zo veel mogelijk. Onzekerheid werkt heel demotiverend. Zorg 

er wel voor dat de informatie die je als leidinggevende geeft klopt, anders werkt het 

juist demotiverend! o Houd je aan je afspraken en beloften. Doe geen beloften 

waarvan je niet weet of je ze kunt waarmaken.  

o Geef de kinderen concrete doelen en uitdagingen waar ze naartoe kunnen werken.  

• Aansluiten bij de leefwereld:  

o Sluit aan bij wat de kinderen bezighoudt, dat kunnen hun hobby’s zijn, maar ook 

zaken die samenhangen met het jaar (seizoenen, feestdagen, vakanties).  

o Sluit aan bij de leefwereld van de kinderen, bij wat ze stoer of spannend vinden en bij 

hypes, dingen die ‘in’, leuk of grappig zijn!  

o Sluit aan bij het ontwikkelingsniveau van kinderen (zie progressiematrix).  

o Doe zelf mee met activiteiten en blijf niet aan de kant staan.  

• Aandacht geven:  

o Geef gemeende complimenten. o Toon belangstelling.  

o Maak contact, maak bijvoorbeeld eens tijd voor een praatje in plaats van een kort 

“Hallo”.  o Moedig de kinderen geregeld aan. o Stimuleer kinderen. o Toon je 

waardering.  

o Soms kan het nuttig zijn om iemand te laten observeren, hoe kinderen in de 

activiteiten meedoen.  

o Kom op voor de kinderen in jouw speltak. Oordeel bij conflicten niet te snel (hoor en 

wederhoor).  

  

3.10 Voorbeeldfunctie  
Als begeleider of adviseur ben je vaak een voorbeeld voor de jeugdleden. Jij bent iemand aan wie ze 

zich kunnen spiegelen. Je bent één van de weinige volwassenen in hun omgeving, die – anders dan 

ouders of docenten – niet alleen maar regels oplegt, maar vooral leuke en uitdagende dingen met ze 

doet. Je bent zelfstandig, straalt vertrouwen uit en weet wat je wilt. Dat zijn natuurlijk voorwaarden om 

een goede begeleider of adviseur te zijn, maar voor de jeugdleden maakt dat juist dat je een rolmodel 

bent. Je bent vanuit hun gezichtspunt eerder ‘grote broer of zus’ dan een ‘opvoeder’. Dit brengt met 

zich mee dat de jeugdleden bewust en onbewust dingen van je overnemen. Natuurlijk zet je binnen 

Scouting je beste beentje voor, maar je hebt die voorbeeldrol ook wanneer je zaterdagavond laat met 

jouw vrienden in de kroeg staat en ze je daar tegenkomen.   

  

Zie ook het Explorerkompas in de Explorergids. Hierin staan de tien rollen die je als explorer 

begeleider in een afdeling hebt. Voor een adviseur van een stam is dit hoofdstuk ook zinvol om eens 

door te nemen.  

 

3.11 De aanpak van probleemgedrag  
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3.11.1  Inleiding  

‘Sebastiaan valt niet in goede aarde bij de troep. Hij weet het altijd beter en de andere scouts 

keren zich steeds meer van hem af. Ze hebben hem al een keer ploegleider gemaakt, maar meer 

om hem op z’n bek te laten gaan. Nou, dat lukte, hij bakte er niets van. De keren dat wij zijn 

houding met hem hebben doorgesproken, zijn ontelbaar. Elke keer vertoont hij weer hetzelfde 

gedrag. Extra verantwoordelijkheid, negeren, aanspreken op zijn kwaliteiten, het leidt steeds tot 

dezelfde arrogante houding, terwijl hij absoluut niets waarmaakt.’  

  

Als je je de methodes eigen maakt die eerder in deze inhoudelijke toelichting bij de deelkwalificatie.  

beschreven werden, kom je vaak een heel eind. Wie positief omgaat met kinderen, goed weet om te 

gaan met het stellen van grenzen en regels, de activiteiten laat aansluiten bij het ontwikkelingsniveau 

van het kind en een goed contact heeft met de ouders, kan veel probleemgedrag voorkomen of in 

een vroeg stadium bijsturen. Toch kan het gebeuren, dat hoewel je zelf alles in het werk hebt gesteld 

om een kind goed te benaderen, dit toch geen resultaat heeft. Je hebt dan geen idee wat je er nu nog 

mee moet. Het enige wat je nu nog rest, is om de situatie van het jeugdlid een keer uitgebreid door te 

nemen in het leidingteam. Een laatste strategie ontwikkelen voordat je eventueel duidelijk zult moeten 

maken dat het jeugdlid niet op zijn plek is binnen de speltak. Soms zijn groepen in de buurt met een 

speltak met scouts met een beperking een alternatief.  

  

Stappenplan:  

1. Vaststellen van het probleemgedrag.  

2. Vaststellen van het gewenste gedrag.  

3. Overleggen en inventariseren van manieren om het gedrag te veranderen (oplossingen).  

4. Eén of meerdere manieren kiezen en afspraken maken (strategie).  

5. Aanpak evalueren.  

  

3.11.2  Probleem vaststellen  

Een kind vertoont probleemgedrag. Het is dan belangrijk eerst het gedrag goed te observeren. Kijk 

eens systematisch samen met een andere leidinggevende naar het gedrag van het kind. Hoe 

gedraagt het kind zich? Wanneer gaat het fout? Zit daar een patroon in? Let vooral ook op de 

momenten dat het goed gaat: wanneer voelt het kind zich op zijn of haar gemak, is het geboeid, voelt 

het zich zeker?  

  

Naast oorzaken bij het kind zelf, kunnen er ook oorzaken in de omgeving en in de groep te vinden 

zijn. Ga na of het gedrag misschien veroorzaakt wordt door de manier van omgaan met het gedrag. 

De manier waarop op gedrag gereageerd wordt, is belangrijk. Mensen baseren hun reactie op wat ze 

zien gebeuren, de indruk die ze hiervan hebben en hun gevoelens daarbij. Het beeld dat je van 

bepaald kind of bepaald gedrag hebt, beïnvloedt je waarneming en reactie. Een kind van wie het 

beeld is dat het agressief is, zal in een situatie waarin sprake is van geweld, eerder de schuld krijgen.  

  

Goed waarnemen wat er gebeurt en je bewust zijn van je eigen beeld en gevoelens, kunnen de 

reactie effectiever maken. Voordat je reageert, is het belangrijk om onderscheid te maken tussen wat 

er werkelijk gebeurt en het beeld dat je er zelf van hebt.  

  

Het is belangrijk te weten of het kind zelf graag lid wil zijn van Scouting. Verder is het mogelijk na te 

gaan of de grenzen te stak zijn of juist helemaal niet, of de regels wel duidelijk zijn, of de activiteiten 

voor de kinderen uitdagend genoeg zijn, of er te veel of juist te weinig van de kinderen gevraagd 

wordt, er gebrek aan positieve bevestiging is of dat de thuissituatie niet goed is. De oorzaken zijn 

vaak moeilijk te achterhalen. Goed waarnemen en signalen oppikken, helpen hierbij.  
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3.11.3  Vaststellen gewenst gedrag  

Nadat je het ongewenste gedrag hebt vastgesteld, is het belangrijk in je team gezamenlijk te 

bedenken wat het gewenste gedrag zou moeten zijn, zodat je weet waar je naartoe werkt. Probeer dit 

gedrag eens op papier te zetten in zo concreet mogelijke bewoordingen.  

  

3.11.4  Oplossingen inventariseren  

De volgende stap is het inventariseren van oplossingen. Soms doe je dat alleen met het kind of de 

groep en soms samen met de andere leiding. Het gedrag wordt bespreekbaar gemaakt. Overleggen 

met het kind of de kinderen geeft ze het gevoel dat ze serieus genomen worden. Ze leren 

oplossingen verzinnen en dragen medeverantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan. Dat hoeft niet 

alleen door te praten. Ook een associatiespelletje kan tot goede resultaten leiden.  

  

Gewenst gedrag kun je bevorderen door er positieve gevolgen aan te verbinden. In deze stap kun je 

kijken of dit een mogelijke strategie is.   

Mogelijke strategieën:  

• Hulp geven bij het oplossen van het probleem.  

• Hulp geven als kinderen tegen de grenzen van hun kunnen aanlopen.  

• Het effect van het ongewenste gedrag afzwakken door het te negeren of er feedback op te 

geven en positief gedrag benadrukken.  

• Over de frustraties en negatieve gevoelens praten. Dit kan opluchtend werken. De negatieve 

gevoelens verdwijnen en hiermee verdwijnt ook de agressie.  

• Leren omgaan met nieuwe situaties.  

  

3.11.5  Strategie vaststellen  

Je kiest een strategie en maakt afspraken. Dit doe je altijd met het kind, soms met de groep en soms 

met de andere leiding. Je kunt bijvoorbeeld afspraken maken over de grenzen die je stelt, over de 

reactie op het overschrijden van die grenzen, over de opzet van een activiteit (meer aan behoefte 

tegemoetkomen of meer uitlaatkleppen creëren) en versterkers voor gewenst gedrag. Het is 

verstandig een gesprek te voeren met de ouders van het kind om de strategie te bespreken. Soms is 

het noodzakelijk de ouders te adviseren het kind bij een hulpverlenende instantie aan te melden.  

  

3.11.6  Aanpak evalueren  

De afspraken worden uitgevoerd. Met de kinderen (wanneer het afspraken voor de hele groep 

betreft) en andere leiding wordt besproken hoe het uitvoeren van de afspraken verloopt. Is de 

doelstelling gehaald, waarom wel of waarom niet? Na de activiteit en het (eventueel) bereiken van je 

doel, is het goed in het team de situatie uitvoerig te evalueren. Geweldig dat Sebastiaan nu beter in 

de troep zit, maar wat is een goede manier om hier een volgende keer mee om te gaan? Hoe kun je 

als leiding sneller reageren, zodat het niet uit de hand loopt? Wat zijn ideeën van anderen en hoe 

worden die andere vormen van aanpak gewaardeerd? Het succes dat je met bepaalde begeleiding 

behaald hebt, kan ertoe leiden dat je deze aanpak vaker gaat gebruiken.  

  

Als blijkt dat een kind met probleemgedrag zelf niet bij de groep wil zijn, zal het erg moeilijk worden 

om het kind er met een beetje succes bij te houden. Overleg dan met de ouders: zijn er nog 

alternatieven? Als Scouting het enige lijkt, dan zal je Scouting toch eerst aantrekkelijk moeten maken 

voor het kind.   

