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1 Inleiding  
Theorie en achtergrond bij de deelkwalificatie programma uitvoeren 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 programma uitvoeren 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 module  

In deze inhoudelijke toelichting bij de deelkwalificatie programma uitvoeren wordt ingegaan op hoe je 

als leidinggevende een programma kunt presenteren en hoe je een activiteit kunt uitleggen aan 

jeugdleden. Na het doorlopen van deze module:  

• Kun je activiteiten introduceren of een verhaal vertellen.  

• Kun je op een goede manier een spel leiden.   

 

2.2 Inhoud 

In dit document vind je achtergrondinformatie bij de deelkwalificatie programma uitvoeren. 
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3 Achtergrondinformatie  
  

3.1 Presentatietechnieken  

In deze module worden twee vormen van presenteren besproken:  

• Het vertellen van een verhaal/het introduceren van een activiteit 

• Het geven van een instructie.  

Het geven van een presentatie is misschien wat formeel, maar deze vorm wordt voor een ouderavond, 

een groepsraad of bij een thema-presentatie aan je jeugdleden wel vaak gebruikt.  

  

3.2 Verhalen vertellen  

Vertel me een feit en ik zal het herinneren.  

Vertel me de waarheid en ik zal het geloven.  

Vertel me een verhaal en ik zal het voor altijd in mijn hart sluiten.  

  

Het bovenstaande geeft aan dat met verhalen emoties worden opgeroepen. Emoties leiden tot 

motivatie en uiteindelijk resulteert dat in actie. Het gebruik maken van verhalend uitleggen, is vooral bij 

jonge kinderen een essentiële vorm van spelleiding. Verhalen vertellen, is een bijzondere vorm van 

een presentatie. Je wilt mensen niet alleen met woorden overtuigen, je wilt een sfeerbeeld neerzetten. 

Bij het vertellen van een verhaal zijn meerdere kanten te onderscheiden:  

• Opbouw van het verhaal.  

• Denken in beelden.   

• Vertelstijlen.   

• Werken met attributen of de omgeving.   

• Vertellen voor publiek.   

• Het vertellen van historische verhalen.   

• Een verhaal maken.   

• Themafiguur zijn.  

Deze acht punten zullen in meer detail hieronder beschreven worden.   

  

1.1.1 Opbouw van het verhaal   

Een verhaal valt onder te verdelen in een begin, een probleem, een hoogtepunt, een brug en een slot.  

Elk deel van het verhaal kent een eigen invulling:   

• Beginsituatie: de hoofdrolspelers worden voorgesteld en de locaties worden geschetst, dit is 

een statisch moment in het verhaal.   

• ‘Het probleem’: wat gebeurt er? Schets de belangrijkste gebeurtenis of dien een probleem aan 

dat om een oplossing vraagt: het verhaal gaat lopen.   

• De climax: het hoogte- of dieptepunt. Hoe zou het gevaar bezweken moeten worden en hoe 

escaleert de situatie?   

• De brug: wat nu? Hierin veranderen de posities van de personages, het publiek moet zich 

betrokken gaan voelen. Nieuw gevaar dreigt of nieuwe vreugde komt.   

• Het slot, de afloop (of terugblik): het einde van het verhaal. Het slotbeeld kan bijvoorbeeld zijn:  

en ze leefden nog lang en gelukkig.   

Denken in beelden   

Om het publiek aan hun stoel gekluisterd te houden, moet je als verteller beelden in plaats van 

woorden kunnen overbrengen. Je ziet als het ware het verhaal als een innerlijke film voor je: hoe zien 

de personages er uit, hoe reageerden ze op een bepaalde situatie, welke emoties komen daarbij 

kijken, hoe ziet het dorp eruit, was het een mooie zomerdag of een gure winternacht, welke geuren 

hingen er? Je brengt het gevoel over. Je kunt dit oefenen door het verhaal in te delen in scènes en 

deze uit te tekenen, als een soort draaiboek. Bij elke scène van het verhaal maak je een aantal 
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plaatjes in je hoofd die je tekent op papier met een aantal details. Al naar gelang de tijd die je hebt 

voor het verhaal, kun je dan meer of minder aandacht besteden aan deze details.  

  

Vertelstijlen   

Sfeer en lichaamstaal bepalen of het publiek het verhaal tot zich neemt. Pas jouw verteltrant aan het 

onderwerp aan: beschrijf in romantische bewoordingen die mooie lentedag, gebruik ruwe woorden om 

een vervelende situatie weer te geven.   

  

Spreek jouw gedachtes bijvoorbeeld uit in de tegenwoordige tijd, zeker voor een spanningsopbouw 

werkt dit goed: “De deur gaat open, hij piept, het is half drie ’s nachts…”. Neem het publiek aan de 

hand en laat het publiek zien wat het moet zien. Speel een beetje toneel: gebruik jouw lichaam en 

gezichtsuitdrukking om emoties weer te geven. Wissel jouw stemvolume af, las soms een stilte in, 

bijvoorbeeld voordat iemand een antwoord geeft. Ook dat verhoogt de spanning.   

  

Je kunt ook spelen met het perspectief. Vertel je een verhaal vanuit jezelf, vanuit de afstandelijke 

verteller of vanuit een personage? Bij laatstgenoemde dien je in de huid te kruipen van het personage: 

hoe zouden situaties vanuit zijn of haar positie ervaren worden? Je moet vertrouwd worden met de 

figuur. Net als het van tevoren uittekenen van scènes, kun je een lijstje maken met allerlei 

karaktereigenschappen, hobby’s, uiterlijkheden, etc. van zo’n persoon die je kunt gebruiken in het 

verhaal.  

  

Werken met attributen of de omgeving   

Een andere manier om een presentatie levendig te houden, is het gebruik van attributen of 

landschappelijke elementen.   

  

Attributen  

Het vertonen van attributen, zoals een voorwerp, heeft iets magisch: ze komen uit een andere wereld, 

hebben een geschiedenis en daarover is veel te vertellen. Het voorwerp heeft een bepaald uiterlijk of 

kan als vergelijking dienen met andere voorwerpen en zo aanleiding geven tot een verhaal. Je kunt 

het object laten spreken alsof het een levend wezen is, of er als verteller of personage iets over 

zeggen. Belangrijk is dat het publiek het voorwerp goed kan zien: beschrijf het daarom goed of laat 

het bijvoorbeeld onder het publiek rondgaan, zodat iedereen weet waarover je het hebt.   

Let wel: het voorwerp moet altijd als ondersteuning dienen en niet afleiden van het verhaal zelf.   

  

De omgeving   

Soms bevind je je met het publiek ín een object, bijvoorbeeld een monument, een kampvuur of een 

archeologische plek. De totaliteit maakt dan deel uit van het verhaal. Over de plek hoeven geen 

beelden meer opgeroepen te worden in de fantasie, want de beelden staan letterlijk om iedereen 

heen. Dit zijn wel statische beelden. Je dient te beschrijven wie daar leefden in een bepaalde tijd en 

hoe het leven van mensen zou zijn, als, tenzij, mits… en ga zo maar verder.   

  

Een meerwaarde aan het vertellen op zo’n locatie is dat men zich letterlijk in een andere wereld 

begeeft waar andere regels gelden. Je kunt dat gebruiken voor het verhaal: bijvoorbeeld “Het is nu 

nacht hier, we moeten dus stil zijn…” of je kunt het publiek aanspreken in de rol van een personage: 

“Welkom gasten. De graaf zal in de balzaal hiernaast een feest geven voor alle edelen die dapper 

hebben meegestreden…” Bij het vertellen op locatie moet je wel een goede standplaats hebben, waar 

iedereen je kan zien en verstaan.   

Je kunt ook gebruik maken van geluiden of muziek. Je kunt hier heel goed een juiste sfeer mee 

maken (denk maar eens aan een thriller: zonder geluid is dit een stuk minder spannend). Zeker als je 
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iemand inschakelt om het geluid te maken voor je (bijvoorbeeld paardenvoeten, een klap, een gil) kan 

dit een bijzonder effect geven.  

  

Vertellen voor publiek   

Het is belangrijk voor een verteller om het publiek geïnteresseerd te houden en contact te maken met 

het publiek. Een truc is bijvoorbeeld om het verhaal te beginnen met een vraag: “Hoe zou het toch 

komen dat…”. Je kunt ook gebruik maken van zogenaamde ijsbrekers om het vertrouwen van het 

publiek te winnen. Dingen die je hoort over een groep kunnen aanleiding zijn om van wal te steken: “Ik 

hoorde dat jullie volgende maand een dag op excursie gaan. Wat denken jullie daaraan te treffen?” 

Ook kun je laten merken dat je de streek kent waar je over vertelt. Zoek naar aanknopingspunten met 

de groep. Toon oprechte interesse, dat is het sleutelwoord. Echte betrokkenheid communiceert!   

  

Omgaan met vragen  

Het kan voorkomen dat het publiek vragen stelt. Zeker bij historische verhalen of wanneer kinderen 

opgaan in het verhaal is dit geen ondenkbare situatie. Je hoeft niet op alle vragen een antwoord te 

weten. Het gaat pas mis als je jezelf deskundiger of groter voordoet dan je bent. Geef aan waar de 

grens van jouw kennis ligt: bijvoorbeeld dat je jouw kennis uit de praktijk hebt en geen theoretische 

deskundige op dit specifieke gebied bent.   

Het is handig om eerst de vragen te verzamelen en zo mogelijk te combineren. Probeer als dat kan de 

vraag terug te spelen naar het publiek: “Wat zou jullie oplossing zijn?”   

Toon respect voor vraagstellers. Luister goed en herhaal de vraag nog even, dat geeft rust en 

voorkomt misverstanden. Ga niet te diep in op details, beloof eventueel het één en ander uit te zoeken 

of verwijs naar boeken of collega’s. Let ook op de klok: voor complexe problemen is meestal geen tijd. 

Bedank uiteindelijk de vraagstellers voor de waardevolle aanvulling.   

  

Plankenkoorts   

Als verteller wil je dat het verhaal gehoord wordt, door een publiek. Dat kan voor de nodige zenuwen 

zorgen. Er bestaat geen recept tegen plankenkoorts, maar de kunst is om de situatie voor jezelf veilig 

en vertrouwd te maken. Om de situatie veilig te maken, is het belangrijk om zoveel mogelijk jezelf te 

zijn en authentiek over te komen. Straal betrokkenheid uit: publiek dat voelt dat je iets met het 

onderwerp hebt of een passie hebt voor het verhaal, is bereid je te volgen.   

Wanneer je nog nooit een verhaal verteld hebt, is het ook handig om het publiek dat te laten weten: 

het publiek zal positiever op je reageren dan wanneer je verkrampt blijft vertellen. Meer dan het 

verhaal herinneren mensen zich vaak nog de indruk die de verteller gaf. Je moet het dan ook van 

voorbeelden en gebaren hebben.   

Goed presenteren en een goed verhaal vertellen, blijft uiteindelijk een zaak van veel doen. Vertel eens 

een verhaal aan vrienden of kennissen of oefen in je eentje op de slaapkamer: doe bijvoorbeeld alsof 

de stoel in de kamer het publiek is.   

  

Varieer  

Wanneer je een verhaal op één snelheid en op één toonhoogte vertelt, wordt het snel saai en dwalen 

de gedachten van mensen af. Houd contact met het publiek: kijk de mensen in de kring of groep rustig 

aan en begin het verhaal met een pauze, dat geeft spanning en aandacht. Neem tijdens het vertellen 

ook pauzes. Varieer in langzaam en sneller praten. Wissel harder en zachter spreken af. Pas hier ook 

je lichaam op aan: word kleiner als je gaat fluisteren, ga breeduit staan als je je stem verheft. Dit is 

helemaal belangrijk als je een verhaal aan bevers of welpen vertelt. Zo krijg je ze helemaal mee in het 

verhaal.  
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Iets vergeten?  