  

Als het kind wel de leuke kanten ziet van Scouting, kun je dat als uitgangspunt hanteren. Het kind zal 

zich, als het op Scouting wil blijven, aan bepaalde afspraken en regels moeten houden. Maak die 

regels in het begin soepel: zorg voor lage drempels, zodat er veel kans is op succes. Blijf wel 

duidelijk, ‘overtredingen’ worden besproken. Soepelere regels voor één kind zijn moeilijk te verkopen 

aan de andere kinderen. Probeer hiervoor daarom als dit nodig is argumenten te verzinnen 

(bijvoorbeeld ‘iedereen moet wennen’) zonder het betreffende kind meteen te stigmatiseren.  
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Maak bijvoorbeeld een klein boekje waarin de regels op een speelse manier zijn verwoord of 

geïllustreerd. Dit boekje kan voor alle kinderen bruikbaar zijn. In het boekje kun je samen bijhouden 

hoe het gaat. Beloon goed gedrag met een pluim of een sticker in het boekje. Benadruk bij slecht 

gedrag dat het jammer is, maar dat je het opnieuw gaat proberen. Geduld is daarbij onmisbaar!  

  

Een andere mogelijkheid is het kind, indien mogelijk, te betrekken bij de voorbereiding van een 

activiteit. Maak het kind medeverantwoordelijk voor hoe het gaat. Geef het kind kleine taken die 

succes verzekeren. Wissel gedachten uit met andere vrijwilligers: misschien brengen zij je op een 

aanpak die je nog niet hebt geprobeerd.  

  

Als het kind toch, ondanks alle inspanningen, definitief moet stoppen bij de groep, zorg er dan als 

leiding voor dat je duidelijk hebt waarom het niet gelukt is het kind te houden. Dit geeft je houvast 

voor het volgende kind dat extra aandacht nodig heeft. Zorg ook dat het voor het kind duidelijk is 

waarom het niet gelukt is.  

  

Samengevat: bij alle problemen wordt een stappenplan doorlopen. Eerst vaststellen wat het concrete 

probleem en de mogelijke oorzaken zijn. Dan overleggen en afspraken maken: afspraken over de 

grenzen die je stelt tijdens de activiteiten en over jouw reactie op het overschrijden van die grenzen, 

over de opzet van een activiteit (meer aan behoefte tegemoetkomen of meer uitlaatkleppen) en over 

een gedrag-verander-plan door belonen of straffen. Voer daarna de afspraken uit en evalueer het 

effect.  

  

Let op! Je bent geen hulpverlener of medicus (en als jij het misschien wel bent, dan is de rest van 

je team het vast niet). Ken de grenzen van jezelf en je team! 
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3.11.7 Inzet van de speltak  

Je hoeft het als leidinggevende, begeleider of adviseur niet allemaal zelf te doen. De jeugdleden zijn 

heel goed in staat om elkaar te ondersteunen. Zoek een buddy, die de persoon in kwestie vertrouwt. 

Die kan helpen met verduidelijken of kan feedback geven als er even een wat minder moment is. 

Uiteraard kan dit alleen slagen als de buddy dit wil en kan.   

  

Het werkt ook om afspraken te maken met de hele groep. Je maakt dan geen uitzonderingspositie 

van deze ene persoon, maar maakt afspraken die voor iedereen gelden. We respecteren elkaar en 

elkaars spullen. Je mag zijn wie je bent, maar geef anderen ook de anderen de ruimte om zichzelf te 

zijn. Samen met de explorers en roverscouts kom je veel verder.  

  

Een voorbeeld: tijdens een expeditie van een afdeling in IJsland werd een grote hike van 60 km in 4 

dagen ondernomen, dwars door Landmannalaugar. Nog geen 500 meter uit het zicht van het 

startpunt gaf één van de explorers het al op, want het was te ver en hij was te moe. Twee van de drie 

begeleiders bleven bij hem en zorgden dat iedereen op de lunchpost aankwam. Daar aangekomen, 

werd besloten dat de afdeling in twee (wisselende) groepen zou gaan lopen. Ongeveer de helft bleef 

bij deze ene explorer, de andere helft kon doorlopen. Na 2 dagen viel bij de explorer het kwartje: de 

andere explorers werden ook moe en de steun van de anderen zorgde er uiteindelijk voor dat hij in de 

eerste groep liep, terwijl anderen in de langzame groep terecht kwamen. De IJslandse gids had het na 

een halve dag al willen opgeven en hem met een auto willen laten ophalen, maar door de steun van 

de groep, heeft hij zichzelf enorm kunnen ontwikkelen.  
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3.12 Jeugdlid – In de knel  
Helaas maken jeugdleden soms een heftige periode door of maken zij iets heftigs mee. De meesten 

weten hier goed mee om te gaan, maar sommigen lopen tegen moeilijkheden aan.  

  

3.12.1  Mishandeling  

Volgens de site van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) worden elk jaar meer dan 118.000 kinderen 

mishandeld. In een Scoutinggroep met 100 leden zijn dat gemiddeld 3 leden. Helaas krijgt maar de 

helft van deze personen hulp. Bij veel jeugdleden die worden mishandeld, hebben de ouders 

problemen. Ze willen hun kinderen misschien niet mishandelen, maar het is een uiting van hun 

frustratie en onvermogen.  

  

De meeste mensen denken dat kindermishandeling wel voorkomt in hun omgeving, maar ze denken 

eerder dat het bij de buren voorkomt dan in hun eigen familie of vriendenkring. Eén op de zes 

volwassenen heeft wel eens kindermishandeling gezien, maar deed daar niets mee. Van de 

verschillende soorten kindermishandeling komt verwaarlozing het meest voor. Na een melding over 

kindermishandeling onderzoekt Veilig Thuis (voorheen: Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, 

AMK) of er ook echt sprake is van kindermishandeling. Bij bijna 20% is dat niet het geval. Bij ongeveer 

80% van de meldingen was het dus heel goed dat er is gebeld naar Veilig Thuis.  

  

Van de jeugdleden die thuis te maken hebben met huiselijk geweld krijgt ongeveer de helft van de 

jeugdleden last van wat er thuis gebeurt. Ze worden angstig, onzeker, slapen slecht of krijgen 

nachtmerries. Dit kan in de rest van hun leven doorwerken.  

3.12.2 Seksueel misbruik  

  

Geschat wordt dat één op de vier meisjes en één op de zes 

jongens al voor haar of zijn zestiende levensjaar te maken heeft 

gehad met een vorm van seksueel misbruik of intimidatie. Bij 

een groot deel hiervan gaat het om seksueel misbruik door 

familieleden of bekenden.   

  

Het plaatje beeldt een willekeurige groep scouts uit; een 

speltak met 24 jeugdleden, 12 jongens en 12 meiden. De 

gekleurde vakjes stellen kinderen voor die voor hun  

zestiende verjaardag te maken hebben gehad met een vorm van seksueel misbruik of intimidatie. Dat 

zijn er dus misschien wel meer dan je in eerste instantie denkt!  

  

De daders zijn voornamelijk mannen: vaders, oudere broers en ooms. Maar dit kunnen ook vrouwen 

zijn. Vrouwen zijn vaker dader dan gedacht. De leeftijd waarop seksueel misbruik van kinderen het 

meest voorkomt, is tussen de acht en twaalf jaar. Seksueel misbruik kan over een langere periode 

plaatsvinden, vooral als het in de familie gebeurt. Sommige meisjes en jongens worden jarenlang 

misbruikt.  

  

3.12.3  Andere problemen  

Vooral meisjes ontwikkelen eetproblemen, maar het komt soms ook voor dat jongens een 

eetprobleem ontwikkelen. Het is niet helemaal duidelijk wat de precieze oorzaken zijn. Het zou iets te 

maken kunnen hebben met een negatief zelfbeeld, onzekerheid en de mogelijkheid om controle over 

je eigen lichaam te hebben door extreem te lijnen. Bij jonge kinderen zijn eetproblemen zeldzaam.  

Anorexia neemt bijvoorbeeld toe vanaf het 10e jaar, met de grootste piek tussen 14 en 18 jaar. 

Boulimia ontwikkelt zich meestal pas na het 16e jaar. Ongeveer 30% van de jongens en 55% van de 

meisjes tussen 12 en 18 jaar vertoont problematisch eetgedrag. Deze resultaten tonen aan dat 

eetproblemen een niet te onderschatten probleem vormen binnen de groep van adolescenten.  

  

♀  ♂  ♀  ♂  ♀  ♂  

 ♂  ♀  ♂  ♀  ♂  ♀  

♀  ♂  ♀  ♂  ♀  ♂  

♂  ♀  ♂  ♀  ♂  ♀  

http://www.nji.nl/Kindermishandeling-Probleemschets-Cijfers
http://www.nji.nl/Kindermishandeling-Probleemschets-Cijfers
http://www.vooreenveiligthuis.nl/
http://www.vooreenveiligthuis.nl/
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Zelfbeschadiging ontwikkelt zich meestal na het 14e jaar. Exacte cijfers over hoe vaak het voorkomt 

en bij wie, zijn er niet. De schattingen lopen uiteen van 0,75% tot 5% van de bevolking. Bekend is dat 

het zowel bij vrouwen als bij mannen voorkomt. Uit onderzoek door de Universiteit Leiden i.s.m. de 

GGD Rotterdam (2005) is inmiddels gebleken dat één op de 23 jeugdleden tussen de 14 en 17 jaar 

zichzelf wel eens beschadigd heeft.   

  

Uit cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat één op de negen jeugdleden denkt 

aan zelfmoord en dat 3% van alle jeugdleden daadwerkelijk een poging heeft gedaan. Iemand die een 

zelfmoordpoging doet, heeft vooraf meestal signalen afgegeven aan de omgeving.  

  

Verslavingen komen bij jeugdleden tussen 20 en 24 relatief vaker voor dan bij de rest van de 

bevolking. Het middelengebruik bij jeugdleden is hoog. Alcohol, tabak, cannabis, cocaïne en XTC zijn 

de meest gebruikte middelen. Van alle jeugdleden drinkt ongeveer 85% alcohol, 10% van deze 

jeugdleden drinkt meer dan 21 glazen op een avond. Eén op de vijf jeugdleden tussen 15 en 25 jaar 

gedraagt zich soms agressief en de meerderheid (86%) doet dit onder invloed van alcohol; een 

kleinere groep (14%) had daarnaast ook drugs gebruikt.  

Hoewel elk van bovengenoemde knelpunten een eigen aanpak heeft, begint het uiteindelijk allemaal 

met het signaleren van het probleem en het bespreekbaar maken. Wanneer een jeugdleden bij je 

komt en zijn of haar probleem vertelt, geef dan aan dat je zijn of haar verhaal serieus neemt. Vertel of 

schrijf dat je graag een luisterend oor biedt. Blijf investeren in het contact. En blijf openstaan voor een 

gesprek. Ook als de jeugdleden het contact afhoudt. Blijf de jeugdleden aandacht geven en luister 

naar het verhaal. Spreek je zorgen uit, maar veroordeel de jeugdleden niet.   