Zelfs wanneer de voorbereiding optimaal was, kan het gebeuren dat je iets vergeet te vertellen. De 

meest makkelijke optie om hier mee om te gaan, is om er helemaal niets meer over te zeggen. Mocht 

het een onmisbaar element zijn, dan kan het er vaak later nog wel in. Een gevorderde verteller kan het 

er na een pauze toch nog inbrengen: “Wat jullie natuurlijk nog niet weten, is dat …”  

  

Het vertellen van historische verhalen   

Voor scouts kun je in een thema aanhaken bij een historische gebeurtenis. Bijvoorbeeld wanneer je 

op kamp bent in de buurt van een echt kasteel. Voor het vertellen van historische, waargebeurde 

verhalen gelden eigenlijk alle eerder beschreven regels en er komen nog wat specifieke aspecten bij 

om de hoek kijken. De verteller die een historisch verhaal vertelt, baseert zich op feiten en 

geschiedkundige gegevens. Dit verschilt van een fantasieverhaal. Daarnaast brengt de verteller een 

ordening aan in de gegevens, waardoor op zich losstaande gebeurtenissen samenhang krijgen.   

  

Wil je van historische gegevens een vertelling maken, dan heb je een probleemstelling nodig: in een 

gegeven (begin)situatie moet iets gebeuren, waardoor die situatie moeilijker wordt en de toehoorders 

willen weten hoe het afloopt. Vanuit een dergelijk begin bouw je op naar een climax, met uiteindelijk 

een ontknoping en een slot. Je brengt een vertelstructuur aan.   

  

De ingrediënten voor een verhaal zijn: plaats, tijd, personages en probleemstelling zijn hierbij 

gebaseerd op historische gegevens. Een personage kan overigens wel gefantaseerd zijn, maar 

voldoen aan alle aspecten van een figuur uit die tijd en die plaats. Hij zou als het ware zo hebben 

kunnen bestaan. Je kunt bijvoorbeeld vertellen vanuit het perspectief ‘hoe zou het zijn als ik er zelf bij 

was geweest’. Je kruipt dan in de huid van een denkbeeldige aanwezige. Je dient dan ook vertrouwd 

te raken met het personage: wat waren de karaktereigenschappen, hoe was zijn of haar sociale leven, 

wat voor kleren droeg die figuur, etc. Je kunt ook uitzoomen en de historische gebeurtenis vanuit een 

grotere groep mensen vertellen, maar alles gebaseerd op de bronnen die je hebt.   

  

In het creëren van een verhaal door middel van historische gegevens, kun je ook een universeel 

vertelthema als ‘de strijd tussen goed en kwaad’ of ‘de helden en de verraders’ verweven.   

  

Een goed verhaal, of het nu een historische vertelling, een herinnering of een fantasieverhaal is, staat 

of valt met een goede opbouw. In een notendop: verzin een goede openings- en slotzin en vertel wat 

daartussen gebeurde. Meer informatie over deze opbouw vind je bij de paragraaf over de presentatie.  

  

Themafiguur zijn  

Voor de kinderen is een themafiguur een verteller die rechtstreeks uit het verhaal komt. Houd je aan je 

rol: als je een themafiguur speelt kun je niet eventjes voor een minuut leidinggevende zijn. Het is dus 

verstandig dat niet het hele leidingteam tegelijkertijd in een themarol zit, maar dat er een paar gewoon 

leider zijn, voor orde in de groep zorgen en de andere leidingtaken uitvoeren. Zorg ervoor dat als je 

een rol speelt, je deze ook consequent volhoudt. Als jij dit niet doet, hoef je er ook niet op te rekenen 

dat de kinderen hun ‘rol’ volhouden of nog in het thema ‘geloven’. Ook helpen een beperkt aantal 

attributen of passende kleding bij het spelen van themafiguur, je kunt dan ook zelf makkelijker ‘in 

thema’ komen. Wanneer je het thema zelf niet serieus neemt, kun je dit van de kinderen ook niet 

verwachten.  

  

Doorgaans geldt: hoe uitgebreider je achtergrondverhaal, hoe makkelijker het is om je rol te spelen. Je 

weet dan namelijk beter hoe en waarom je personage op een bepaalde manier reageert. Het is niet 

nodig om een compleet boekwerk te schrijven (tenzij je dat leuk vindt); je kunt ook puntsgewijs een 

opsomming maken.  

Bij het maken van je achtergrond, kun je denken aan de volgende elementen:  
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• Naam: je personage heeft een naam. Van drie adellijke titels tot een totemdier of een enkele 

lettergreep. Gebruik je naam om je personage kracht bij te zetten: een boer heet Willem, een 

exotische krijger Al Quebap.   

• Je doel in het leven: wat drijft je personage? Wil je een leuke man vinden of een groot 

probleem oplossen? Iets leren, rijk worden, een geneesmiddel voor je zieke moeder uitvinden, 

de wereld zien, etc.?  

• Je actuele doel: waarom ben je hier op deze locatie? Hoe ben je hier gekomen, wil je blijven of 

ben je op doorreis?  

• Karakter: veel belangrijker is je karakter, daarmee beslis je welke keuzes maakt en waarom. 

Ben je een prettig persoon in de omgang? Ben je lief, eigenwijs, speels, slim, praktisch, 

luidruchtig, etc.?  

• Achtergrond (familie, geboorteplaats): wie zijn je ouders, heb je broers en zussen of andere 

familieleden? Uit welk deel van de wereld kom je? Vond je het daar leuk of niet? Waarom ben 

je nu hier?  

• Uiterlijk: niemand weet meteen wat je verhaal is, maar toch kun je al veel doen om mensen te 

laten zien wat voor iemand je speelt. Een kostuum helpt hier heel erg aan mee. Naast je 

kostuum dragen je houding, de manier van praten en kleine of grote bijzonderheden bij aan je 

personage. Stotteren, altijd gebogen staan, niemand in de ogen kijken of niet tegen het woord 

‘spel’ kunnen, zorgen voor een rijker personage.   

  

Ten slotte: Als je moeite hebt een personage te verzinnen of je twijfelt of je wel neer kunt zetten wat je 

bedacht hebt dan is het beter om te eenvoudig te beginnen dan te uitgebreid. Een simpele koopman 

op zoek naar zeldzame koopwaar kan alle kanten op, terwijl ‘Magica, de getalenteerde tovenares’ in 

het spel meer muren heeft om tegenaan te lopen.  

  

Bedenk van tevoren hoe kinderen zullen reageren. Er zullen kinderen bang zijn (neem dan afstand) en 

er zullen kinderen hun angst verbergen door heel stoer en uitdagend te gaan doen. Val in beide 

gevallen niet uit je rol. Denk ook na hoe je omgaat met kinderen die je ‘herkennen’. Dat voorkomt 

onzekerheid bij jou en onaangename situaties.  

  

3.2.1 Instructie geven  

Een instructie geven is een hele directieve manier van presenteren. De ene scout heeft uitgebreide 

instructie nodig, de andere heeft genoeg aan een half woord. Wanneer je kennis en vaardigheden wilt 

overdragen, moet je weten wie je voor je hebt en hoe je dit jeugdlid het best kunt benaderen. 

Naarmate je meer inspeelt op het jeugdlid, heb je minder tijd nodig voor instructie.  

  

De vijf stappen van instructie geven komen overeen met die van het uitleggen van een:  

• Voorbereiden: stel het jeugdlid op zijn of haar gemak en richt de aandacht op de instructie.  

• Uitleggen (praatje): peil het beginniveau van het jeugdlid. Geef stapsgewijs uitleg.  

• Voordoen (plaatje): doe het langzaam voor en laat het jeugdlid hardop meedenken. Geef de 

gelegenheid mee te doen.  

• Nadoen en terugkoppelen (daadje):  

o Laat de instructie navertellen of nadoen.   

o Tijdens het nadoen laten vertellen wat het jeugdlid doet, waar het speciaal op let en 

waarom die handelingen nodig zijn.   

o Koppel tussentijds terug, stel na elke instructie vast of het jeugdlid je heeft begrepen, 

vooral bij wat moeilijkere gedeelten uit de instructie.   

o Laat het ze daarna ook zelf proberen en geef de kinderen de kans te leren van hun 

fouten.  

o Controleer kennis en vaardigheid.  

• Nabespreken: evalueer de instructie Is het gelukt? Moeten we het nog een keer herhalen?  
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Bij het waterwerk wordt er ook theoretische instructie gegeven (bijvoorbeeld voorrangsregels, 

windrichtingen en zeilstanden, koersen, lichten en betonningen). Hier is het plaatje en daadje een stuk 

moeilijker in te plaatsen. Je wilt een bepaald onderwerp namelijk juist in theorie behandelen omdat:  

• Je hebt daar in de praktijk niet altijd tijd voor: je brengt de basiskennis al aan voordat ze het 

water op gaan, zodat in de boot al herkenning optreedt. Waar komt de wind nu vandaan?  

Weet je dan wat de koers nu is? En hoe moeten je zeilen dan staan?  

• Je hebt in de praktijk niet altijd de garantie dat situaties voorkomen: voorrangssituaties kun je 

niet zomaar nabootsen, daar heb je andere boten voor nodig.   

• Je weet dat je nooit in de situatie komt: weinig kinderen varen bijvoorbeeld ’s nachts op groot 

water, en zullen dus bijvoorbeeld nooit de navigatielichten van grote schepen zien. Voor de 

theorie-examens van de zeilbrevetten moeten ze die echter wel kennen.  

• Het is te abstract om in de praktijk te leren: bijvoorbeeld de man-over-boordmanoeuvre: ze 

moeten dan een bepaalde ‘route’ varen ten opzichte van de wind. Die route is erg moeilijk te 

herkennen als je die op het water leert en de kans is aanwezig dat ze een volgende keer 

fysiek dezelfde route varen (eerst naar die boom, dan naar de haven...) terwijl de wind anders 

kan zijn. Het abstracte niveau (afvallen naar voor de wind, doorvaren tot achterlijker dan 

dwars...) moet dus ‘op papier’ geleerd worden.  

  

De beste manier om nieuwe kennis te leren en ook vast te houden, is deze natuurlijk in de praktijk toe 

te passen. Dus stop niet bij de nabespreking door het kind te vragen of het gelukt is, maar laat het 

hem of haar de volgende keer aan een ander uitleggen. Je kunt namelijk iets opslaan in je 

kortetermijngeheugen (dit betekent dat je het op een korte termijn kunt herhalen), maar het een week 

of maand later helemaal kwijt zijn. Nieuwe vaardigheden moeten herhaald worden, zodat ze 

ingeslepen worden (en in het langetermijngeheugen terecht komen) en daarbij is het aanleren aan 

een ander de laatste stap, dan weet je dat je het echt goed beheerst.  

  

Zeker bij de jongere speltakken (welpen, jonge scouts) is theorieles nog niet echt aan de orde, dat is 

snel te schools en moeilijk om de aandacht bij te houden. Wat vaak wel werkt, is theorie aanbieden in 

spelvorm. Erg bekend zijn tikspelletjes met voorrangsregels, memory van bootonderdelen of 

navigatieverlichting, oefensituaties nabootsen met kleine bootjes en windpijlen, tekenspelletjes met 

windrichtingen. Het blijft dan wel zaak aandacht te besteden aan de transfer van het geleerde: als ze 

in het tikspel weten dat het vrachtschip van de zeilboot wint, weten ze dan daadwerkelijk op het water 

dat ze als zeilboot voorrang moeten verlenen aan het vrachtschip?  

  

Bij zowel het geven van theoretische instructie als praktijkinstructie is het erg belangrijk de juiste 

volgorde te hanteren. Begin altijd met hetgeen het gemakkelijkste is, en ga dan langzaam van 

makkelijk naar moeilijk. Controleer tussendoor of hetgeen echt geleerd is voordat je doorgaat naar 

een moeilijker niveau. Een goed voorbeeld daarbij is het geven van zeil les: zeil les start altijd aan een 

steiger. Het is dan organisatorisch het gemakkelijkste om te starten met het uitleggen van het 

wegvaren bij de steiger. Maar dit is niet het gemakkelijkste niveau (voor het wegvaren heb je immers 

al veel vaardigheden nodig: wind(richting) inschatten, zeilstanden, sturen, snelheid maken, bemanning 

(haaks voor) instrueren, losgooien, afduwen, varend optuigen, voorrangsregels toepassen, etc.). Het 

is dus beter dat de instructeur weg zeilt en dat pas op de open plas wordt gestart met zeilinstructie: 

sturen, windrichting en zeilstanden. De rest komt pas als deze basisvaardigheden goed onder de knie 

zijn.  

  

Tips  

• Geef mondelinge instructie op de plek waar de activiteit plaatsvindt; de instructie wordt 

hierdoor beter onthouden en opgevolgd. Kortom: leren door te doen en niet door te vertellen.  

Bij leren door te doen, zit ook het stukje zelf uitproberen en fouten maken. Laat het de 

kinderen dus vooral zelf doen.  
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• Schrijf de instructies ook op en voeg ze eventueel samen in een handleiding voor de volgende 

keer. Een ouder jeugdlid kan het dan nog een keertje nalezen.  

• Stel vragen die het jeugdlid aan het denken zetten. Wat is nu de meest veilige manier om een 

bijl vast te houden?  

• Geef feedback op aanpak, inzet en inspanning. Bevers en welpen leren vooral van feedback 

dat ze op de goede weg zijn, terwijl scouts juist ook leren van feedback op fouten in hun 

aanpak. Prikkel hen om zelf te zoeken naar oplossingen, geef ze hier de ruimte voor en 

vertrouw op hun kunnen. Geef complimenten als het goed gaat.  

• Belonen van opgedane vaardigheden in de vorm van insignes.  

• Verplaats je in het jeugdlid; bied de instructie zo aan dat die aansluit op de manier waarop een 

kind iets leert:   

o Sommige jeugdleden leren door de theorie te lezen.  

o  Sommige jeugdleden moeten het eerst horen.  

o  Sommige jeugdleden snappen het pas als je het voordoet.  

o Andere jeugdleden moeten het eerst zelf gedaan hebben.  

• Bij leden die meer moeite hebben met het begrijpen van uitleg, kun je die ook van tevoren een 

deel van de instructie geven. Als je dan later de instructie voor de hele groep geeft, hebben zij 

in ieder geval het eerste deel al gehoord en ook begrepen en kunnen daardoor ook de rest 

meekrijgen (dit wordt ook wel pre-teaching genoemd). Dit geeft een succesmoment voor 

kinderen die het gevoel kunnen hebben dom te zijn en buiten de boot te vallen. Maakt ook de 

instructie rustiger en je kunt de opdracht erna simpeler opstarten.   

• Mocht je instructie gaan geven in een mogelijk gevaarlijke situatie, leg dan uit dat je bij gevaar 

eerst zal ingrijpen en dan pas uitleggen. Als je dan in moet grijpen, is het minder onverwacht. 

Geef na afloop wel uitleg over het hoe en waarom.  

• Aan boord: kies een geschikte positie, een plek waar je zowel in kunt grijpen als een plek waar 

je ook duidelijk in het zicht zit van degene aan wie je instructie geeft.  

• Aan boord: een klein whiteboard waarop je een situatie met wind of verschillende schepen 

makkelijk uit kunt tekenen, kan makkelijk zijn.  

  

3.3 Spel  

Spel is een voorwaarde om tot ontwikkeling te komen. In dit hoofdstuk staat omschreven wat spel is 

en waarom spel zo belangrijk is. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan hoe je het beste 

spelinstructie kunt geven.  

 

1.1.2  Wat is spel?  

Spel is een alledaags woord, het hoort bij het dagelijks leven. Iedereen speelt. Met spelen duidt men 

zoveel verschillende gedragsvormen aan, dat één definitie ze niet kan omvatten. Wanneer wij het in 

ons spraakgebruik hebben over spel, dan bedoelen we daarmee een grote verscheidenheid aan 

activiteiten. Het betreft hier zowel het tekenen van figuren in het zand, als het balanceren op de rand 

van de stoep, voetballen, of 'Mens erger je niet'.  

  

Kind en spel horen bij elkaar. Kinderen over de hele wereld spelen. Omdat ze het leuk vinden, omdat 

ze er zin in hebben. Spelen is een activiteit die als essentieel wordt gezien voor de ontwikkeling van 

de persoon. Spel blijft het gehele leven lang belangrijk.   

  

Spel is datgene wat mensen doen om hun houding tegenover de wereld en hun medemensen te 

bepalen. Spel geeft de speler de mogelijkheid om te testen wie hij of zij is, wat hij of zij kan, wat hij of   

zij wil en welke plaats hij of zij inneemt in de wereld. Spelen is een bezigheid waarin kinderen door 

nieuwsgierigheid gedreven ervaringen opdoen, waardoor ze iets kunnen ontdekken dat de moeite 

waard is om uit te proberen. Door uitproberen, ontstaat de herhaling die meer ontdekkingen mogelijk 
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maakt, en kunnen vaardigheden en inzichten ontstaan waarmee nieuwe ervaringen binnen bereik 

komen.  

  

Het begrip spel is te verduidelijken aan de hand van een aantal kenmerken:  

• Spel is actief, het stimuleert de motorische ontwikkeling.  

• Spel is spontaan. Er is sprake van spel als een kind het vrijwillig doet. Men kan een kind niet 

dwingen om te spelen, men kan het kind wel stimuleren.   

• Spel is plezier. Een kind vindt het leuk wat het doet, het speelt omdat en zolang het er zin in 

heeft. Het uitgangspunt in theorieën over spel is vrijwel altijd dat plezier het belangrijkste 

kenmerk is, dit is zelfs een voorwaarde om van spel te kunnen spreken.  

• Als een kind speelt wil het daar niets speciaals mee bereiken. Het spelen is doelloos. Het 

resultaat van het bezig zijn, is niet zo belangrijk. Spel is voor een kind van levensbelang, maar 

het speelt voor de lol.  

• Spel heeft relaties met leren en ontwikkeling, het maakt ervaringen met de wereld mogelijk.  

• Spel wordt gespeeld binnen eigen gekozen regels, het bevordert de sociale vaardigheden.  

• Spel staat naast de werkelijkheid; de 'spelwereld' is precies zoals de spelers hem willen zien. 

Als het spel bezig is, bestaat de werkelijkheid niet meer en wat in de spelwereld gebeurt, heeft 

geen gevolgen voor de werkelijkheid.   

• Spel is 'niet echt', je doet net alsof je achter elkaar aanjaagt, je de koning bent of je moet 

vluchten.  

• Spel werkt ontspannend, het heeft een positief effect op de gezondheid.  

• Spel vergemakkelijkt het omgaan met emoties.  

• Spel stimuleert de taalontwikkeling.  

• Spel helpt kinderen te begrijpen wat de woorden en handelingen van mensen te betekenen 

hebben.  

• Spel lokt uit tot het oplossen van problemen en het leren denken.  

  

Zowel de spelwereld als de alledaagse wereld kennen regels waaraan je je moet houden. Bij het spel 

zijn dat de spelregels, in een alledaagse wereld zijn dat wetten, voorschriften en afspraken. Zo leert 

een kind in de spelwereld al heel jong dat je met blokken niet mag gooien, maar wel mag bouwen, dat 

je met een lepel eet en dat die er niet is om de poes mee te slaan. Dat als je vadertje en moedertje 

speelt, vader moeder geen bekeuring mag geven, want dat doe je alleen als je speelt dat je 

politieagent bent. In de spelwereld leert het kind ook dat je in het damspel niet de schaakregels mag 

toepassen en dat je bij het voetballen de bal niet met de hand mag aanraken. De alledaagse wereld 

kent ook allerlei regels. Denk eens aan de verkeersregels, de etiquetteregels en de regels waaraan je 

je moet houden als je kennis maakt met een vreemde.  

 

3.3.1 Wat is spelen?  

Spelen voor de kinderen is:  

• Leren.  

• De wereld ontdekken.  

• Nodig om ervaringen te verwerken.  

• Ontwikkelen.   

  

Kinderen ontwikkelen zich tijdens het spelen op verschillende gebieden:  

• Lichamelijk, zoals bij grove motoriek (lopen, springen, klimmen), fijne motoriek en zintuigen 

(spelen met Lego, ruiken, voelen, zien, etc.).  

• Verstandelijk, zoals met fantasie en creativiteit, taal en denken.  

• Sociaal (hoe ga je met anderen om, wat vinden anderen van mij?).  

• Emotioneel (blij zijn, boos worden, teleurgesteld raken, etc.).  

• Moreel (normen en waarden, spirituele en religieuze aspecten, omgaan met regels).  
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Spelen is dus enorm waardevol!   

  

Spelen is leren  

Door te spelen, leren kinderen allerlei dingen. Ze leren met de ruimte om te gaan, ze leren 

samenwerken, ze leren afstanden schatten, etc. Er zijn zelfs spelen die zich richten op dit leren; 

bijvoorbeeld informatieve spelen of spelletjes waarbij de kompasgrepen toegepast moeten worden.  

  

Spelen is de wereld ontdekken  

Kinderen beleven dingen heel anders dan volwassenen. In de doelstelling van Scouting Nederland 

staat onder andere dat binnen Scouting de mogelijkheden van de wereld worden ontdekt. Dit 

ontdekken doen de kinderen door uitdagende activiteiten te doen, waar zij op hun leeftijd plezier in 

hebben.  

  

Spelen is nodig om ervaringen te verwerken  

Elk jeugdlid komt met zijn of haar eigen ervaringen van de afgelopen week naar de bijeenkomst. Voor 

sommige kinderen is het geen punt om deze ervaringen even te vergeten en meteen lekker met de 

groep mee te spelen. Andere kinderen zijn dan nog bezig met de dingen die ze in de afgelopen tijd 

hebben beleefd. Soms kunnen hun ervaringen worden verwerkt in het spel.  

  

Spelen is ontwikkelen  

 

Zie de deelkwalificatie begeleiden van jeugdleden voor meer informatie. 

  

3.4 Doel van het spel  

Een spel is leuk, maar vaak heb je nog andere doelen met een spel: je wilt stoom afblazen, je 

motorische vaardigheden oefenen of samenwerking stimuleren. Afhankelijk van het doel kies je er een 

spel bij. De keuze van een bepaald spel bij een bepaald doel is een belangrijke factor voor het slagen 

van het spel.   

  

3.4.1 Spelleiding  

Spelen en activiteiten ondernemen vormen de basis van het Scoutingspel. Spelleiding is dus één van 

de belangrijkste vaardigheden die een leidinggevende moet bezitten. Spelleiding is niet iets dat uit een 

boekje kan worden geleerd. Het is een vaardigheid die vooral al doende moet worden verworven. Er is 

echter een aantal belangrijke organisatorische regels en aandachtspunten. Deze paragraaf is vooral 

gericht op bevers en welpen en minder op scouts.  

  

Begeleidingsvormen  

Voor kinderen is spelen heel belangrijk: al spelend leren ze en krijgen ze grip op de wereld om hen 

heen. Binnen het spel kunnen de kinderen bovendien een eigen wereld creëren, met eigen regels en 

betekenissen. Dit is een reden om in het kinderspel veel aandacht te besteden aan fantasie en aan 

het samen (buiten) spelen.   

  

Er zijn verschillende manieren waarop je het spelen van kinderen kunt begeleiden. Het is belangrijk 

een evenwicht te vinden tussen stimuleren en grenzen stellen. In de Engelse taal maakt men een 

nadrukkelijk onderscheid in het woord 'game' en in het woord 'play'. Met het begrip ‘game’ worden die 

spelen bedoeld die men in Scouting aanduidt met geleid spel, zoals voetballen of 'Mens erger je niet'. 

Het begrip ‘play’ daarentegen is het 'vrij spelen': het tekenen van figuren in het zand, het balanceren 

op de rand van de stoep, etc.   
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We kunnen drie begeleidingsniveaus onderscheiden:  

• Vrij spelen: het belangrijkste kenmerk van vrij spelen is dat kinderen zelf bepalen wat ze doen, 

hoe ze dat doen en hoe lang ze dat doen. Er is geen spelleiding. Het is vergelijkbaar met het 

buitenspelen op straat. De rol van de leidinggevende bestaat alleen uit het waarborgen van de 

veiligheid en het aanbieden van ruimte en materiaal (voorwaardenscheppend).  

• Begeleid spelen: de spelbegeleider geeft wel een situatie aan en stuurt de activiteit, maar de 

deelnemers vervullen ook een duidelijke rol. Er is een constante wisselwerking. Je biedt nog 

geen materiaal aan, maar je geeft wel zelf een impuls om het spelen in een bepaalde richting 

te laten verlopen. Als je zegt “O, wat een mooie lappen, ik denk dat ik me maar als 

buikdanseres ga verkleden!” zullen de kinderen het spel snel overnemen.  

• Geleid spelen: de spelleider bepaalt hoe het spel gespeeld moet worden. Hij of zij stelt de 

regels vast, bepaalt de rol van de deelnemers, etc. Het aanbod van activiteiten kan wel keuze-

elementen omvatten.  