  

3.12.4  Herkennen van signalen  

Scouting Overijssel en Kadera hebben een signaalkaart gemaakt met hoe je signalen van misbruik bij 

jeugdleden kunt herkennen. De signalen die worden beschreven, kunnen wijzen op huiselijk geweld of 

kindermishandeling, maar soms ook op andere problemen. Meestal is het de combinatie van 

verschillende signalen die maakt dat bij de begeleider of adviseur het vermoeden ontstaat dat er 

sprake kan zijn van huiselijk geweld, kindermishandeling of andere problemen. Maar het kan ook 

voorkomen dat bij een jeugdlid vermoedens zijn van deze problematiek op basis van signalen die niet 

in de kaart beschreven staan. Ook dan is het van belang de stappen van het stappenplan op te 

volgen.  

  

Mogelijke signalen kunnen zijn:  

• Het jeugdlid heeft eetproblemen.   

• Het jeugdlid heeft verwondingen en/of littekens.  

• Het jeugdlid verzorgt zichzelf slecht (slechte persoonlijke hygiëne).  

• Het jeugdlid heeft schulden.  

• Het jeugdlid geeft vage verklaringen voor verwondingen/verwaarlozing.  

• Het jeugdlid vertoont ineens heel ander gedrag.  

• Het jeugdlid stelt zich afhankelijk op (bij de leidinggevende in de buurt rondhangen).  

• Het jeugdlid verbergt het eigen lichaam.  

• Het jeugdlid praat negatief over zichzelf (ik kan toch niks, ik hoor er toch niet bij).  

• Het jeugdlid doet geheimzinnig en/of is gesloten over thuis.  

• Het jeugdlid zoekt conflicten op met andere jeugdleden en de begeleiding of de adviseur.  

• Het jeugdlid is agressief richting zichzelf (zelfverwonding), andere leden en/of leidinggevende. 

• Het jeugdlid ontwijkt gespreksonderwerpen over liefdesrelaties en seksualiteit.  

• Het jeugdlid misdraagt zich (diefstal, brandstichting, vandalisme).  

• Het jeugdlid drinkt te veel en te vaak alcohol.  

• Het jeugdlid lijkt onder invloed van drugs (rode ogen, versuft of opgefokt).  

• Het jeugdlid is vaak, zonder duidelijke reden, afwezig.  

• Het jeugdlid gaat snel naar huis, terwijl de rest nog blijft.  

https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/veiligheid/calamiteiten/1890-signaalkaarten-omgaan-met-signalen-van-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling/file
https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/veiligheid/calamiteiten/1890-signaalkaarten-omgaan-met-signalen-van-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling/file
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• Het jeugdlid vertoont seksueel gedrag en uitspraken die niet passen bij de leeftijd.  

  

3.12.5  Stappenplan  

Voor jeugdleden die in de knel zitten, is het doorgaans moeilijk om hulp te vragen. Allereerst speelt 

een rol dat zij bang zijn om gestraft te worden, ze worden immers al mishandeld. Verder denken zij 

vaak dat wat de ouder doet, normaal is. Er is een klein percentage dat zelf om hulp vraagt, 

bijvoorbeeld via de Kindertelefoon. Daarom is belangrijk om de signalen van kindermishandeling te 

kunnen herkennen. In de Handleiding omgaan met signalen van huiselijk geweld en 

kindermishandeling zijn de stappen die je kunt nemen aangegeven. Het stappenplan op de volgende 

pagina is afkomstig uit die handleiding. Uiteraard is elk geval uniek en het gaat er vooral om binnen je 

team en mogelijk later in een breder kader de randvoorwaarden te bespreken.  

  

https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/veiligheid/calamiteiten/1889-handleiding-omgaan-met-signalen-van-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling?width=520&height=640&TB_iframe=true
https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/veiligheid/calamiteiten/1889-handleiding-omgaan-met-signalen-van-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling?width=520&height=640&TB_iframe=true
https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/veiligheid/calamiteiten/1889-handleiding-omgaan-met-signalen-van-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling?width=520&height=640&TB_iframe=true
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Er kunnen argumenten zijn om ouders niet te informeren bij een melding. Dit gaat spelen als een 

jeugdlid acuut in gevaar is en de inschatting is dat het risico voor het jeugdlid groter is als bekend 

wordt dat je het gaat melden. Verder is het goed om gesprekken met ouders over deze gevoelige 

onderwerpen altijd in een tweemanschap te voeren. De vertrouwenspersoon, de groepsbegeleider of 

de groepsvoorzitter kunnen je hierbij ondersteunen.  

  

Hoe vervelend en naar de situatie ook is, bedenk wat jouw rol is. Je kunt een verhaal aanhoren, maar 

je kunt de problemen niet oplossen. Hoe goed we het als begeleider, adviseur en Scouting in het 
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algemeen ook bedoelen, we zijn geen hulpverleners. Laat jeugdleden zelf, eventueel met jouw 

ondersteuning, professionele hulp zoeken.   

  

Twee dingen zijn heel belangrijk. Als eerste mag je nooit beloven dat je het geheim zult houden. 

Wanneer je weet dat een jeugdleden in de knel zit, zul je daar iets mee moeten doen. Daarnaast wil jij 

misschien ook je verhaal bij iemand kwijt of samen met iemand bedenken welke vervolgstappen er 

zijn. De groepsbegeleider is daarvoor mogelijk een geschikt persoon. Ten tweede is een explorer of 

roverscout zelfstandig genoeg om zeggenschap te hebben in het vervolgproces. Wanneer de 

jeugdleden niet wil dat er contact met de ouders wordt opgenomen, doe dat dan ook niet achter zijn of 

haar rug om. Zoek samen naar iemand met wie er wel contact opgenomen kan worden, zoals een 

oma of een mentor op school. Help de jeugdleden op weg door (eenmalig) samen naar de volgende 

stap te gaan, maar houd daarbij voldoende afstand.  

  

3.13 Omgangsregels  
  

3.13.1  Regels  

Iedereen heeft eigen ideeën over wat gewenst of normaal gedrag is. Afspraken en regels zijn er om 

gezamenlijke grenzen vast te stellen. Een concreet voorbeeld van een afspraak die je met elkaar 

maakt, is de opkomsttijd en plaats. Dit lijkt een eenduidige afspraak, maar in praktijk zal de ene 

persoon zich strakker aan de tijd houden dan de ander. Dit kan tot een conflict leiden waarna een 

harde (geschreven) afspraak gemaakt wordt, of er ontstaan ongeschreven regels over wat acceptabel 

is en wat niet. In een speltak zijn er dus geschreven en ongeschreven regels.   

  

Geschreven regels   

Hiermee worden alle afspraken bedoeld die uitgesproken zijn en vaak ergens op papier staan. Dit zijn 

bijvoorbeeld de begintijd van een opkomst, de plaats van de opkomst en dat je je moet afmelden als je 

niet komt. Later komen hier vaak afspraken bij over wie de koffie en thee verzorgt en hoe 

programma’s worden voorbereid. Dit zijn regels en afspraken die de jeugdleden zelf maken met elkaar 

en met de begeleiding of adviseur. Hoewel veel regels alles heel duidelijk kunnen maken, kan het ook 

als beklemmend ervaren worden. Ruimte om uit te vinden wat werkt en wat niet, is er niet en er wordt 

weinig beroep gedaan op eigen verantwoordelijkheid. Gaandeweg moet je als speltak zien uit te 

vinden hoeveel en waarover je regels nodig hebt en wat je gaat doen als men zich er niet aan houdt.   

  

Niet alleen de regels van de speltak zijn regels waaraan je je moet houden. Er zijn ook regels vanuit 

de groepsraad, de vereniging Scouting Nederland en de gemeente, bijvoorbeeld dat je elk jaar een 

kasboekoverzicht moet inleveren of dat je geen kampvuur mag houden na 23.00 uur. Daarnaast heb 

je je uiteraard te houden aan de wet.  

  

Aan boord van een boot zijn regels van wezenlijk belang. Ze maken voor iedereen duidelijk wie wat 

gaat doen en wie waar verantwoordelijk voor is. Binnen Scouting zijn er meer activiteiten, waar 

afspraken heel strak gemaakt moeten worden om de activiteit veilig te laten verlopen. Denk 

bijvoorbeeld aan activiteiten als abseilen, klimmen, vuur maken, pionieren en houthakken.   

. Dat schept duidelijkheid naar iedereen, zowel voor leden als hun ouders.  

  

Tip: zorg dat de nieuwe leden de geschreven of uitgesproken regels van de speltak zo snel 

mogelijk krijgen. Dat schept duidelijkheid naar iedereen, zowel voor leden als hun ouders. 

Ongeschreven regels   

Naast al die geschreven regels zijn er ook ongeschreven regels. Dit zijn voornamelijk omgangsregels. 

Die zijn vaak moeilijk te volgen, want niemand spreekt ze uit. Men gaat ervan uit dat iedereen de 

regels logisch vindt en zich hieraan houdt, maar dat is als er nieuwe mensen bij de afdeling of stam 
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komen niet altijd het geval. Dat kan tot ruzies leiden. De regels worden op die manier opnieuw 

bepaald.   

  

Er kunnen in een speltak ongeschreven regels zijn ontstaan die de grenzen van fatsoen voorbijgaan. 

In sommige vriendengroepen is het bijvoorbeeld heel gewoon veel te vloeken, seksistische grappen te 

maken of elkaar veel te stompen. Bij speltakken kan deze situatie ook ontstaan. Als begeleider of 

adviseur kun je daar wat aan doen. Je hebt een grote invloed op hoe men met elkaar omgaat. Geef 

het goede voorbeeld en maak, waar nodig, onderwerpen bespreekbaar.   

  

Hoe beter de leden van een speltak elkaar kennen, hoe meer ongeschreven regels er zullen ontstaan. 

De leden raken op elkaar ingespeeld en het organiseren gaat soepel. Elkaar leren kennen en 

verwachtingen uitspreken, is belangrijk. De nieuwe leden zullen niet alle (on)geschreven regels 

kennen. Duidelijkheid in regels en verwachtingen uitspreken, kan een heleboel moeilijkheden 

voorkomen. Met name voor explorers in de experimenteerfase geldt: zorg dat regels duidelijk zijn en 

streef naar gelijkheid. Een regel die voor de jeugdleden geldt, geldt ook voor jou. Een voorbeeld is dat 

als de jeugdleden niet mogen roken tijdens de opkomst, je dat zelf ook niet doet.  

  

3.13.2  Creëren gesprek  

Hoewel jeugdleden goed in staat zijn om een serieus gesprek te voeren, werkt dit vooral in een klein 

groepje, zodat ze niet zo snel zijn afgeleid door wat er om hen heen gebeurt. Houd daar ook rekening 

mee bij de locatie. Probeer zoveel mogelijk storingsbronnen te vermijden. Het is dan ook niet handig 

om een serieus gesprek te voeren in de keuken, waar om de haverklap iemand binnen komt lopen.   

  

Wanneer je met de hele speltak een gesprek wilt voeren, denk dan aan de spanningsboog van de 

groep: de ketting is hierbij zo sterk als de zwakste schakel. Wanneer één of twee mensen zijn 

afgeleid, heeft dat grote gevolgen voor het gesprek.  