  

Vrij spelen  

Vrij spelen vormt het centrale begrip in het kinderspel. Leg een stapel materiaal neer of breng de 

kinderen in een stimulerende omgeving, bijvoorbeeld in het bos, en ze zullen hier al snel van alles 

mee gaan doen. Er ontstaan spontaan de meest fantastische verhalen.   

  

Leren door zelf te ontdekken, werkt voor jonge kinderen beter dan instructie. Voor bevers en welpen is 

vrijspelen van essentieel belang, ze hebben er behoefte zelf dingen te ontdekken. Ze zijn niet gewend 

iets te leren van anderen die vertellen hoe iets moet. Hun voorstellingsvermogen is nog niet zo ver 

ontwikkeld dat zij uit zo'n verhaal op kunnen maken wat ze moeten doen. Zelf doen, zelf ontdekken, 

op hun eigen wijze, is hun manier van leren en leven. Hun fantasie en werkelijkheid liggen erg dicht bij 

elkaar. Voor bevers en welpen is tijdens het spel alles echt: een stok is een pop, een stoel is een auto. 

Het spel komt van binnenuit en wordt niet bepaald door opdrachten. Door de kinderen veel vrijheid te 

geven, kunnen zij die fantasie verder ontwikkelen. Door zelf vorm te geven aan hun wereld zetten 

kinderen de eerste stappen op weg naar zelfstandigheid. Het stimuleren van vrij spelen sluit daarom 

aan op de doelstelling van Scouting Nederland. Bij de bevers is het vrij spelen verankerd in het 

programma. Bij de welpen wordt vrijspelen uitdrukkelijk genoemd als begeleidingsmethode.  

Toch vindt niet ieder leidinggevende dit even gemakkelijk. Bij vrij spelen gaat het erom dat de 

kinderen zelf bepalen wat ze doen, hoe ze dat doen en hoe lang ze dat doen. Tijdens een gepland 

programma zal het vaak gebeuren dat één van de kinderen een leuk idee heeft voor een volgend spel. 

Maak hier dan ruimte voor. Door in te spelen op de reacties van de kinderen, ontstaat het verdere 

verloop van het programma als het ware vanzelf. Stel je voor: jullie zijn prinsesjes aan het spelen en 

één van de kinderen bedenkt dat er eigenlijk ook een draak moet zijn. Nou, die is zo gemaakt: pak 

een grote doek, laat één of meer kinderen eronder kruipen en de gevaarlijke draak kan de prinses 

gaan bedreigen. En komt dan de prins? Of gaan we drakentikkertje doen?   

  

We spreken in dit kader liever van begeleiding dan van leiding. Bij het begeleiding geven aan spelen, 

staat de volgende vraag centraal: hoeveel en wat doet de (bege)leider om te zorgen dat er goed 

gespeeld wordt? Dat wil zeggen: wat regelt en beslist de (bege)leider zelf, en wat doen de kinderen 

zelf?   

  

Als je de kinderen verschillende activiteiten tegelijk aanbiedt, kunnen ze zelf kiezen wat ze gaan doen 

en hoe lang. Bevers en welpen hebben sterk wisselende aandacht en voelen zelf het beste aan 

wanneer zij toe zijn aan nieuwe activiteiten. Een kind dat uitgespeeld is, gaat vanzelf bij een andere 

activiteit kijken! Fluitsignalen voor het wisselen, horen hier uiteraard niet bij. Door hen deze 

mogelijkheid te bieden, kunnen zij veel over zichzelf leren. De rol van de leiding hierin is aan de ene 

kant dat zij de kinderen stimuleren om nieuwe mogelijkheden te ontdekken, en aan de andere kant 
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grenzen aan die mogelijkheden kunnen stellen. En als een kind even niets wil doen, dan is dat ook 

goed.   

  

Het kan gebeuren dat kinderen zichzelf tekortdoen door te kort met een bepaalde activiteit mee te 

doen. Dan kan het goed zijn om als begeleiding nieuwe impulsen in te bouwen. Belangrijk is daarbij 

dat dit gebeurt in het spel en niet als een verbale aanwijzing. Als een leidinggevende als meespelende 

kameraad iets nieuws verzint, is dit vele malen waardevoller. Het kind leert zo dat het ook zelf nieuwe 

impulsen in het spel kan stoppen. Voorbeeld doet volgen: als jij begint met het bouwen van een 

zandkasteel, volgen een paar kinderen misschien wel met het bouwen van hun eigen zandkastelen of 

helpen ze mee aan die van jou. Op dat moment kun je het weer loslaten en de kinderen de 

architectuur laten overnemen. Of ze nu tenten bouwen of een estafette doen, soms hebben de 

kinderen extra stimulans nodig. Misschien vinden ze het wel leuk, maar willen ze uit zichzelf niet meer 

verder of misschien lukt het niet zo goed. Een leidinggevende kan dan al meespelend het kind 

stimuleren en niet als een volwassene van bovenaf.  

  

Het kind kan zo opgaan in het spel dat het niet meer ziet waarmee het bezig is. In zijn of haar 

enthousiasme en betrokkenheid kan hij of zij bepaalde grenzen overschrijden. Dit kunnen grenzen zijn 

op het gebied van veiligheid (achter een bal aan de straat op rennen) of op het gebied van contacten 

met andere kinderen (niet willen delen van een beperkte hoeveelheid materiaal). Het kan echter ook 

zo zijn dat een kind zelf bang wordt van zijn of haar eigen spel, bijvoorbeeld als er zich een enge 

situatie voordoet in het spel. Als begeleider is het dan je taak en verantwoordelijkheid om deze 

grenzen duidelijk te maken. Ook dit kun je doen tijdens het spel, maar het is ook zeer goed denkbaar 

dat je dit als volwassene tegenover het kind doet.  

  

Eén van de beste manieren om vrij spelen te stimuleren, is het aanbieden van materiaal. Materiaal dat 

uitnodigt om mee te gaan spelen en dat de fantasie prikkelt. Dus geen memoriespel, maar een stapel 

dozen, die al snel zullen veranderen in auto’s, huizen of schatkisten. Wij hebben bij allerlei materialen 

'vaste' gewoonten. Papier is om op te tekenen en lappen zijn om op te borduren. Maar je kunt daar 

ook nog andere dingen mee doen. Het zijn namelijk allemaal bedenksels van volwassenen. Hoe 

groots en wijds zullen de ideeën van de bevers dan wel niet zijn? Kinderen zitten nog niet vast aan de 

'gewone' mogelijkheden van materialen. Zij benaderen het materiaal met open vizier en zijn   

bereid allerlei 'ongewone' zaken uit te proberen. Als je de bevers daarvoor de ruimte geeft, zal je zien 

wat zij allemaal kunnen.  

  

Het begeleiden van vrij spelen is dus iets anders dan het uitleggen van een spelletje, om vervolgens 

de ‘scheidsrechter’ te zijn. Het is ook geen verkapte koffiepauze, terwijl de kinderen lekker hun gang 

kunnen gaan. Als je deze manieren van vrij spelen te vaak aanbiedt, loop je het risico dat de kinderen 

uiteindelijk niets nieuws meer vinden bij Scouting. De uitdaging is weg, dit kunnen ze thuis ook.  

  

Begeleid spelen  

Bij Scouting doen we veel samen met de jeugdleden. Bij begeleid spelen geef je een kader en een 

denkrichting mee aan de kinderen. Je stuurt het spelen door een opmerking in een bepaalde richting 

te maken en je geeft de kinderen dan weer ruimte om zelf dingen te gaan bedenken. Wanneer dit na 

een tijdje te veel uitwaaiert of te ver afdrijft, kun je door een kleine ingreep het proces weer in een 

bepaalde richting laten gaan. Dit is een constante wisselwerking tussen de leiding en de kinderen.  

  

Bij het leiden van een niet-competitief spel kan dit goed werken, maar wanneer er twee partijen zijn 

die allebei willen winnen, zitten er ook nadelen aan. Je moet goed overwegen wat per geval de beste 

manier is: ga na op welke wijze je het spel het meest ondersteunt.  

  

Enkele nadelen bij het zelf meespelen zijn:  

• Je hebt minder goed overzicht.   
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• Je bent direct bij het spel van de (tegen)partij betrokken.   

• De kinderen spelen erg veel op de leiding.   

• Je kunt een dominerende rol spelen.  

• Het kan op weerstand stuiten bij de partij waarbij jij niet meespeelt.   

  

Voordelen zijn:  

• Je kunt een voorbeeld geven.   

• Er kan een stimulans van uitgaan.   

• Je kunt de teruggetrokken spelers meer bij het spel betrekken.  Het meedoen moet 

dus altijd een spel ondersteunende functie hebben.  

  

Geleid spelen  

Bij geleid spelen, speel je met meerdere kinderen tegelijk hetzelfde spel of doe je dezelfde activiteit. 

De leiding bepaalt hoe het spel gespeeld moet worden. Het belangrijkste element van geleid spelen is 

dat er (spel)regels zijn. De leiding bepaalt wat er gebeurt en hoe: de leiding stelt de regels vast, wie 

wat doet, etc. Veel van de spelen die we bij Scouting doen, zijn geleide spelen.   

  

Leiding houdt hierbij rekening met de volgende punten:  

• Je kunt een geleid spel door de uitleg aanpassen aan de belevingswereld van de 

kinderen. Je kunt zeggen: “Hier is je plek”, maar het is beter om het anders te 

brengen: “Hier is je berenhol, als er straks geklopt wordt, ga je kijken wie er is.”  

• Omdat je bij deze begeleidingsvorm als leidinggevende vooral bepaalt hoe het spel 

verloopt, is het des te belangrijker om op te letten dat het spel aansluit bij je 

jeugdleden als het gaat om inhoud, lengte, omgeving, etc.  

  

3.4.2 Speluitleg  

Dit is één van de moeilijkste onderdelen van het leidinggeven. Vaak wordt opgemerkt “Ik heb het spel 

goed uitgelegd, maar toch begrijpen de kinderen het niet.” Ga er als leidinggevende dan bij voorbaat 

vanuit (zelfs tegen beter weten in), dat je het niet goed hebt uitgelegd, dan leer je het meest. Er kan 

namelijk nogal wat over het hoofd worden gezien bij het uitleggen. Als het verhaal of de speluitleg niet 

enthousiast wordt gebracht, loop je de kans dat de kinderen iets anders willen of doen. In het 

algemeen moet je ervoor zorgen dat de uitleg niet te lang duurt. Verder is de volgorde en opbouw van 

handelen van groot belang.  

  

Sommige leiding vindt het best spannend om voor de groep te staan (ook al zijn het kinderen en geen 

volwassenen). Vaak helpt het als leiding goed voorbereid is, dat geeft wat meer zelfvertrouwen. Aan 

de andere kant is er ook leiding die denkt dat ze de speluitleg wel even uit hun mouw schudden, 

waardoor de structuur ontbreekt. Ook voor hen is het dus belangrijk dat ze het goed voorbereiden. 

Bijvoorbeeld door te zorgen dat je het spel goed kent, de spelregels weet en in je hoofd hebt zitten in 

welke volgorde het verteld moet worden. Oefen dus even thuis.  

  

De volgende stappen zijn bij de speluitleg te onderscheiden:  

• Aandacht krijgen.  

• Indelen van groepjes.  

• Opstelling tijdens het spel.  

• Plaatje, praatje, daadje.  

  

Uiteraard heb je voor je aan de daadwerkelijke uitleg begint, aandacht besteed aan de voorbereiding, 

zodat je weet wát je moet gaan uitleggen:   

• Zorg dat alle benodigde materialen klaar staan, zodat er direct begonnen kan worden met het 

spel.  
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• Zorg dat alle regels vooraf bedacht zijn en dat de rest van de leiding op de hoogte is van deze 

regels.  

• Zorg dat het spelterrein is afgebakend.  

• Besteed aandacht aan veiligheid (in de uitleg en in de keuze van materialen en spelterrein).  

  

Hoe krijg ik de aandacht?  

Handig is een vast signaal te gebruiken om te laten weten dat je wilt starten met een nieuw spel. 

Zeker als er eerst vrij gespeeld mag worden, kan het even duren voordat je iedereen bijeen hebt en 

ook nog hun aandacht hebt. Een signaal kan bijvoorbeeld een fluitje zijn of met twee blokjes op elkaar 

slaan. Een andere tip is het opsteken van je hand om te laten zien dat je wilt beginnen. Alle kinderen 

moeten ook hun hand opsteken en stil zijn. Het voordeel is dat je niet hoeft te gaan roepen om stilte.  

Dan is het handig als iedereen snel stil is, want een speelveld nodigt vaak uit tot praten: er is zoveel te 

zien! Ook moet er vaak nog even wat verteld worden aan een ander kind en dan kan het lang duren 

voordat het echt stil is. Zeker als het bij een groep echt niet gelijk helemaal stil kan zijn, is het 

raadzaam bij voldoende stilte alvast te beginnen met een, liefst pakkende, intro. Die twee kinderen die 

nog praten, zullen bij een goede intro wel opletten. Met andere woorden: snel beginnen.   

  

Je laat vanaf het begin duidelijk blijken dat jij aan het woord bent. Zodra iemand je stoort in je verhaal, 

moet je gelijk duidelijk maken dat dat niet gewenst is. Doe dit kort, zonder al te veel aandacht, maar 

wel serieus. Dus niet in de vorm van een grapje. Je hoeft ook niet boos te worden, want die storende 

deelnemer is alleen maar enthousiast. Praat een beetje in het rond. De deelnemers zullen vaak in een 

soort halve cirkel om je heen staan. Zo hoort iedereen je het beste. Degenen die in jouw praatrichting 

zitten, kunnen je het best verstaan.   

  

De spelleider moet letten op de volgende punten:  

• Praat duidelijk en gebruik korte zinnen.   

• Ga op een plaats staan waar iedereen je zonder problemen kan zien.   

• Praat met de wind mee, zodat iedereen het goed kan verstaan.   

• Laat de groep niet tegen de zon in kijken. Als de groep met het gezicht in de zon staat, dan 

kunnen ze zich niet concentreren op jouw verhaal.  

• Wees enthousiast, breng de spelers in de juiste spanning voor het spel. Stuur dit door je eigen 

houding. Ga bijvoorbeeld spannend praten, sluipen, wees sportief, gebruik fantasierijk 

taalgebruik, etc. Breng de jeugdleden in de juiste sfeer.   

  

Praatje-plaatje-daadje  

Je kunt het beste een spel uitleggen met behulp van ‘Praatje-plaatje-daadje’. Hieronder zullen we de 

drie stappen van deze methode beschrijven.  

  

Praatje  

Vertel wat de bedoeling is. Houd de uitleg zo kort mogelijk, zodat je snel kunt beginnen en je later 

tijdens het uitvoeren van de activiteit nog het één en ander kunt vermelden. Zorg ervoor dat je het 

praatje afstemt op de doelgroep, niet te simpel maar ook niet te ingewikkeld. Het is leuk om voor jonge 

kinderen een verhaaltje te maken van wat je wilt gaan vertellen. Houd ook rekening met het feit dat 

wat jij bijvoorbeeld verstaat onder ‘tikken’ niet voor iedereen hetzelfde is.   

  

Als je denkt dat je alles verteld hebt wat je wilde vertellen, dan maak je met de andere leiding de 

afspraak dat iemand de uitleg doet en dat de andere leiding dit niet doet. Het kan zijn dat je iets over 

het hoofd gezien hebt. Doe dit gewoon openlijk, zodat de deelnemers het kunnen horen (volgen) en 

weten dat je nog niet klaar bent en dat ze nog moeten luisteren naar een nagekomen mededeling.   
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Maak vanaf het eerste moment duidelijk dat vragen pas gesteld mogen worden wanneer jij 

aangegeven hebt dat dat kan. Dat is pas als jij denkt dat je alles verteld hebt. Als er vragen 

tussendoor gesteld worden, gaan ze vaak over dingen die je net wilde vertellen. Zorg ervoor dat de 

vraag door de hele groep gehoord wordt (herhaal de vraag zelf eventueel nog een keer duidelijk), en 

geef dan antwoord aan de hele groep. Niet ter zake doende vragen of individuele zaken kun je het 

beste afkappen en naderhand beantwoorden of aangeven dat dit tijdens het spelen wel duidelijk 

wordt. Meestal zijn er maar een paar belangrijke vragen.   

Houd de stap Praatje zo kort mogelijk, kinderen snappen het eerder wanneer je iets voordoet  

  

Plaatje   

Doe het voor. Dat is niet zo eenvoudig, aangezien je op het niveau van de groep het spel moet laten 

zien. Laat je het te moeilijk zien, dan weten ze nog niets. Maak je het daarentegen weer te eenvoudig, 

dan is de lol er al snel van af. Je moet dus een beetje kunnen acteren op het juiste niveau. Belangrijk 

is dat je van tevoren even oefent hoe je het wilt laten zien.   

  

In het plaatje laat je niet alleen de activiteit zien, je legt ondertussen ook even de belangrijkste regels 

uit. Ook laat je de begrenzing van het speelveld zien. Praat daarbij niet te veel, maar laat het zien. 

Een enkel voorbeeld is veel duidelijker dan een heel verhaal. Laat bij een estafette zien hoe de 

spelers moeten lopen, bij de partijen hoe ze moeten gooien, etc. Als een regel is ‘Als je iemand tikt, 

leg je een pion om’, dan laat je dat tijdens het spreken ook zien. Pas wel op dat kinderen soms zo 

geboeid aan het kijken zijn, dat ze 'vergeten' te luisteren. Je kunt het ook mede leidinggevende laten 

voordoen, terwijl jij voor de groep blijft staan en vertelt wat er gebeurt.  

Je kunt bij de uitleg de hulp inschakelen van kinderen. Let er dan wel op dat je kinderen neemt van 

wie je weet dat ze het kunnen. Anders gaan ze af voor de rest van de groep. Soms zal je meerdere 

kinderen moeten vragen, maar beperk je dan wel tot een kleine groep. Te veel kinderen geeft chaos 

en het wordt niet duidelijker voor de rest van de groep.   

  

Jij geeft aan dat het gezamenlijke gedeelte is afgelopen. Doe dit door het duidelijk te zeggen. Anders 

gaan de deelnemers op de afbouwende toon van je verhaal af en beginnen ze al weg te lopen. Je 

laatste zin is de eerste handeling die ze moeten gaan doen: “Iedereen gaat in zijn nest/ploeg staan en 

dan deelt de gids/ploegleider de kaartjes uit” of “Ga allemaal een pen halen bij Piet” of “Blijf rustig 

zitten tot Monique je komt halen.”  

  

Daadje  

Ga spelen. Het daadje is het gedeelte waarin de kinderen echt aan het werk gaan. Waarschijnlijk zal 

niet bij alle kinderen de activiteit goed gaan; ze hebben het niet begrepen of hebben even niet opgelet. 

Je zult dan ook tijdens het daadje nog opnieuw informatie moeten geven. Maar je kunt op dit moment 

ook bepaalde regels uitleggen als ze tijdens het spel optreden. Daarnaast kun je het wisselen van 

partijen, tikkers of hulpverleners binnen de activiteit nog even uitleggen. Een handige manier om het 

spel te sturen, is zelf meedoen. Je kunt dan als deelnemer bepaalde aspecten laten zien.   

  

Bij complexe spelen leg je niet gelijk alle regels uit. Dan duurt het veel te lang voordat je kunt 

beginnen en de kinderen resultaat zien. Je begint snel met een eenvoudige versie van het spel en 

maakt het vervolgens steeds moeilijker. Bij het spel Bakboord-stuurboord begin je bijvoorbeeld met de 

opdrachten bakboord, stuurboord, voorschip en achterschip. Je wijst bij de eerste opdrachten ook nog 

in de goede richting. Daar stop je op een gegeven moment mee, of je wijst de verkeerde kant aan. 

Ook de opdrachten breid je verder uit met storm, geef acht, met in de sloepen, in de mast, etc.  
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Indelen  

Bij de spelen en activiteiten wordt vaak gewerkt in kleine groepjes of partijen. Deze kunnen onder 

meer op de volgende manieren worden samengesteld:  

• Gebruik maken van reeds bestaande sub groepjes: nesten en ploegen. Het voordeel is dat de 

groepjes bekend zijn, de kinderen gewend zijn dingen samen te doen en het geeft de 

gidsen/helpers en (assistent-)ploegleiders de kans in hun rol te groeien. Toch kan het goed 

zijn om ook eens een andere samenstelling te gebruiken. Bijvoorbeeld als de subgroepen niet 

helemaal gelijkwaardig zijn wanneer er een aantal jeugdleden er niet is. Het kan ook gewoon 

leuk zijn om eens een andere samenstelling te hebben.  

• Afnummeren (bijvoorbeeld 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc.) is een snelle en eenvoudige methode. Laat de 

kinderen hun nummer noemen, zodat je weet dat ze opletten en iedereen de nummers ook 

kan onthouden. Als je niet wilt dat iedereen gelijk gaan rennen, moet je de plekken van de 

groepen pas na het nummeren bekend maken. Het afnummeren werkt wel vriendjespolitiek in 

de hand (snel van plek wisselen).   

• De spelleider deelt de partijen in. Je kunt hierdoor zelf evenwichtige partijen samenstellen. En 

het werkt snel.  

• Vanaf de scouts kun je de jeugdleden zelf sub groepjes laten vormen. Het neemt wel iets 

meer tijd in beslag en bekrachtigt bestaande vriendschappen. Het is daardoor een minder 

plezierige methode voor degenen die een beetje buiten de groep staan en dus als laatste 

worden gekozen. Check als leider of de partijen van gelijke sterkte zijn, voordat het spel 

begint.   

• Gebruik de vorige spelopstelling.  

• Door een spelletje, bijvoorbeeld:  

o Zingen van hetzelfde liedje: eerst briefjes uitdelen, dan op een teken allemaal tegelijk 

gaan zingen. Dit kan ook met dierengeluiden of buitenlandse talen.   

o Indelen naar globale maand, sterrenbeeld, stadswijk, beginletters van de voornaam, 

etc.   

o Schoenenspel: iedere speler doet één schoen uit, de spelleider legt een aantal van 

deze schoenen bij elkaar. Zoek je schoen terug.   

  

Tip: wanneer je kinderen zelf wil laten kiezen: het onveilige gevoel voorkom je door de laatste vijf 

tot tien kinderen niet door een jeugdlid te laten kiezen, maar door deze kinderen zelf op te delen bij 

de bestaande groepjes. Als laatste overblijven, is niet fijn! 

 

Opstellen  

Zet de groepsleden zo neer, zodat zij na een voorbeeld en de uitleg van de spelregels direct aan de 

slag kunnen. Geef duidelijk aan waar de spelers moeten staan:   

• Frontlijn – overloop spelen.   

• Dubbele frontlijn – reactiespelen.   

• Flankzij – beginopstelling.   

• Spaakwiel – estafettevormen.   

• Enkele kring – kringspelen.   

• Dubbele kring – idem.   

• Meer flank rijen – estafettevormen.   

• Vrije opstelling – individueel of tweetallen, niet aan structuur gebonden.   
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Zorg dat iedereen het veld en de spelleider goed kan zien. Stel je daar op, waar je alles kunt overzien 

en waar je niemand in de weg staat (een veilige plaats). Ga nooit onnodig met de rug naar de groep 

toe staan. Ga op gehoorafstand staan, zodat je verstaanbaar bent voor iedereen.  

  

3.4.3 Tips per speltak  

Bevers:  

• Houd het kort.  

• Leg het spel enthousiast uit.  

• Begin met alleen de belangrijkste regels.  

• Vraag of iedereen het snapt. Maak daarbij contact met elk kind.   

• Herhaal de spelregels.  

• Begeleid kinderen die het niet snappen individueel tijdens het spel.  

• Op een groot speelveld of in een grote zaal kunnen de kinderen zich wat verloren voelen; 

baken hun speelruimte daarom af met touwen en stoelen.   

• Meer tips voor spelleiding en speluitleg bij de bevers zijn te vinden op de website.  

  

Welpen:  

• Welpen hebben behoefte aan duidelijke regels, regels leiden hen door het spel heen. Het is 

belangrijk om duidelijk te maken welke regels er gelden, want vanuit dit standpunt spelen zij 

het spel.  

• Als leidinggevende is het ook belangrijk om de regels te handhaven, zodat er een duidelijk 

spel ontstaat. Als je de regels alleen vertelt, zal het voor deze jonge kinderen moeilijk zijn om 

dit voor zich te zien.  