  

Gebruik daarom vormen waarbij steeds een nieuwe input komt, bijvoorbeeld stellingen. Door een 

spelvorm te gebruiken, leid je de jeugdleden ook een beetje af. Het spel Be Cool!  is hier een goed 

voorbeeld van. Het spel Be cool! is bedoeld om te praten over respect, het op een goede manier met 

elkaar omgaan, samenwerken in verschillende situaties, het ervaren van respect door verschillende 

opdrachten en het leren van feiten. Be cool! is ontwikkeld voor de speltakken scouts, explorers, 

roverscouts en (bege)leiding. Het spel kan gespeeld worden door gebruik te maken van een 

speelbord, maar het is ook mogelijk het spel buiten te spelen. Meer informatie kun je vinden op de 

website van Scouting Nederland.  

  

Denk na over het moment waarop je het gesprek wilt aangaan. Als de jeugdleden vol energie zitten, 

zitten ze te stuiteren aan de tafel, maar als ze te moe zijn, dwalen ze snel af. Tijdens een 

weekendkamp is er vaak meer ruimte dan tijdens een gewone opkomst. Natuurlijke momenten zijn 

zaterdagavond bij het kampvuur (rustig muziekje, chipje erbij …) of zondagochtend.   

 

3.13.3  Samen gedragsregels opstellen  

Iedereen die lid is van Scouting, onderschrijft de doelstellingen, het huishoudelijk reglement van de 

vereniging en de gedragscode. De basis van omgang met elkaar binnen Scouting komt terug in onze 

wet en belofte. De inhoud hiervan is aangepast aan alle verschillende leeftijdsgroepen. De wet en 

belofte vormen een goede kapstok, maar zijn nog erg algemeen. Daarom kan het goed zijn om in je 

groep afspraken te maken over omgangsregels. Hier heeft Scouting Nederland geen blauwdruk voor, 

maar in de volgende paragraaf vind je een aanzet voor dergelijke regels. Hiermee kun je gewenst 

gedrag binnen een groep of speltak bespreekbaar maken en kunnen we nieuwe begeleiding of 

adviseurs duidelijk maken hoe we met elkaar om willen gaan. Op de website van Scouting Nederland 

staat nog veel meer informatie over sociale veiligheid in het algemeen en omgangsregels in het 

bijzonder.  

  

https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/veiligheid/sociale-veiligheid/be-cool
https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/veiligheid/sociale-veiligheid/be-cool
https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/veiligheid/sociale-veiligheid/be-cool
https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/veiligheid/sociale-veiligheid/be-cool
https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/veiligheid/sociale-veiligheid/be-cool
https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-a-organisatie/veiligheid/sociale-veiligheid
https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-a-organisatie/veiligheid/sociale-veiligheid
https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-a-organisatie/veiligheid/sociale-veiligheid
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Wij vinden afspraken maken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich 

prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met 

respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze vereniging alle vormen van ongelijkwaardige 

behandeling, zoals pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) 

intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.  

  

Bij Scouting vragen wij van alle kader en jeugdleden, maar ook van hun ouders en anderen die 

meedoen met onze activiteiten, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle 

zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel 

worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.  

  

Ook in jouw speltak zijn afspraken gemaakt. Sommige afspraken kun je gemakkelijk veranderen, 

bijvoorbeeld als je andere posters wil ophangen in je lokaal. Andere afspraken zijn moeilijker te 

veranderen, zoals het tijdstip waarop jullie opkomsten zijn. Afspraken die niet binnen de speltak zijn 

gemaakt, kunnen ook niet binnen de speltak veranderd worden. Dan moet je naar de groepsraad, de 

regioraad of de landelijke raad. Sommige afspraken zijn buiten Scouting gemaakt, bijvoorbeeld met de 

gemeente.   

  

Scouting Nederland stelt dat alle scouts zich houden aan de Nederlandse wet.  Dat klinkt heel logisch 

en gemakkelijk, maar dat betekent wel dat er ineens al een hoop zaken geregeld zijn. Bijvoorbeeld de 

tijden waarop je in het bos mag zijn, de tijdstippen dat je vuurwerk mag afsteken, de leeftijd waarop je 

alcohol mag drinken, etc. In paragraaf 3.8.6 vind je het standpunt van Scouting Nederland over 

genotsmiddelen.   

  

3.13.4  Tips voor het opstellen van regels  

Geef jeugdleden in eerste instantie de vrije hand. Maak hen duidelijk dat wanneer zij goede regels 

kunnen opstellen, je die ook zult gaan gebruiken. Dat zorgt er over het algemeen al wel voor dat ze er 

serieus mee aan de slag gaan en niet met onzinnige regels komen.  

  

Opvallend is dat jeugdleden voor zichzelf meestal strenger zijn dan jij voor ogen zou hebben. In dat 

geval kun je de regels ook wat relativeren en afzwakken. Inventariseer de regels van de jeugdleden 

en stuur hierbij in de richting van positief geformuleerde grenzen. Vat de regels vervolgens samen tot 

enkele basisregels en schrijf ze op. Probeer het aantal regels te beperken tot maximaal tien.   

  

Onderwerpen waar je het over zou kunnen hebben zijn:  

• Respect.   

• Taalgebruik (schelden, hoe spreek je elkaar aan).  

• Gebruik telefoon.   

• Kleding (Scoutfit of iets anders).  

• Pesten.   

• Lichamelijk contact.   

• Relaties (kliekjes, stelletjes).  

  

Voorbeelden van omgangsregels:  

• Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij of zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee.  

• Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.  

• Ik val de ander niet lastig en veroorzaak geen schade.  

• Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.  

• Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.  

• Ik negeer de ander niet.  

• Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.  

• Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.  
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• Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.  

• Ik geef de ander geen ongewenste, seksueel getinte aandacht.  

• Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands 

persoonlijke leven of uiterlijk.  

• Als iemand mij hindert of lastigvalt, dan vraag ik deze persoon hiermee te stoppen. Als dat 

niet helpt, vraag ik een ander om hulp.  

• Ik help anderen zich aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan 

houdt erop aan.  

  

3.13.5  Overtreden van de regels  

Je kunt regels opstellen, maar als niemand erop gewezen wordt, dan hebben die regels weinig om het 

lijf. Jeugdleden testen graag grenzen, kijken hoever ze kunnen gaan en zullen ook soms verslappen. 

Dat is niet erg, maar als ze een grens overgaan, is het wel van belang dat ze daarop gewezen 

worden.  

  

Wees consequent en voorspelbaar. Zorg dat jeugdleden weten dat over de grens gaan, gevolgen 

heeft en ook welke gevolgen dat zijn. Dreig niet, maar waarschuw. Bedenk dat die waarschuwing ook 

uitgevoerd moet kunnen worden. Wanneer je daarvan af wijkt, ondermijn je je eigen 

geloofwaardigheid.  

  

Probeer straffen zo veel mogelijk te voorkomen. Straffen komt de sfeer niet ten goede en daarmee 

glijd je uiteindelijk af naar een neerwaartse spiraal. Wél kun je jeugdleden laten herstellen wat ze 

verkeerd gedaan hebben:   

• Er is een puinhoop gemaakt, dan ruim je die op.  

• Is er iets stuk gemaakt, dan wordt het gemaakt of vervangen.  

• Heb je iemand gekwetst, dan bied je je excuses aan.  

Dat is geen straf, maar verantwoording nemen voor je daden.   

  

Vermijd absoluut de jeugdleden als persoon aan te vallen door het jeugdlid te beledigen of belachelijk 

te maken. Laat de jeugdleden voelen dat je hem of haar aanspreekt op zijn gedrag, omdat je met hem 

of haar het beste voor hebt. Daarom is het ook aangewezen om bij voorvallen met de jeugdleden te 

praten. In dat gesprek komt het er dan op aan om te laten voelen dat jouw optreden is ingegeven door 

een betrokkenheid bij de weg naar volwassenheid.   

  

3.13.6  Conflicten  

Waar mensen samen zijn, kunnen conflicten ontstaan. Er zijn twee grote groepen van conflicten: 

vanuit een bepaalde rol (rolconflicten) en vanuit een bepaald persoon (sociale conflicten).  

  

Rolconflicten  

Binnen de rolconflicten zijn twee typen te onderscheiden:  

• Interne rolconflicten: de innerlijke tweestrijd van een persoon wanneer iemand als bekleder 

van één positie tegelijkertijd wordt geconfronteerd met tegenstrijdige verwachtingen.  

Voorbeeld: de leiding van de welpen heeft enerzijds te maken met de welpen, maar 

anderzijds ook met het groepsbestuur.  

• Externe rolconflicten: de innerlijke tweestrijd van een persoon, wanneer iemand als bekleder 

van meerdere posities tegelijkertijd wordt geconfronteerd met tegenstrijdige verwachtingen 

met betrekking tot zijn gedrag.  

Voorbeeld: een leidinggevende die ook politieagent is kan door zijn rol als politieagent 

minder bewegingsvrijheid hebben, dan de andere aanwezige leiding. Bij een (kleine) misstap 

van een scout moet hij meteen een aangifte doen, omdat het anders zijn baan zou kunnen 

kosten.   
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Sociale conflicten  

Als voorbeeld kan hier gelden: twee deelnemers die de beste van de groep willen zijn, maar 

daarnaast niet met elkaar om kunnen gaan. Conflicten kunnen waardevol zijn als we er echt iets mee 

doen, want in conflictsituaties mogen mensen:  

• Meningen poneren.  

• Elkaar tegenspreken.  

Als leidinggevende moet je de speltak helpen een stuk van zichzelf prijs te durven geven, zonder dat 

daarbij hun eigen identiteit, hun eigen 'eigenheid' wordt prijsgegeven.  

  

3.13.7  Problemen en oplossingen  

Om een probleem op de juiste manier op te kunnen lossen, wordt hieronder een volgorde van werken 

aangeboden:  

• Vaststellen van het probleem.  

• Ontrafelen van het probleem.  

• Zoeken naar (liefst meerdere) oplossingen.   

• Kiezen van een oplossing en maken van afspraken (strategie).  

• Helpen bij de uitvoering van de oplossing en kijken hoe het werkt (evaluatie).  

Dit stappenplan lijkt sterk op het stappenplan voor de aanpak van probleemgedrag. Hier ligt een 

relatie, niet alleen met het groepsproces dat we als trainer proberen in positieve zin te ontwikkelen en 

te sturen, maar ook met bijvoorbeeld het groepsgesprek (zie gesprekstechniek). Met behulp van het 

groepsgesprek kan een probleem (conflict) tot een oplossing gebracht worden. Het werkt daarbij 

positief als je als trainer van jezelf weet hoe assertief of hoe coöperatief je bent.  