• Speel in op de karakters van de kinderen: rem de haantjes de voorste af en nodig de stille 

kinderen uit.  

• Meer tips voor spelleiding en speluitleg bij de welpen zijn te vinden op de website.  

  

Scouts:  

• Als ze meedoen met activiteiten is dat veelal voor de gezelligheid en om met vrienden op te 

trekken.  

• Regels zijn bij deze doelgroep veel minder van belang. Pas je uitleg en je handelingswijze 

hierop aan. Maak er geen heel lang verhaal van, want dan gaan ze snel weer iets anders 

doen.  

https://www.scouting.nl/downloads/spel/bevers-1/928-speluitleg-en-spelleiden-bevers/file
https://www.scouting.nl/downloads/spel/bevers-1/928-speluitleg-en-spelleiden-bevers/file
https://www.scouting.nl/downloads/spel/welpen-1/1366-speluitleg-en-spel-leiden-welpen/file
https://www.scouting.nl/downloads/spel/welpen-1/1366-speluitleg-en-spel-leiden-welpen/file
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• De regels die je hanteert, moet je wel consequent hanteren. Zorg dat ze er plezier in hebben 

en houden, want anders zoeken ze andere activiteiten om te gaan doen.  

• Het hangt bij scouts heel erg van de groep af of spelregels wel of niet belangrijk zijn. Sommige 

kinderen zijn enorm fanatiek en doen alles ook om te winnen. Ook als dit betekent dat ze 

'gaten' in de regels moeten vinden. Soms is het daarom verstandig om juist wel hele duidelijke 

regels te geven, om het voor iedereen eerlijk én duidelijk te maken.   

• 'Vals spelen is ook spelen': vals spelen is ook een vorm van spelen, met andere woorden: 

voor veel scouts hoort het verbuigen en oprekken van de regels bij het spel. Zeker bij jonge 

pubers is dit regelmatig aan de orde, het gaat immers om het opzoeken van grenzen. Het is 

dan vaak juist wel goed om hele duidelijke regels te hanteren. Dit voorkomt dat er al te erg 

vals gespeeld kan worden.  

• Meer tips voor spelleiding en speluitleg bij de scouts zijn te vinden op de website.  

  

Speluitleg op het water:  

Bij speluitleg op het water, is een aantal zaken te overwegen:  

• Bereid alles goed voor: alle materialen moeten al in de boten of op locatie (zoals boeien) 

liggen. Moeten de spelregels aangepast worden aan de weersomstandigheden?  

• Beslis vooraf of de speluitleg op de kant kan. Je hebt dan alle kinderen bij elkaar en er is veel 

minder afleiding. Of probeer een gedeelte op de kant te doen en een gedeelte op het water. Je 

kunt ook vooraf op de kant uitleg geven aan de ploegleiders: zij weten dan al wat en hoe en 

kunnen ervoor zorgen dat de uitleg in hun boot goed overkomt.  

• Bij speluitleg op het water is er veel meer afleiding: kinderen zitten bij elkaar in een vlet of 

kano; ze kunnen wegdrijven, de zeilen klapperen. Probeer de afleiding te beperken. Zorg dat 

de boten bij elkaar liggen en blijven liggen. Laat ze elkaars boten vasthouden. Bedenk vooraf 

welke kant de boten uitdrijven en of je die kant uit voldoende ruimte (lees: tijd) hebt. Niets is 

vervelender dan halverwege je uitleg aan de grond of op de kant komen te liggen en te 

moeten verplaatsen.  

• Zorg dat je de belangrijkste regels op papier meegeeft de boot in (bijvoorbeeld de betekenis 

van geluidsseinen).   

• Leg altijd uit dat de kinderen zich aan de voorrangsregels moeten houden, ook in het heetst 

van de strijd.  

  

3.4.4 Het spel leiden  

Je kunt een spel op twee manieren leiden: als spelleider en als scheidsrechter. Er is een verschil 

tussen deze twee rollen. Hieronder zijn de kenmerken van iedere rol kort opgesomd:  

• De scheidsrechter:  

o Constateert overtredingen.  

o Beslist wie een doelpunt heeft behaald.  

o Leidt de wedstrijd en houdt zich aan de regels.  

o Leidt de wedstrijd en de wedstrijd is het doel.   

• Als spelleider:  

o Constateer je een overtreding en geeft dat aan door middel van uitleg.  

o Leid je het spel via aanwijzingen.  

o Heb je eigen regels en grote vrijheid, afhankelijk van situatie en doel.  

o Gebruik je het spel als middel.   

  

Algemene opmerkingen bij praktisch leidinggeven:  

• Laat altijd iedereen meespelen. Er zijn altijd wel kinderen die ‘meehobbelen’, maar niet echt 

deelnemen aan het spel. Hen stimuleren en helpen is een taak van de spelleiding.  

https://www.scouting.nl/downloads/spel/scouts-1/1485-speluitleg-en-spelleiden-scouts/file
https://www.scouting.nl/downloads/spel/scouts-1/1485-speluitleg-en-spelleiden-scouts/file
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• Geef de deelnemers veel aandacht.  

• Leg het spel niet onnodig stil!  

• Zorg voor gelijkwaardige subgroepen en zet tegenstanders van gelijke kracht tegenover 

elkaar.   

• Speel zelf mee om ze een kans te geven de leiding te verslaan.   

• Let bij bosspelen en andere activiteiten waarbij je van het terrein af gaat op dat je met 

evenveel mensen thuiskomt als dat je bent weggegaan. Maak duidelijke afspraken over het 

begin- en eindsignaal en spreek af dat er nooit kinderen zomaar naar huis gaan zonder het te 

melden.  

  

Spel leiden op het water:  

• Overweeg of het nuttig is de leiding te verdelen over de boten. Hierdoor heb je de beste 

spelleiding, maar wellicht is het niet haalbaar (niet voldoende leiding) of wenselijk (wat is de 

rol van de ploegleider als er een leidinggevende aan boord is).  

• Als de leiding niet verdeeld is over de boten van de kinderen, zorg dan dat je op een andere 

manier op het speelveld aanwezig bent:   

o Vaar rond: kan dit met meerdere boten? Met alle leiding in een motorvlet is heel 

gezellig, maar dan heb je maar vanuit één punt zicht op het spel. Je kunt dan maar op 

één plaats tegelijk zijn en mist dus veel.  

o Plek vanaf wachtschip of vanaf de wal: wat kun je zien, hoe kun je ingrijpen? Heeft 

het nut om te gaan staan schreeuwen of zwaaien? Kinderen in een vlet kunnen je 

heel gemakkelijk negeren door simpelweg een andere kant uit te varen.  

• Spreek vooraf geluids- of lichtseinen af: deze seinen hoeven geen onderdeel te zijn van het 

spel. Kies bijvoorbeeld een sein voor het verzamelen of voor het einde van het spel.  

• Hoe kun je ingrijpen in geval van (dreigend) gevaar:   

o Ben je snel ter plaatse als een kind overboord slaat?   

o Houd andere scheepvaart in de gaten en controleer of de kinderen die scheepvaart 

ook zien en voorrangsregels correct toepassen, grijp in als dit niet het geval is.   

o Houd de weersomstandigheden (kou, windsnelheid en -richting, regen, dreigend 

onweer) in de gaten en pas het spel daar tijdig op aan.   

• Bedenk of het bij een korte pauze noodzakelijk is om aan wal te gaan: met aan wal gaan gaat 

veel tijd verloren. Kun je het spel stilleggen op het water? Kun je in de boten iets drinken en 

eten (voorbereiding)? Hebben de kinderen het nodig om even te kunnen rennen?  

• Wat doe je als tijdens het spel blijkt dat de regels niet duidelijk zijn? Kun je die alsnog 

uitleggen door langs alle boten te varen? Leg je het spel stil voor extra uitleg? O flaat je het 

gaan?  

 
3.4.5 Onverwachte situaties  

Het is niet gemakkelijk om jeugdleden voor te bereiden op onverwachte situaties. Ze zullen hier vooral 

leren door het voorbeeld dat je als leidinggevende, begeleider of adviseur zelf geeft. Hoe grijp je in als 

iemand zich bezeert, wat doe je als iemand vals speelt of wanneer er mensen niet meedoen met de 

activiteit?  

 

Leer jeugdleden (m.n. explorers en roverscouts) aan het overzicht te behouden en taken te delegeren. 

Dit is vaak nog erg moeilijk, ze willen dat het liefste even zelf regelen. Geef mensen zo nu en dan de 

taak om te delegeren. Na een weekend zeg je tegen iemand: “De hele blokhut moet schoon. Zorg dat 

dit gebeurt, maar je mag zelf niet gaan dweilen, schrobben of afwassen. Probeer het overzicht te 

houden over de taken en de ruimtes die gedaan moeten worden en zet mensen aan het werk. Zorg 

dat je dit op een leuke en positieve manier doet, zodat de mensen het ook een volgende keer nog 

voor je willen doen.” Door dit soort opdrachten kunnen jeugdleden leren om te gaan met het creëren 

van overzicht en leren delegeren. 
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3.4.6 De afronding  

Het spel of de activiteit moet altijd worden afgerond. Dat klinkt heel logisch, maar toch wordt vaak 

vergeten dat je hierbij op een aantal punten moet letten:  

• Speel het spel naar een climax toe. Is deze bereikt, bouw de activiteit dan snel af. De 

spanning blijft en kan gebruikt worden bij de opbouw van het volgende spel.  

• Het eind van de activiteit kan door veel zaken bepaald worden: tijd, einde partij, geen zin 

meer, weeromslag. Geef ruim van tevoren aan hoe het spel eindigt: over vijf minuten, als de 

eerste ploeg een punt scoort, als het eten klaar is, etc.  

• Rond het spel af op een manier die past bij het spel, de groep en de situatie waarin je het 

gebruikt hebt. Bijvoorbeeld door de eindstand bekend te maken, de medailles uit te delen en 

de kinderen het resultaat aan de anderen laten zien.  

• De afsluiting van het spel geeft natuurlijk ook aan wat er in het verhaal is bereikt. We zijn op 

weg naar het grotere doel, maar hebben wel weer een mijlpaal bereikt. Gebruik deze 

indicatoren en maak ze waar mogelijk zichtbaar met attributen, stukjes die samen de grote 

puzzel vormen. Eventueel krijgen de kinderen aan het einde van de opkomst allemaal een 

cadeautje als herinnering aan het verhaal mee naar huis.  

• Laat de kinderen vertellen wat ze ervan vonden. Vaak krijg je voldoende spontane reacties. 

Sta hier open voor, lok ze uit en vraag eventueel door.   

• Ruim tot slot het materiaal op en breng de speelruimte weer in orde. Organiseer het zo dat 

niet de (spel)leider dit doet, maar verdeel de taken zodat je zelf het overzicht houdt!  

• Net als bij andere activiteiten is het goed om ook spelen te evalueren. Meer hierover vind je in 

Module 11: Evalueren van activiteiten.  

  

3.4.7 Jeugdleden ondersteunen bij het uitleggen van een spel  

De oudste welpen en de scouts zullen op een gegeven moment zelf voor een groep staan (nest, ploeg 

of hele speltak) om een spel of korte activiteit uit te leggen. Het is hierbij de taak van de leiding de 

jeugdleden hierbij te ondersteunen.  

  

Eén van de moeilijkste onderdelen is het vragen en vasthouden van de aandacht van de andere 

jeugdleden. Je kunt dit als leidinggevende veel gemakkelijker doen. Zorg ook dat het rustig blijft. 

Ingrijpen omdat andere jeugdleden afdwalen of iets anders gaan doen, zal door de meeste jeugdleden 

die iets willen presenteren als welkome steun worden gezien.  

  

Laat jeugdleden vooral oefenen met de dingen die ze kunnen: het uitleggen van het spel of de 

activiteit, de regels of de volgorde waarin dingen moeten gebeuren.   

  

Geef de jeugdleden de kans te leren van hun ervaring, maar voorkom dat ze het gevoel hebben dat ze 

geen grip hebben op de groep en daardoor ten onder gaan. Maak met de andere leiding de afspraak 

dat als jij het kind ondersteunt, de andere leiding dat niet doet.  

  

Wanneer het jeugdlid nog niet in staat blijkt om structuur aan te brengen, kun je hem of haar helpen 

door het samen voor te bereiden en dan in stukjes te hakken: wat gaan we doen, wat zijn de regels, 

wat is het doel, wanneer is het afgelopen? Wanneer het dan minder goed loopt, kun je het jeugdlid 

helpen: “Emma, wat zijn dan de regels bij het spel?” of “Daan, wanneer is het spel dan afgelopen?”  

  

Pas in laatste instantie neem je het van een jeugdlid over. Dit zal voor het jeugdlid voelen als een 

mislukking, dus vraag dat altijd even: “Lynn, zal ik het even samenvatten?”  

  

Ga als leidinggevende tussen de andere kinderen staan of zitten. Op die manier ervaar je beter hoe 

de presentatie overkomt en vormt jouw aanwezigheid al een sociale controle voor de andere kinderen, 

zodat de spreker minder aandacht hoeft te geven aan het houden van orde.  
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Minstens net zo belangrijk is samen met het jeugdlid even terugkijken hoe het ging. Lukte het om de 

doelen te halen die gesteld waren? Welke tips kun je het jeugdlid geven? Kan het een volgende keer 

een stap verder gaan?  

  

3.5  Veiligheid bij uitvoeren 

  

3.5.1 Ergonomie  

Veel lichamelijke problemen op latere leeftijd (denk hierbij onder andere aan rugklachten) kunnen 

worden voorkomen door het juist gebruik van materialen en middelen (bijvoorbeeld het gebruik van 

een moker) en door je lichamelijke houding tijdens de uitvoering van een bepaald programma 

(bijvoorbeeld tijdens het pionieren).   

  

Het ergonomisch werken wil zeggen dat je bepaalde (druk)punten in je lichaam niet gaat overbelasten 

met het werk dat je verricht. Binnen Scouting komen we dan vaak uit op fysieke (tillen, duwen, staan 

en repeterende handelingen) en fysische (geluid, trillingen en klimaat) belasting van het lichaam. 

Deze twee soorten belasting gaan al dan niet samen met het gebruik van diverse materialen en 

gereedschappen (hamer, touw, pionier palen, etc.).  

  

Hieronder wordt ingegaan op de verschillende belastingen op het lichaam en hoe je hiermee rekening 

kunt houden.  

  

Tillen en dragen  

Mensen die elke dag tillen en dragen, hebben een grotere kans op rugklachten dan mensen die dat 

niet doen. Het is belangrijk dat iedereen op de juiste manier dingen tilt en draagt. Er zijn 

verschillende methoden waarmee wordt voorkomen dat je te veel of te vaak tilt en draagt. Zo kun je 

bijvoorbeeld de loopafstanden verkorten of ervoor zorgen dat het tillen en dragen voldoende wordt 

afgewisseld met andere dingen. Ook kun je gebruik maken van diverse soorten hulpmiddelen, zoals 

karren en steekwagens. Ten slotte kun je objecten handvatten geven, zodat het tillen en dragen 

ervan minder zwaar wordt. Denk er bij het tillen aan dat je door je knieën gaat en je rug gestrekt 

houdt.  Ook is het raadzaam om bij zware objecten meerdere personen mee te laten tillen.   

  

Wat helpt?  

• Laat te zwaar beladen kratten, vlonders en pallets door meerdere personen tillen en zet 

tilhulpmiddelen in.  

• Geef aan wat er in kratten of kisten zit.  

• Maak liever twee kleine kisten dan één grote.  

• Zet de meest gebruikte kratten of kisten bovenop.  

• Probeer om zo min mogelijk boven schouderhoogte te tillen.  

• Plaats zware waren niet op vloerniveau, maar op knie- of heuphoogte.  

• Zorg dat je genoeg pauzes neemt.  

• Draag persoonlijke bescherming, zoals stevige schoenen met stroeve zolen.  

Het is een goed idee om kinderen al een juiste manier van tillen leren, ook al hebben ze er niet 

meteen last van als ze het anders doen. Het is gemakkelijker om hen dit nu te leren dan dat ze zich 

later als volwassene een andere manier moeten aanwennen.  

  

3.5.2 Veilige omgeving  

Het gebouw en het terrein  

De veilige omgeving bestaat bij Scouting uit een veilig gebouw, een veilige speelplek en een veilige 

kampeerplek. Veel van deze zaken zouden door het bestuur van de Scoutinggroep of de 

beheerstichting geregeld moeten worden, zoals brandveiligheid, legionellapreventie en voldoende 
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ventilatie. Om die reden vallen ze buiten deze training. Meer informatie over veiligheid in en om het 

gebouw vind je in het veiligheidsblad.  

  

Er zijn echter een paar onderdelen waar je als leidinggevende mee te maken krijgt: voedselveiligheid, 

kooktoestellen, persoonlijke hygiëne. Veel van deze onderwerpen komen aan bod in de Module 

Veiligheid en gezondheid behorende bij de kwalificatie ‘Op kamp’ en worden hier dus kort aangestipt. 

Ook over andere zaken op kamp moet je nadenken. Hoe is je kampterrein veilig ingedeeld en wat 

zijn andere dingen waar je over moet nadenken? Deze informatie vind je in het veiligheidsblad. Voor 

onderhoudswerkzaamheden wordt verwezen naar paragraaf 3.3.3.6  

  

Verantwoordelijkheid bij de leiding  

Heel veel van wat er in deze module staat, staat of valt bij de houding van leiding en de wil en het 

vermogen om na te denken over veiligheid. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat risico 

inschatting en risicobewustzijn bij jongeren (onder de 23 jaar) nog onvoldoende ontwikkeld is. Dit 

hangt samen met de laatste inzichten op breinontwikkeling. Het is daarom heel belangrijk om (jonge) 

leiding daarin te trainen en hen te leren omgaan met veiligheidsaspecten en het nemen van risico’s.  

  

De wil om je verantwoordelijk op te stellen is minstens net zo belangrijk. Een korte checklist:  

• Is de leiding in jouw speltak gekwalificeerd?  

• Zijn er ten alle tijde twee leidinggevenden nuchter?  

• Ga je alleen zeilen met zwemvesten?  

• Geef je altijd het goede voorbeeld wanneer het gaat over veilig gedrag (bijvoorbeeld met vuur 

stoken, hakken, omgang met materiaal)?  

• Ben je bereid om extra inspanning te leveren om te zorgen alle activiteiten zo veilig mogelijk 

gebeuren?  

• Denk je vooraf na voor je iets gaat doen?  

Als het goed is, beantwoord je alle vragen met “Ja”, maar helaas is dat niet de praktijk. Probeer voor 

jezelf de veiligheid zo goed mogelijk te regelen en spreek de andere leiding in jouw Scoutinggroep 

erop aan wanneer zij het ‘even vergeten’. Verder is het van belang om duidelijke afspraken te maken 

en te zorgen dat er een cultuur is om je aan die afspraken te houden.   

  

Voedsel  

De wet stelt allerlei eisen aan het inkopen, bewaren en bereiden van voedsel en de inrichting van de 

keuken als je voedsel voor anderen bereidt. Op kamp kun je, zeker als je gaat kamperen, aan veel 

van deze eisen niet zo gemakkelijk voldoen. Het blijft wel belangrijk om bewust met eten bezig te zijn 

en de risico’s op voedselvergiftiging te vermijden. Bij het koken heb je, vooral bij hogere 

buitentemperaturen, een goede kans om een buikgriepje of 'zomerdiarree' op te lopen. De 

veroorzaker van deze narigheid ligt vaak in bederfelijke levensmiddelen, die er soms normaal uitzien, 

goed ruiken en uitstekend smaken. Ziektebronnen kunnen zijn: verse, gerookte en gestoomde vis en 

visproducten, snacks en kokswaren, vlees en vleeswaren, melk en melkproducten, zachte kaas, zoals 

brie en camembert, verse kaas (kwark), slagroom- en crème gebak, puddingbroodjes, salades en 

slaatjes, voorgesneden groenten en rauwkost, vers vruchtensap, tahoe en tempeh, beslag voor 

poffertjes en pannenkoeken. De bacteriën vermeerderen zich niet meer onder 0oC en gaan boven 

80oC dood.  

  

Meer informatie over voedselveiligheid in een gebouw en over voedselveiligheid op kamp vind je in de 

veiligheidsbladen.  

  

https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/veiligheid/veiligheidsbladen/1669-veiligheid-bij-gebruik-van-gebouwen/file
https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/veiligheid/veiligheidsbladen/1669-veiligheid-bij-gebruik-van-gebouwen/file
https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/veiligheid/veiligheidsbladen/1679-veiligheid-en-gezondheid-tijdens-kampen/file
https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/veiligheid/veiligheidsbladen/1679-veiligheid-en-gezondheid-tijdens-kampen/file
https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/veiligheid/veiligheidsbladen/1668-voedselveiligheid-in-het-clubhuis/file
https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/veiligheid/veiligheidsbladen/1678-voedselveiligheid-tijdens-het-kamperen-en-bivakkeren/file
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Persoonlijke hygiëne  

Een belangrijk aspect van de veiligheid is persoonlijke hygiëne. Zeker bij jongere kinderen en 

wanneer je langere tijd van huis bent, is het goed om hier aandacht aan te besteden.  

Enkele tips:  

• Op tijd een plaspauze bij de bevers en welpen.  

• Lucht de (slaap)ruimte en slaapzakken regelmatig.  

• Regelmatig goed wassen.  

• Handen wassen na toiletbezoek en het handen wassen voor het koken en eten.  

• Regelmatig schone kleren; zeker elke dag schoon ondergoed en sokken.   

• Natte spullen eerst laten drogen.  

• Vieze kleding in aparte zakken opbergen.  

  

Gas  

Om de veiligheid bij het gebruik van gas te waarborgen, zijn er allerlei regelingen en landelijke 

normen. Voor een groot deel houd je je hier automatisch aan als je gas afneemt van erkende 

bedrijven.  

  

Ook voor de opslag van gas bestaan regels. Heb je meer dan 115 liter gas in flessen, dan moet je 

dit opslaan in een speciaal hiervoor bestemde ruimte, zoals een kast, kluis, opslaggebouw of 

buitenopslag. Regels voor de opslag zijn te vinden in de Publicatiereeks gevaarlijke stoffen (PGS) 

15.  

  

Meer informatie over veilig gebruik van gas en gastoestellen vind je in het veiligheidsblad.  

  

3.5.3 Veiligheid tijdens activiteiten  

  

Activiteiten in de natuur  

Scouting speelt zich veelvuldig af in en rondom het clubgebouw, maar regelmatig zijn gebouwen van 

Scoutinggroepen gelegen in de natuur of maken scouts tijdens hun opkomsten gebruik van de natuur. 

De natuur, vaak genoemd als onze omgeving, is erg kostbaar en tegelijkertijd ook erg vatbaar voor 

verstoringen. Schreeuwende kinderen in de lente kunnen bijvoorbeeld het broedgedrag van vogels 

schaden. Het is maar een voorbeeld, maar onbewust kunnen we meer schade aanrichten dan goed 

doen. In dat geval moet je afwegen welke terreinen je wel en niet in gaat. Uiteraard laat je planten en 

dieren met rust.   

  

Echter, het kan ook anders. Spelen in de natuur is ook zeer waardevol voor de ontwikkeling van 

kinderen en jongeren. Het zorgt naast een goede dosis lichaamsbeweging ook voor de 

bewustwording van de kwetsbaarheid van de natuur. Opkomsten waarbij spelenderwijs kennis 

gemaakt wordt met de natuur zijn dan wel gehouden aan een aantal spelregels die in de vorm van 

toegangsregels zijn opgeschreven.   

  

Wat mag wel en wat mag niet?  

Voordat je een natuurlijk gebied ingaat, is het belangrijk om te weten of de landeigenaar (gemeente, 

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of een andere organisatie of instelling) het gebied wel heeft 

opengesteld. De regels zijn verwoord in een bord met daarop de toegangsregels. Soms hebben 

landeigenaren met Scoutingverenigingen afspraken gemaakt voor het ondernemen van activiteiten in 

een bepaald gebied, zorg dat je hiervan op de hoogte bent indien ze van toepassing zijn. Naast de 

algemene toegangsregels, zoals het lopen op de paden en het verbod op vuur en afval, beschrijven 

we hier nog een aantal aanvullende regels (die ook te maken hebben met de veiligheid van de leden) 

die voornamelijk betrekking hebben op Scoutingactiviteiten.  

https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/veiligheid/veiligheidsbladen/1664-veiligheid-bij-het-gebruik-van-gas/file
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• Laat planten en paddenstoelen staan en beschadig ze niet.  