  

3.14 Veilig sociaal klimaat  
  

3.14.1  Veiligheid in de groep  

Het Scoutingspel is bij uitstek vrijetijdsbesteding waarin jeugdleden kunnen leren samenwerken. Zeker 

in de huidige vrijetijdsbesteding van jeugdleden. Door samen met leeftijdsgenoten activiteiten te 

organiseren en ondernemen leren jeugdleden belangrijke sociale vaardigheden als samenwerken, 

delen, andere meningen respecteren, onderhandelen en omgaan met ideeën en gevoelens. Scouting 

zorgt voor een veilige omgeving waarin dit kan gebeuren, zowel fysiek als sociaal.   

  

De sfeer in de groep hangt af van de onderlinge relaties tussen de leden en de manier waarop ze met 

elkaar omgaan. De relaties tussen de diverse leden hebben te maken met het wel of niet hebben van 

gemeenschappelijke verwachtingen, de inzet voor het gemeenschappelijk belang of het eigen belang. 

Het heeft ook te maken met het zich wel of niet op het gemak voelen in de groep: kan men zeggen 

wat men wil of wordt men gelijk ‘afgemaakt’? Het gaat over waarden en normen van de groep. Hoe 

gaat men met elkaar om en welke regels gelden daarvoor? In deze paragraaf zullen we handvatten 

geven voor een sociaal veilige groep.  

  

In iedere groep krijgen of nemen leden een bepaalde rol op zich: degene die zwijgt, de leider, de 

meeloper, etc. Hoe de individuele leden omgaan met hun rol, bepaalt mede de sfeer in de groep. De 

veiligheid in de groep hangt samen met de mate waarin bepaalde groepsrollen de gelegenheid krijgen 

dominant te zijn of niet. Als een leider met negatieve waarden en normen het in de groep voor het 

zeggen krijgt, is de kans groot dat de sfeer in de groep al snel negatief wordt en voor een aantal 

jeugdleden onveilig. In een gezonde groep voelt ieder lid zich ten eerste veilig, ten tweede 

geaccepteerd en ten derde gerespecteerd. Eenieder die in een groep functioneert, is op zoek naar 

voldoening van deze behoeften.  
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Uiteraard staat of valt alles met een goede sfeer in je eigen team. Dat is een voorwaarde voor een 

goed en veilig sociaal klimaat binnen je speltak en groep.  

  

3.14.2  Sociaalvaardig gedrag  

Binnen een groep zijn jeugdleden sociaal vaardig als ze samenwerken, maar ook voor zichzelf 

opkomen, zich verantwoordelijk voelen voor de groep en zich inleven in de andere leden. Verder is het 

van belang dat jeugdleden met hun emoties, zoals woede, leren omgaan en conflicten en problemen 

oplossen.   

  

Tijdens de gewone activiteiten van de groep geeft de (bege-)leiding sociale ondersteuning: hulp bij het 

aanleren van sociaal vaardig gedrag en het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. Goede sociale 

ondersteuning sluit aan op signalen en behoeften van het jeugdlid. Deze omvat de volgende drie 

componenten:  

• De affectieve component: met de affectieve component wordt bedoeld dat de leidinggevende 

de emotionele lading van een bepaalde gebeurtenis benoemt voor het jeugdlid. Als een 

bepaalde opdracht niet lukt, dan benoemt de volwassene de spanning en de eventuele 

teleurstelling. Hierdoor voelt het jeugdlid zich gezien en begrepen.  

• De informatieve component: het jeugdlid krijgt voldoende inzicht in de problematische situatie. 

Dit gebeurt door bij het jeugdlid na te gaan welke kennis al aanwezig is en dit aan te vullen 

door informatie en uitleg te geven over waarom dingen op een bepaalde manier gebeuren, 

waarom anderen zo reageren, hoe gedrag bij anderen overkomt en wat in bepaalde situaties 

kan worden verwacht.  

• De gedragsregulerende component: de volwassene en het jeugdlid zoeken samen naar een 

gewenste gedragsverandering en een manier om daar te komen. Dit kan door het jeugdlid 

concrete aanwijzingen te geven wat het zou kunnen doen om zijn of haar doel te bereiken.  

 

3.14.3  Zelfbestuur (explorers en roverscouts) 

Hoe worden in jouw speltak afspraken gemaakt? Bepaalt de begeleiding of adviseur wat er moet 

gebeuren of bespreken jullie alles samen? Een goede afdeling of stam heeft een speltakbestuur dat 

elke drie maanden, of vaker wanneer dat nodig is, een overleg met de hele speltak organiseert. Er 

wordt dan overlegd over het programma en andere belangrijke zaken, zoals het zomerkamp. Dit is 

één van de manieren waarop bij Scouting wordt gewerkt aan het ontwikkelen van sociaalvaardig 

gedrag bij jeugdleden.   

  

Het hebben van een speltakbestuur heeft een heleboel voordelen:   

• Jeugdleden hebben zelf de touwtjes in handen.   

• Jeugdleden leren om te gaan met verantwoordelijkheden.   

• Jeugdleden leren taken te verdelen.   

• Jeugdleden leren hun eigen speltak te managen.   

• Jeugdleden doen ervaring op met bestuursvaardigheden.   

• Jeugdleden krijgen een extra uitdaging in het programma-aanbod.   

  

De taken van zo’n bestuur verschillen van speltak tot speltak. Op het speltakoverleg kunnen de 

volgende dingen worden besproken:   

• Programma-ideeën, waarmee een programma wordt gemaakt voor drie of vier maanden of 

langer.   

• De jaarlijkse expeditie of het jaarlijkse zomerkamp.   

• Nieuwe plannen.   

• Gemaakte plannen: gaat het nog goed of moeten de plannen veranderd worden?   

• Het geld: hoe komen we aan geld en waar geven we het aan uit?   

• Regels en afspraken in de speltak.  

• De taakverdeling.   
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Waarom organiseer je een overleg met de hele speltak en waarom kun je die beslissingen niet 

gewoon elke opkomst stukje bij beetje nemen? Daar zijn een paar goede redenen voor. Allereerst ben 

je dan niet elke week bezig met een veel, soms saai, gepraat. De jeugdleden komen immers om iets 

te doen. Daarnaast is het handig als je alle afspraken in één keer maakt. Dat is voor iedereen 

duidelijker dan wanneer je dat elke week een beetje doet en daar de volgende week weer op 

terugkomt. Bovendien heb je tijd nodig voor het voorbereiden van activiteiten. Iedereen is 

verantwoordelijk voor het runnen van de speltak, niet alleen de begeleiding, adviseur of het 

speltakbestuur.   

  

Het samen besturen van de speltak wil niet zeggen dat altijd de meeste stemmen gelden. Soms is een 

besluit zo belangrijk dat iedereen het ermee eens moet zijn. Dan moet je langer met elkaar praten, 

zodat iedereen kan uitleggen wat hij of zij ervan vindt en waarom.   

  

Kortom: er is een bestuur om het allemaal wat gemakkelijker te maken in de speltak. Als jouw afdeling 

of stam geen bestuur heeft, is het slim om er één op te richten.   

  

Een speltakbestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Eén keer per 

jaar zijn er verkiezingen. Zo krijgt iedereen de kans iets van de functie te maken. Met elkaar moeten 

de bestuursleden leren samen te werken. Wanneer je in de speltak werkt met een speltakbestuur, wil 

dat niet zeggen dat zij dan alles moeten gaan doen. Het bestuur is geen groepje jeugdleden dat alles 

gaat organiseren en besluiten. Het bestuur moet eigenlijk alleen maar iets meer letten op de dingen 

waar je met de hele speltak verantwoordelijk voor bent. Als begeleider of adviseur ondersteun je het 

speltakbestuur zo veel mogelijk. In de Explorergids staat in het hoofdstuk ‘Bij de Explorers’ zowel 

meer achtergrondinformatie over het zelfbestuur als een praktijkvoorbeeld bij een afdeling.  

  

3.14.4 Veilige activiteiten  

In deze deelkwalificatie gaat het niet alleen om de fysieke veiligheid (dat er geen ongelukken 

gebeuren), maar vooral om de sociale en emotionele veiligheid. Het is goed om onderstaande 

voorwaarden eens vanuit dat oogpunt te bekijken:  

• De activiteit is fysiek en emotioneel haalbaar voor elke deelnemer.  

• De deelnemers krijgen de kans om ‘nee’ te zeggen tegen de activiteit.  

• De deelnemer moet zich veilig voelen in de groep.  

• De activiteit past bij het ontwikkelingsniveau van de deelnemer.  

• De verantwoordelijken van de activiteit zijn in staat om de activiteit goed te leiden.  

• De randvoorwaarden zijn veilig.  

• De activiteit is niet gewelddadig.  

  

Of een activiteit fysiek en emotioneel haalbaar is voor elke deelnemer, is een inschatting vooraf. Er 

mag natuurlijk wel een uitdaging zijn, maar het is jouw taak als leidinggevende om te zorgen dat je 

niet de grens overgaat waarbij het voor jeugdleden echt niet leuk meer is. Zorg ervoor dat het ‘leuk’ 

blijft. Even afzien mag best, maar durf als volwassene een activiteit af te blazen als het toch te ver, te 

zwaar, te nat of te koud wordt. Als iemand echt niet durft, mag je hem of haar nooit over de grens 

duwen.  

  

Heeft iemand écht de kans om ‘nee’ te zeggen, zonder sociale druk of omdat het zo hoort? Kan 

iemand zonder gevolgen zeggen deze activiteit over te slaan?   

  

Voelt iemand zich altijd veilig in de groep? Wat gebeurt er wanneer jij als begeleider of adviseur niet 

aanwezig bent?  
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Overvliegen en kamptradities en -ceremoniën zijn zaken die binnen sommige groepen ‘gewoon’ zijn 

en bij andere groepen niet. Ze zijn ontstaan vanuit traditie. In sommige groepen ben je als nieuw lid 

tijdens je eerste zomerkamp gegarandeerd de klos. Binnen het waterwerk komt Neptunus regelmatig 

op bezoek, wat soms gepaard gaat met ‘godendrank’ voor de nieuwelingen.  

  

Maar is dat dan de manier om iemand te verwelkomen? Draagt het bij aan een veilig en sociaal 

klimaat? Zeker niet! Scouting Nederland keurt ontgroenen en de ouderwetse kampdoop daarom af en 

stimuleert positieve kampceremoniën, gericht op het versterken van verbondenheid en 

saamhorigheid. Om ervoor te zorgen dat het voor iedereen leuk is, kan je jezelf de volgende 

belangrijke vragen stellen:  

• Als men dit bij jou zou doen, zou je dat dan leuk vinden?   

• Vinden ouders dit goed?   

• Zou je dit maandag op je werk of op school kunnen vertellen?  

  

Samen taart eten, de nieuwe leden van een ontbijtje op bed voorzien, met de hele speltak gezamenlijk 

een uitdaging aangaan of een welkomstfeest houden? Dat zijn leuke manieren om nieuwe leden op te 

nemen in de speltak.  

  

Bij het kijken naar ceremoniën en tradities binnen je eigen groep kun je kijken hoe je de onderlinge 

verbondenheid in je groep kunt versterken. Belangrijk is dat de activiteiten die hieruit voortkomen leuk 

en uitdagend zijn voor iedereen. In de Explorergids kun je hier meer over lezen.  

  

3.14.5 Ruimte voor iedereen  

Scouting staat open voor iedereen die zich aan de doelstellingen houdt. Het Scoutingspel is voor 

iedereen. Scouting wil haar (jeugd)leden, ongeacht culturele achtergrond, afkomst, geloof, beperking 

of politieke overtuiging, een veilige en leerzame omgeving bieden. Dat betekent dus dat Scouting 

tegen elke vorm van discriminatie is en iedereen in zijn of haar waarde laat. Het gaat daarbij niet 

alleen om directe vormen als uitschelden, maar soms moet je dus een beetje nadenken over hoe je 

dingen aanpakt. Als je bijvoorbeeld de regel stelt dat kinderen op kamp éérst een boterham met hartig 

moeten eten, moet je natuurlijk wel méér dan alleen boterhamworst aanbieden (kaas voor de 

vegetariërs en kipfilet voor de islamitische leden). Is er ruimte voor een jeugdlid in een rolstoel? Is 

‘homo’ ook het meest favoriete scheldwoord van jouw jeugdleden? Hoe ga je om met een jongere die 

kaart en kompas gewoonweg niet snapt?  

  

Duidelijke waarden en normen kunnen ervoor zorgen dat iedereen het gevoel heeft dat ze er mogen 

zijn. Regels worden vaak van buitenaf, bijvoorbeeld door de leidinggevende of groepsbestuur, 

opgelegd aan de groep. Waarden en normen komen vanuit de groepsleden zelf. Ze worden vaak niet 

uitgesproken, maar hebben op onbewust niveau een grote invloed op het functioneren van de groep. 

Zijn waarden en normen eenmaal gevestigd, dan zijn ze moeilijk te veranderen.  

  

Het is een goede strategie om als leidinggevende duidelijk te zijn over waarden en normen en 

wanneer er negatieve waarden en normen zijn, deze direct te bespreken. Door deze en andere niet 

uitgesproken waarden en normen te bespreken, krijgen de jeugdleden meer inzicht op wat er eigenlijk 

aan de hand is en wordt het mogelijk de waarden en normen bij te stellen. Wat kan helpen bij het 

veranderen, is te kijken naar de belangen van degenen die niet kunnen of willen veranderen. Wat 

willen ze bereiken door het vasthouden aan deze normen en waarden of wat willen ze vermijden? 

Door positieve feedback te geven en door middel van duidelijke regels, creëer je een veilige sfeer, 

waarin veranderingsprocessen plaats kunnen vinden.  

  

Om samen activiteiten te gaan ondernemen, samen op kamp of expeditie te gaan naar het buitenland, 

samen dingen te gaan organiseren, is het van groot belang dat iedereen zich veilig voelt in de speltak.   
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3.14.6 Zelfvertrouwen, acceptatie en respect  

Een deel van de jeugdleden is onzeker over zichzelf. Het lichaam verandert tijdens de puberteit, de 

sociale status verandert en wat mensen van hen verwachten verandert. Of ze het nu willen of niet, ze 

krijgen een heel pakket aan verantwoordelijkheden in hun schoenen geschoven. In deze periode van 

ontdekking en onzekerheid moet de jongere gerespecteerd worden. Een meisje kan zich bijvoorbeeld 

ongemakkelijk voelen door lichamelijke veranderingen. Het is dan niet leuk wanneer er seksueel 

getinte grappen gemaakt worden.   

  

Als leidinggevende heb je de taak om bij de jeugdleden zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid en 

zelfbewustzijn te bevorderen. Dit kan op veel manieren, zoals het stapsgewijs en begeleid toekennen 

van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.  

  

Als je als leidinggevende kijkt naar het groepsproces dan is het ook belangrijk te zien hoe iedereen op 

elkaar reageert. Hoe reageert een jeugdlid op een ander jeugdlid? Hoe reageert een jeugdlid op de 

volwassene en andersom? Het belangrijkste is een sfeer van respect te creëren, een plaats waar 

iedereen zich veilig voelt. Laat een jeugdlid niet bang zijn om de eigen grenzen aan te geven, een 

leuke jongen of meid is niet alles waard. Maar laat ze ook letten op de gevoelens van de ander. Is 

iemand wel toe aan wat een ander in gedachten heeft? Ook als leidinggevende moet je steeds bewust 

zijn van jouw rol in het groepsproces en wat de eventuele gevolgen zijn van je acties.   

  

Een relatie die tussen twee jeugdleden kan ontstaan, is in principe geen enkel probleem, maar maak 

wel goede afspraken. Bespreek met elkaar wat kan en wat niet.  

 

3.14.7 Veilig online & social media 

Voor jeugdleden heeft de leidinggevende vaak een voorbeeldfunctie en ze zien je meestal als één van 

hun beste maatjes. Ook op social media. Daarom gebeurt het regelmatig dat jeugdleden 

leidinggevenden uitnodigen om ‘vriend’ te worden. Hoe je hier mee omgaat, is aan jou als 

leidinggevende, of breder, naar de afspraken die er binnen jouw groep over social media zijn 

gemaakt. Je hebt een voorbeeldfunctie en een bepaalde rol binnen Scouting. Is de content op jouw 

persoonlijke profiel in lijn met die voorbeeldfunctie en je rol, dan is er niet perse iets aan de hand. Heb 

je het op je profielpagina met je vrienden over bijvoorbeeld uitgaan of gebeurtenissen in je 

privéomgeving, dan is het niet verstandig vrienden te worden.   

 

Kijk ook op de website van Scouting Nederland om meer te weten te komen over het protocol social 

media.  

 

3.15  Groepsproces  
We hebben niet alleen met onszelf te maken, maar ook met anderen. We moeten niet alleen met 

anderen omgaan, we willen het ook. Vrijwel alle mensen hebben de behoefte om mee te doen met   

anderen, dingen samen te doen met anderen, zich te laten beïnvloeden en anderen te beïnvloeden. 

Kortom: de mens is een sociaal wezen. Deze behoefte aan sociaal contact kan een belangrijk 

element zijn om naar Scouting te komen of leidinggevende te zijn: bij Scouting ontmoet je je vrienden, 

mensen met wie jij je verbonden voelt.  

  

Mensen vormen groepen. Wat is een groep eigenlijk? Een groep is een verzameling van twee of 

meer personen die een gezamenlijk doel nastreven en daarin door interactie elkaars gedragingen 

wederzijds beïnvloeden.  

  

Van jongs af aan maken we deel uit van groepen. We beginnen in het gezin, waarin we geboren en 

opgenomen worden. Dat gezin maakt deel uit van een grotere familieband, van een buurt, een dorp, 

een kerk, etc. Allemaal groepsverbanden. Daarna gaan we deel uitmaken van speelgroepen in de 

buurt en vanaf ons vierde jaar gaan we naar school. We hebben daar klasgenoten, medescholieren, 
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met wie we een groep vormen. Verder maken we deel uit van vriendengroepen, sport- en 

hobbyclubs, etc. Later vormen we groepen met medestudenten of collega's op het werk. Misschien 

gaan we in groepsverband wonen, vormen we actiegroepen, worden we lid van politieke 

groeperingen, etc. Kortom, de maatschappij en ons hele leven hangt van grote en kleine groepen aan 

elkaar.  

  

Bij het beantwoorden van vragen naar wat het nut van groepen is en wat het nut van deel uitmaken 

van een groep als groepslid is, komen verschillende punten naar voren:  

• Door aan groepen deel te nemen leren we met andere mensen om te gaan, we oefenen ons 

in sociale vaardigheden.  

• Het sociaal functioneren is een behoefte van de meeste mensen.  

• We hebben andere mensen nodig als identificatiemogelijkheid, om ons zelfbeeld te vormen, 

en om zekerheid en waardering van anderen te krijgen.  

• Er zijn soms in groepsverband doelen te bereiken die als individu niet gehaald kunnen 

worden.  

  

3.15.1  Wat is een groep?  

Groepen kunnen op meerdere manieren beschreven worden aan de hand van voor bepaalde 

groepen geldende karakteristieken. Op welke manier groepen ook gedefinieerd worden, steeds weer 

kan zo'n groep in twee dimensies verdeeld worden. Deze dimensies, de taak van de groep en het 

proces binnen de groep, zijn geen absolute tegenstellingen, maar eerder twee zijden van één en 

dezelfde medaille:  

• De taak van de groep: waar is de groep mee bezig? Waar praat men over?  

• Het proces in de groep: hoe verloopt de communicatie in de groep? Hoe gaat men met elkaar 

om?  

  

In feite is dit een weerspiegeling van twee basisgegevens van iedere persoon, namelijk rationaliteit 

aan de ene kant en emotionaliteit aan de andere kant. De verhouding tussen beide dimensies wordt 

mede gestalte gegeven door het soort groep waarin men verkeert. Hierna volgen twee manieren 

waarop groepen ingedeeld kunnen worden.  

  

Formele en informele groep  

Het criterium voor onderscheid tussen de groepen is bij dit onderscheid de mate waarin enkele 

wezenlijke groepskenmerken expliciet en formeel geformuleerd zijn. Hierbij is te denken aan het doel, 

de rollen en de normen.  

  

Formele groepen  

Formele groepen kenmerken zich door een hoge mate van werk- of taakorganisatie. De 

groepsstructuur ligt in een groter geheel van een organisatie en de doelen en procedures worden 

beheerst door factoren die buiten de directe controle van de groep liggen. De groep is dus niet 

autonoom. Een voorbeeld is de Scoutinggroep.  

  

Informele groepen  

Als het doel, de rollen en de normen onuitgesproken zijn gebleven, spreken we van een informele 

groep. Deze groepen kunnen hun eigen activiteiten bepalen en zijn vrij van organisatorische 

beperkingen. Veelal ontstaan deze groepen spontaan vanuit gemeenschappelijke belangstelling en 

worden ze in stand gehouden, doordat de deelnemende personen zich tot elkaar aangetrokken 

voelen. Het belangrijkste voorbeeld is de vriendengroep.  
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In- en uit-groep  

Simpel gesteld zou je kunnen zeggen dat de in-groep de wij-groep is, dat de uit-groep als de zij-groep 

wordt betiteld. De in-groep omvat onszelf en iedereen die we verder met 'wij' willen aanduiden. De 

uitgroep bestaat dan uit alle anderen, dat wil zeggen uit iedereen die we van dit 'wij' willen uitsluiten. 

Wanneer in een groep de onderlinge samenhang en betrekking op elkaar sterk ontwikkeld is, wordt 

het onderscheid tussen 'wij' en 'zij' steeds sterker ervaren. Hoe sterker die ontwikkeling doorzet, hoe 

vaker er sprake kan zijn van conflicten tussen groepen. In de groep zijn dan normen ontstaan die 

bijvoorbeeld de openlijke agressie tegenover eigen groepsleden verbieden. De competitie die binnen 

de groep kan ontstaan, wordt dan verschoven naar iets buiten de eigen groep. Maar de tot doelwit 

gekozen andere groep zal zich trachten te beschermen en gaat daarom vaak weer verbanden aan 

met andere groepen.  

Voorbeelden:  

• Waterwerk versus landgroepen.  

• De ene regio versus de andere regio.  

  

Primaire en secundaire groepen  

  

Primaire groepen  

In strikte zin worden de eerste groepen waarmee een persoon in aanraking komt, als primair betiteld. 

Meer algemeen is er sprake van een primaire groep als we het hebben over een kleine groep waarin 

de leden elkaar goed kennen, vaak met elkaar in contact komen en gevoelsmatige relaties 

onderhouden. In zo'n groep is de sociale afstand tussen de leden dus erg klein, wat vaak tot uiting 

komt in het taalgebruik: het gebruik van 'jij' en 'jou'. Groepsleden hebben een persoonlijke relatie. 

Voorbeelden zijn:  

• Het gezin.  

• De school.  

• De vriendenclub.  

  

Secundaire groepen  

Een grote formele groepering met minder intensieve contacten en meer zakelijke relaties tussen de 

leden is te beschouwen als een secundaire groep. In een secundaire groep is de sociale afstand 

tussen de groepsleden groot en de relaties worden bepaald door de status van de diverse leden. 

Over het algemeen worden 'u' en 'uw' gebruikt.   

Voorbeelden zijn:  

• Een vereniging.  

• Een bedrijf.  

• Een vakbond.  

Een secundaire groep kan zich ontwikkelen tot een primaire groep, denk bijvoorbeeld aan de 

beverleiding die een vriendenclub wordt.  

  

3.15.2 Binding in de groep  

In het voorgaande is meerdere malen gesproken over de manier waarop mensen met elkaar omgaan 

in een groep. Vaak is dit een kenmerkend aspect, waardoor de groep getypeerd kan worden.  

  

Mensen gaan onderlinge relaties aan, hechten zich aan elkaar, verbinden zich tot een groep. De 

binding in een groep wordt bepaald door de krachten die in een groep werkzaam zijn. Deze krachten 

bepalen hoe aantrekkelijk de groep is voor de deelnemers in het bereiken van persoonlijke doelen.  

  

Wat zijn nu die bepalende krachten?  

• Veiligheid: wat kan/mag ik in de groep? In hoeverre word ik beschermd?  
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• Erkenning: in welke mate geld ik als persoon, word ik als individu gezien?  

• Plezier: naast de taken en doelen die er zijn, dient ook ruimte te worden gecreëerd voor 

ontspanning, samen lachen.  

• Waardering: worden de dingen die ik doe gezien, en worden ze goed gevonden?  

• Uitdaging: zomaar 'wat bij elkaar zijn' zonder dat er doelen bereikt (moeten) worden is een 

saaie bedoening.  

• Spanning: raakt de groep in een sleur of valt er wel iets te beleven?  

• Prestatie: worden de doelen makkelijk gehaald of zal eenieder moeten presteren, er iets voor 

moeten doen?  

• Respect: behandelen we elkaar zoals ik als mens graag behandeld wil worden?  

  

3.15.3 De ontwikkeling van groepen  

Groepsontwikkelingen beginnen met het op gang komen van een relatie tussen twee of meer 

personen. Deze beginrelatie is een noodzakelijke voorwaarde voor het op gang komen van een 

groep, maar gedurende zijn ontstaan is een groep in een voortdurend ontwikkelingsproces, waarin 

relaties kunnen veranderen.  

  

Soms lijken de relaties tussen de groepsleden stabiel, met weinig verandering in de loop der tijd, 

maar vaker zullen relaties regelmatig veranderen.  

  

In het begin na het ontstaan van de groep zullen er meer wijzigingen zijn dan later, wanneer zich een 

structuur ontwikkeld heeft en de relaties stabieler worden.  

  

Het model van Tuckman beschrijft de verschillende fases die een groep doorloopt (model van 

Tuckman). Deze fases spelen niet alleen binnen een leidingteam, maar ook in een speltak.  

  

3.15.4 Rollen in een groep  

Mensen vervullen in een groep die zich ontwikkelt ook een rol. Laten we daar eens naar kijken. 

Naarmate een groep zich ontwikkelt en de groepsleden zich meer betrokken gaan voelen bij het 

groepsdoel, zal het gedrag van de groepsleden veranderen van zelfgericht gedrag naar meer 

taakgericht gedrag of 'groepsinstandhoudend' gedrag. In de groep kan na verloop van tijd een aantal 

rollen worden onderkend. Deze rollen zijn onder te verdelen in:  

• Taakrollen.  

• Procesrollen.   

• Zowel taak- als procesrollen.  

• Disfunctionele rollen (negatieve rollen).  

  

Het is niet nodig, en zelfs onmogelijk, dat één leidinggevende alles zelf doet. Andere groepsleden 

kunnen (en behoren) de functies ook te vervullen al naar gelang de gehanteerde leiderschapsstijl, de 

activiteiten van de groep en de eventueel bij de groepsleden aanwezige weerstanden.  

  

Als we nu terugkijken naar het gedrag dat een bepaald type vaak vertoont en naar de rol die mensen 

kunnen vervullen in een groep, dan zien we duidelijk dat er een relatie bestaat tussen deze twee. Zo 

zal een bepaald type graag een bepaalde rol op zich nemen of juist niet. Er zijn verschillende 

modellen over rollen in een groep en over hoe mensen samenwerken. Binnen Scouting worden onder 

andere de volgende modellen gebruikt:  

• Kernkwaliteiten van Ofman 

• Roos van Leary  

• Teamrollen van Belbin  

Op zich zijn deze modellen geschikt om te gebruiken om de processen in een team te beschrijven, 

maar omdat ze verder in de inhoudelijke toelichting bij de deelkwalificatie. s voor teamleiders en 
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praktijkbegeleiders worden ingezet, zijn deze modellen geen standaard onderdeel van deze 

inhoudelijke toelichting bij de deelkwalificatie.  

  

3.15.5  Sociale interactie in groepen  

Elke groep vertoont bepaalde regelmatigheden in wie met wie contact heeft. Wanneer groepsleden 

zelf kunnen kiezen met wie ze in een bepaalde activiteit samen zullen werken, worden sommige 

personen vaker gekozen dan anderen. Hier ligt de taak van een leidinggevende, bijvoorbeeld het 

indelen in (sub)groepen bij het gebruiken van de verschillende programma’s.  

  

Uit onderzoek blijkt dat meestal die personen gekozen worden wiens eigenschappen het meest 

overeenstemmen met de groepsnormen of wiens eigenschappen het meest wenselijk gevonden 

worden in verband met de groepswaarden. Juist ten aanzien van de waarden en normen zijn dan 

enige verschijnselen waar te nemen die typerend zijn voor de sociale interactie, ofwel voor de 

communicatie in de groep.  

  

Sociale interactie  

Binnen groepen spelen zich voortdurend sociale processen af. Steeds weer doen of zeggen mensen 

dingen waarop andere mensen reageren, zoals zijzelf reageren op wat anderen doen of zeggen. 

Mensen beïnvloeden elkaars gedrag. Deze wisselwerking tussen mensen wordt aangeduid met de 

term ‘interactie’. Onder sociale interactie wordt verstaan: de wisselwerking tussen personen.  

Naar de aard van de interactie kan men onderscheid maken tussen twee soorten interactie, te weten:  

• Directe interactie.  

• Indirecte interactie.  

  

Directe interactie  

Hieronder wordt verstaan: de wisselwerking die optreedt tussen personen als zij in elkaars fysieke 

nabijheid zijn en met elkaar in contact treden. Het voornaamste communicatiemiddel hierbij is de 

gesproken taal, maar ook worden gedachten, gevoelens en wensen op non-verbale wijze aan elkaar 

duidelijk gemaakt.  

Voorbeelden zijn:  

• Gezinsleden aan tafel.  

• De leiding en de kinderen.  

  

Indirecte interactie  

Dit is de wisselwerking die optreedt als mensen via tussenpersonen of door middel van materiële 

voorwerpen met elkaar in contact treden. De personen en voorwerpen zijn dan het 

communicatiemiddel.  

  

Uit dit proces blijkt dat iemand waarde toekent aan een groepslidmaatschap of tot die groep wenst te 

behoren. Dit betekent dat, ook al behoort iemand niet tot een bepaalde groep, deze persoon er toch 

door beïnvloed kan worden. In dit geval identificeert deze persoon zich met die groep. Aan de andere 

kant is er ook het begrip ‘non-conformisme’. Hiervan is sprake wanneer de norm die in de groep 

gesteld is, wordt overtreden. Op dat moment doet men niet mee met wat 'iedereen' doet, men streeft 

naar een zelfstandige houding. Vaak leidt dit gedrag tot straffen, meestal uitgesproken door de 

medegroepsleden.  

  

3.15.6  Groepscultuur  

Cultuur is van groot belang voor het gedrag van mensen. Onder cultuur verstaan we het geheel van 

opvattingen, voorstellingen, waarden en normen die door velen worden gedeeld en op anderen 

overdraagbaar zijn.  
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Groepsnormen kunnen door de leden vanuit hun achtergrond in verschillende mate worden 

aanvaard. Er bestaat een verschil tussen het zich alleen maar onderwerpen aan groepsnormen 

(waarbij aan de eigen mening wordt vastgehouden), en het aanvaarden van die normen als 

deugdelijk en gerechtvaardigd.  

  

Naarmate de betrokkenheid sterker wordt, kunnen we ons vereenzelvigen met alles wat er zich 

afspeelt. Dan kan er nog een verder stadium komen, waarin wij een norm aannemen en hierop 

onbewust en spontaan reageren alsof de norm een deel van onszelf is geworden.   

  

Als het zover is gekomen, gaat de aangenomen norm ons gedrag (attitude) bepalen. Een attitude is 

een geneigdheid om op een bepaalde wijze op te treden, zodra we tegenover een specifieke situatie 

of bepaalde mensen komen te staan.  

  

Ieder individu wordt geëvalueerd door de groep en krijgt waardering of afwijzing, afhankelijk van het 

aanpassingsvermogen aan de groepsnormen.  

  

Denk hierbij als trainer aan situaties die zich in jouw deelnemersgroep voor kunnen doen. Je zult 

jezelf moeten afvragen hoe jij je daar tegenover opstelt. Zulke situaties zijn bijvoorbeeld stilte voor de 

maaltijd, activiteiten op zondag, leiding krijgen van een vrouw, etc.  

  

In dit hoofdstuk is een grote hoeveelheid informatie aangereikt over het groepsproces. Veel nieuwe 

begrippen zijn de revue gepasseerd. Het is een theoretische inleiding op papier. Nu zal je je 

misschien afvragen wat je hier mee moet en kunt.  

  

Het is erg handig als een trainer het groepsproces herkent. Groepsgedrag kan gewenst of ongewenst 

zijn in de ontwikkeling van het groepsproces of in relatie met het doel van de training. Uitgangspunt is 

dat een trainer ernaar streeft dat een groep zich positief ontwikkelt. Een trainer kan na herkenning 

van gedragingen één en ander sturen door wel of niet in te grijpen.  

  

De middelen die tot zijn of haar beschikking staan, zijn bijvoorbeeld de verschillende werkvormen 

(samenwerkingsoefeningen) en de waarnemings- en gesprekstechnieken. In paragraaf 3.6.8 wordt 

dieper ingegaan op conflicten in de groep.  

 

3.15.7  Rol van leiding op het groepsproces (leiderschapsstijlen)  

Als je in jouw leidingteam rondkijkt, lopen er waarschijnlijk heel verschillende mensen rond. En net zo 

veel verschillen als er in het uiterlijk van deze mensen zijn, zijn er waarschijnlijk ook in de manier 

waarop zij leidinggeven aan de kinderen. De één is bijvoorbeeld heel streng, terwijl de ander een 

echte ‘softie’ is en nummer drie niets doet wat de kinderen niet zelf willen.  

De verschillen in leidinggeven zijn verschillen in leiderschapsstijlen. Een leiderschapsstijl is een vorm 

van gedrag waarmee je de (groep) kinderen als leidinggevende zo probeert te beïnvloeden dat ze 

bepaald gewenst gedrag gaan vertonen. Er zijn veel verschillende modellen voor leiderschapsstijlen. 

In deze inhoudelijke toelichting bij de deelkwalificatie bespreken we het meest bekende model van 

autoritair-democratisch en laissez-faire van White en Lippitt (1960). Als trainer kun je er ook voor 

kiezen een ander model te gebruiken.  

  

Grofweg kunnen we drie soorten leiderschapsstijlen aanwijzen:  

1. Autoritair leiderschap: iemand die deze leiderschapsstijl heeft, is heel duidelijk de ‘BAAS’. 

Deze persoon zegt wat er moet gebeuren en vertelt heel precies wie dit moet doen en hoe hij 

of zij dat moet doen. Aanwijzingen komen stap voor stap. Als dat consequent gebeurt, schept 

het orde en regelmaat. Maar is de autoritaire leidinggevende niet duidelijk, helder of 

consequent, dan wordt juist het tegenovergestelde bereikt.  
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Er is sprake van snelle besluiten en resultaten, maar deze resultaten lijken voor de groep 

van minder waarde. De leidinggevende bepaalt in alleen of het resultaat goed is of niet. Het 

oordeel van de leidinggevende is gericht op de persoon, zonder opgaaf van redenen. Bij 

deze manier van leidinggeven worden de kinderen heel afhankelijk van de leidinggevende, 

als hij of zij er niet is, weten ze niet wat ze moeten doen. Er is ook een grote kans dat de 

kinderen zich gaan afzetten omdat ze ‘niks zelf mogen’. Hierdoor verslechtert de sfeer in de 

groep en de motivatie van de kinderen wordt minder. Er wordt veel individueel om aandacht 

gevraagd en er wordt vaak naar een zondebok gezocht om zo ten koste van anderen een 

wit voetje te halen bij de leidinggevende.  

2. Democratisch leiderschap: een leidinggevende met deze stijl geeft de grote lijnen aan 

(bijvoorbeeld: “We gaan primitief koken”) en de groep beslist gezamenlijk hoe dit wordt 

ingevuld (ze kiezen bijvoorbeeld tussen een groot vuur of smeulende as, stokbrood bakken 

of appels poffen). Er zijn veel op de groep gerichte ideeën. Als de groep de ideeën gaat 

uitvoeren, dan werkt de leidinggevende mee aan de uitvoering.   

De groep bepaalt de verdeling van het werk en de taken. De beslissingen die de 

leidinggevende neemt, worden door hem aan de groep uitgelegd. De resultaten zijn vaak 

origineel. Als de leidinggevende er niet is, gaat het spel door. Er is een betere sfeer en een 

vriendelijkere omgang met elkaar dan bij een autoritaire leidinggevende. Kinderen krijgen 

meer kans om dingen individueel te doen en om hun mening te laten horen. Inbreng wordt 

gestimuleerd. De leidinggevende waardeert de inbreng van de kinderen. Hierdoor stijgt de 

motivatie.  

3. Laissez faire leiderschap: de laissez faire (= laat maar waaien) leidinggevende geeft de 

kinderen heel veel vrijheid en geeft ook bijna geen aanwijzingen of oordelen. Iemand met 

deze leiderschapsstijl kan bijvoorbeeld een bal in een groep spelende kinderen gooien en 

vervolgens afwachten wat ze met die bal gaan doen (het zogenaamde vrij spelen). Omdat er 

geen taakverdeling is, bestaat de kans dat er om de macht wordt gestreden. Ook bij deze 

leiderschapsstijl gaat het spel door als de leidinggevende er niet is. Voor de groep staat het 

hebben van plezier voorop en is het minder belangrijk dat je dingen doet of maakt. Het duurt 

lang voordat er enig resultaat wordt bereikt en het resultaat is meestal niet van hoge kwaliteit.  

  

Als je het bovenstaande leest, dan lijkt het misschien zo dat je per se één van deze drie stijlen moet 

hanteren. Maar waarschijnlijk is jouw leiderschapsstijl een mengsel van deze drie stijlen. Terwijl je als 

je erg boos bent waarschijnlijk de autoritaire stijl hebt, kun je op andere momenten best de laat-maar 

waaien stijl hebben. Omdat alle drie de stijlen een ander effect op de kinderen hebben, kun je ze ook 

op verschillende momenten toepassen. Op momenten dat er gevaar dreigt (spelen langs een drukke 

weg) of wanneer het belangrijk is dat de kinderen stil zijn en luisteren zal je waarschijnlijk een 

autoritaire leiderschapsstijl hebben. Het democratisch leiderschap kun je heel goed gebruiken als je 

met z'n allen bezig bent om iets te maken. En de laat-maar-waaienstijl is perfect voor bijvoorbeeld vrij 

spelen. Dus door je manier van leidinggeven aan te passen aan de situatie, kun je ervoor zorgen dat 

je bij de kinderen een maximaal effect bereikt.  

  

Een ander type leiderschap is het begeleidend leiderschap, waarbij de leiding zoveel mogelijk op de 

achtergrond blijft. De leiding let erop dat alles wat gedaan moet worden, ook echt gebeurt en 

stimuleert de leden van de groep zo nodig daarin. Als het niet lukt, doet de leiding het zelf. In de 

manier waarop dat gebeurt, wordt de keuze zo veel mogelijk overgelaten aan de groep. Zeker bij 

oudere speltakken kan deze vorm van leiderschap goed werken.  

 

3.15.8  Groepsproces bij Scouting  

Groepsgericht werken, is een belangrijk aspect van de waarden van Scouting. Kinderen leren samen 

te werken en samen doelen te bereiken. Er is aandacht voor de zwakkere kinderen en kinderen leren 

oog te hebben voor anderen. Jonge scouts merken dat er verschillen zijn tussen mensen en leren 

tegelijkertijd daar op een goede manier mee om te gaan. Scouting biedt een informele, maar 

gestructureerde sfeer waar kinderen in kleine groepen met leeftijdsgenoten in een veilige omgeving 
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onder leiding van een volwassene activiteiten kunnen ontplooien. Leren om verantwoordelijkheid te 

nemen voor verschillende aspecten van het groepsproces, is belangrijk. Door de mogelijkheid die 

jeugdleden bij Scouting krijgen om verschillende rollen uit te proberen, ontdekken ze wie ze zijn en 

wie ze graag willen zijn.  

  

In het groeien naar weerbaarheid moet de Scoutingomgeving de kinderen ondersteunen en sturen. 

Het kind moet een actieve en verantwoordelijke rol kunnen spelen in het eigen leer- en 

verbeterproces. Bij Scouting krijgt het kind deze mogelijkheid door de aard van de activiteiten en de 

kans om relatief op jonge leeftijd leiding te geven. Dit vindt plaats door het (leren) werken in 

teamverband en de nadruk op uitproberen in plaats van theoretisch onderricht. De Scoutingprincipes 

met betrekking tot het helpen van anderen, solidariteit en samenwerking worden geleerd door de 

positieve ervaringen die scouts opdoen.  

  

Nieuwe kinderen in je speltak  

Op een gegeven moment worden kinderen te oud voor de speltak en wordt het tijd om over te 

vliegen. In de kompassen staat voor elke leeftijd een eigen stappenplan voor het overvliegen. Dat 

begint bij tijdig aangeven, zodat het overvliegen niet als een complete verrassing komt. Het eindigt 

met na het overvliegen nog een keertje gaan kijken bij de oude speltak en zien dat iedereen het daar 

naar zijn of haar zin heeft. Meer informatie is te vinden in het Beverkompas, het Welpenkompas en 

het Scoutskompas.  

  

Als een kind voor het eerst komt kijken, zorg er dan voor dat het zich veilig en welkom voelt. Als 

leidinggevende stel je je voor aan de ouders en het kind. Koppel het kind aan een maatje dat al wat 

langer in de speltak zit en het nieuwe lid wegwijs kan maken. Dit kan bijvoorbeeld door een 

rondleiding in het gebouw. Soms hebben nieuwe leden extra uitleg, begeleiding of aandacht nodig. 

Tijdens de eerste opkomst leert het kind de andere leden, het gebouw, de leiding, de regels en de 

gebruiken kennen. Vraag aan het eind van de opkomst of het leuk geweest is en of het kind volgende 

week ook weer komt.  

  

Buitenbeentjes in je speltak  

Geen enkel kind is hetzelfde. Het ene kind is wat drukker, het andere wat meer verlegen. Het ene 

kind rent voor de troepen uit, het andere kind blijft een eindje achter. Deze diversiteit in je speltak 

geeft een meerwaarde aan Scouting. Het is bovendien goed voor de ontwikkeling van alle kinderen in 

je speltak. Het zwakkere kind kan omgaan met andere kinderen en voor de sterkere kinderen is het 

goed om geconfronteerd te worden met het feit dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat je 

slim én gezond én sportief én gemakkelijk in de omgang bent. Het leert deze kinderen om rekening te 

houden met een ander.  

  

Het is niet gemakkelijk om alle kinderen te bieden wat ze nodig hebben.  

  

Werken met subgroepen  

Bij welpen en scouts maken subgroepen (nesten en ploegen) een belangrijk onderdeel uit van het 

Scoutingspel. Subgroepen zijn belangrijke factoren in het groepsproces in een speltak en tevens een 

goede manier om kinderen te motiveren.  

 

Op de website van Scouting Nederland kun je meer informatie vinden over het werken met 

subgroepen.  