• Verontrust geen dieren; het is verboden om ze te vangen.  

• Pluk alleen vruchten als je zeker weet dat je ze veilig kunt eten.  

• Drink geen water uit sloten en meren.  

• Probeer het schijnen met zaklampen in de lucht ’s avonds te vermijden.  

• Sprokkel zo weinig mogelijk hout.  

• Gebruik geen elektronisch versterkt geluid.  

  

Wat je wel kunt doen, mits dit met mate gebeurt:  

• Het beklimmen van bomen (dikker dan 30 cm), maar denk hierbij wel aan de veiligheid.  

• Het pionieren van palen aan bomen (dikker dan 15 cm). Hierbij is het wel van belang dat je de 

boom beschermt, bijvoorbeeld door houten plankjes of een jute zak.  

• Wandelen of struinen door een natuurgebied, mits dit is toegestaan door de landeigenaar.  

  

Het is belangrijk dat je deze regels ook bespreekt met de jeugdleden, hierdoor worden zij zich ook 

steeds meer bewust van het feit dat je in de natuur niet alles mag doen wat je zelf graag wilt. Neem 

contact op met de beheerder van het bos (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, provinciale 

landschappen of particulieren) voor meer informatie. Vaak zijn zij ook bereid om uitleg te komen 

geven bij je groep.  

  

Veilig spelen in de natuur  

Een bos roept de spanning van jeugdleden op om vervolgens ergens in te kunnen kruipen of te 

klimmen. Echter, een bos of ander natuurgebied is geen speeltoestel. De natuur zit vol met mogelijke 

gevaren, gelukkig zullen we geen tijger tegenkomen, maar teken of vallende takken kunnen zomaar 

een opkomst vervelend verpesten.   

  

Veel voorkomende gevaren in de natuur:  

• Vallende takken  

Advies: Ga niet spelen of kamperen onder een rotte boom (dat kun je onder andere zien aan 

dat de boom in de zomer geen bladeren heeft).   

• Gevaarlijke insecten, zoals bijen, wespen, teken en de eikenprocessierups Advies: Draag 

beschermende kleding, aangevuld met een pet of hoed.  

• Brandnetel en reuzenberenklauwhaartjes  

Advies: Draag een lange broek en raak de planten niet aan.   

• Slechte waterkwaliteit, zoals botulisme, blauwalg, ziekte van Weil  

Advies: Zwem bij twijfel niet in water dat troebel is of stinkt.  

  

Teken   

Laat deelnemers elkaar controleren. Houd bij het vinden van een teek rekening met de gevolgen. 

Waar zit de teek? Hoe ga je te werk? Zit de beet in de schaamstreek? Wat doe je dan? Wanneer 

benader je de ouders? Hoe geef je aan waar de teek zat? Als je het niet vertrouwt, ga dan naar de 

huisartsenpost.  

  

Zorg als leidinggevende dat je altijd een EHBO-koffer bij je hebt met een tekentang en eventueel een 

gifzuiger. Tekenbeten zijn niet altijd direct zicht- en voelbaar, controleer het lichaam daarom direct na 

thuiskomst op eventuele teken. Geef dit advies ook mee aan ouders van jeugdleden. Je zult versteld 

staan waar de teken zich allemaal hebben kunnen vestigen op het lichaam.  

  

Op de site van Scouting Nederland staat meer informatie over teken, waaronder een tekenformulier.  

https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/veiligheid/teken
https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/veiligheid/teken/1074-tekenregistratieformulier/file
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Dit is een formulier waarop je op een plaatje van een lichaam aan kunt geven waar de teek zat. 

Noteer ook de datum en hoe je kunt herkennen dat je besmet bent met de ziekte van Lyme. Je kunt 

eventueel ook de website van de GGD of thuisarts.nl kijken voor aanvullende informatie. 

  

Weersontwikkeling en effect (weers)omstandigheden  

Met Scouting ben je veel buiten. Als de zon schijnt, bekruipt je onmiddellijk het gevoel van ‘Leuk, fijn!’ 

Als het regent, vriest, sneeuwt, stormt of ijzelt, kan dat in eerste instantie als leuk of niet leuk worden 

ervaren. Het kan echter ook een gevaarlijke situatie vormen als je niet op het juiste moment 

maatregelen neemt.  

  

Suggesties:  

• Een plotselinge omslag in het weer of extreem weer kan een gevaarlijke situatie veroorzaken. 

Zorg daarom bij een activiteit dat je vooraf weet wat de weersverwachting is. Bij extreme 

omstandigheden of een afgegeven weeralarm kun je tijdig ingrijpen of de activiteit afgelasten.  

• Bij kou, vorst, sneeuw en regen bestaat de kans dat kinderen met natte of te dunne kleding 

het te koud krijgen of zelfs onderkoeld raken.   

o Zorg daarom voor goede en geschikte kleding als je op pad of op kamp gaat.  

o Zorg bij een onverwacht nat pak voor droge kleding en een omgeving waar het warm 

is, zoals binnen in een gebouw of bij een vuur, en zorg dat je reddingsdekens bij de 

hand hebt.  

• Bij storm kan het vooral in een bos erg gevaarlijk worden door afgewaaide takken of 

omvallende bomen. Vanaf windkracht 9 is het verstandig helemaal niet het bos in te gaan en 

het kamp op te breken.  

• Onweer kan gevaarlijk zijn door inslaande bliksem. Ga daarom bij onweer niet onder de enige 

boom in de omtrek staan, want de bliksem wil daar wel eens inslaan. Blijf om die reden ook 

op minstens 3 meter afstand van hekwerken of afrasteringen. Ben je vaak op pad, leer dan de 

gevolgen van wolkenformaties en de gevolgen hiervan op het komende weer. Dat kan 

bijvoorbeeld op Weeronline of buienradar.nl. 

Is bliksem minder dan 10 seconden bij je vandaan? Zoek dan onmiddellijk een veilige plek.  

• Harde wind en onweer zijn een groot risico bij zeilen en kanoën. Bedenk daarom goed of het 

verantwoord is om bij slecht weer het water op te gaan. Ook harde aflandige wind kan een 

reden zijn om niet uit te varen.  

 

Bij extreme warmte geeft de GGD de volgende adviezen om uitdroging te voorkomen:  

• Neem extra vocht, minstens 2 liter per dag, zonder alcohol of cafeïne. Gebruik hierbij geen 

ijsblokjes i.v.m. mogelijke maag- en darmklachten en stressreacties. Drink meer als de 

urineproductie terugloopt en als de urine donkergeel is. Denk ook aan het eten of drinken van 

soep, bouillon, melk of tomatensap om het verloren zout aan te vullen.  

• Verblijf niet in de volle zon; zeker niet tussen 12.00 en 15.00 uur.  

• Smeer de huid goed in met zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor.  

• Draag in de volle zon een zonnehoed of zonneklep.  

• Een koude douche of een voetenbadje kan voor verkoeling zorgen.  

• Vermijd intensieve bewegingsactiviteiten.  

• Draag luchtige kleding.  

• Zoek buiten een plek in de schaduw en in de wind. Neem steeds een fles water mee.  

  

Houd ook rekening met koude en natte weersomstandigheden:  

• Zorg dat deelnemers zich juist kleden en warm kunnen blijven.   

• Zorg na afloop voor een warme drank.  

• Laat kinderen met natte kleding op het eindpunt droge kleren aantrekken.   

• Gelast de activiteit af in geval van extreme weersomstandigheden (stortregen, onweer).  

http://www.weeronline.nl/cumulonimbus/3052/0%22HYPERLINK%20%22http:/www.weeronline.nl/cumulonimbus/3052/0%22
http://www.buienradar.nl/


Inhoudelijke toelichting deelkwalificatie programma uitvoeren (v1.0) 29 
 

  

Activiteiten met bouwen en hoogte  

Wanneer je met je speltak bijvoorbeeld de uitdaging wilt opzoeken in de vorm van een pionier object 

of als je gebruik wilt maken van de in de natuur aanwezige constructies, dan moet je je ervan bewust 

zijn waar je aan begint. Al naar gelang de complexiteit van de constructie, is een goede voorbereiding 

essentieel. Vraag eens na bij collega leidinggevenden hoe zij een bepaalde constructie hebben 

aangepakt.   

  

Bij het gebruik van goede pionier palen en goede en geschikte touwen kun je een constructie bouwen 

die stevig is en het doel kan dienen waarvoor het is gemaakt. Bedenk maar eens dat als een 

schommel of een toren met verkeerd materiaal is gemaakt, er behoorlijke ongelukken kunnen 

gebeuren. Een vuurtafel moet bijvoorbeeld stevig en goed zijn gemaakt om daar veilig vuur op te 

kunnen maken en op te kunnen koken.  

  

Wanneer we activiteiten ondernemen in de natuur, maken we vaak gebruik van materialen en 

gereedschappen. Hierbij denken we vooral aan een zakmes, een zaag en pionier palen. Daarbij is het 

erg belangrijk dat je weet hoe je daarmee om moet gaan. Natuurlijk bestaan er erg veel tips, maar de 

belangrijkste bij het gebruik van een zakmes en zaag is om je verstand erbij te houden. Het is 

belangrijk om te weten wat je doet en mogelijke gevolgen in te schatten voordat je aan de slag gaat. 

Bekijk ook het Speeltoestellenbesluit op de site van Scouting Nederland.  

  

Veilig pionieren  

Alhoewel het pionieren op zich niet erg gevaarlijk is wanneer je iets kleins bouwt, gaat het hierbij meer 

om de bewustwording van de gevaren wanneer je bezig bent met een groot bouwwerk en werkt op 

hoogte. Voordat je aan de slag gaat, is het belangrijk om voor jezelf een stappenplan op te stellen.  

Meer informatie over veiligheid bij pionieren vind je in het veiligheidsblad.   

  

Activiteiten met vuur  

Als scouts houden we van een gezellig kampvuur en van het koken op houtvuur. Echter, zomaar een 

vuurtje stoken, is in Nederland niet altijd toegestaan. In veel gevallen is het stoken van vuren voor 

koken, bakken en braden wel zonder vergunning toegestaan. Is er sprake van grote droogte, dan 

wordt soms een algeheel stookverbod afgegeven. Heb je een ontheffing, dan mag je ook in die 

situatie niet stoken. Kijk of er een permanente vergunning is of dat je dit vooraf moet melden bij de 

brandweer.   

  

Veiligheid tijdens het stoken is erg belangrijk. Het gaat hierbij zowel om persoonlijke veiligheid als om 

het voorkómen van branden. Vooral tijdens grote droogte kan het nodig zijn aanvullende maatregelen 

te treffen of het stoken te verbieden. Om de veiligheid te garanderen, moet er zowel aandacht zijn 

voor de plaats waar gestookt wordt, als voor het stoken zelf. Maak het gebied rond het vuur vrij van 

brandbaar materiaal en zorg voor een emmer water of zand vlakbij. Maak ook goede afspraken over 

wat je moet doen als het fout gaat. Ga na of er toestemming is om te mogen stoken. Misschien moet 

nog een ontheffing worden aangevraagd.  

Meer informatie over veiligheid bij het stoken van vuur vind je in het veiligheidsblad.  

  

Hakken en zagen  

Voor een vuur heb je hout nodig en scouts gaan dat vaak hakken of zagen. Natuurlijk is het materiaal 

dat je gebruikt prima in orde en kunnen de jeugdleden overweg met een bijl of een zaag. Behalve de 

techniek komen er nog wat meer zaken bij kijken.  

Meer informatie over veiligheid bij hakken en zagen vind je in het veiligheidsblad.  

  

https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/regelgeving/114-speeltoestellenbesluit/file
https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/veiligheid/veiligheidsbladen/1671-veiligheid-bij-pionieren/file
https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/veiligheid/veiligheidsbladen/1677-veiligheid-bij-het-stoken-van-vuur/file
https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/veiligheid/veiligheidsbladen/1676-veiligheid-bij-gebruik-van-bijlen-zagen-en-messen/file
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Activiteiten onderweg  

Bij de reis naar het zomerkamp of een locatie ergens anders in het land wordt vaak gebruik gemaakt 

van een auto of de fiets. Een wandeltocht is natuurlijk ook een activiteit die vaak voorkomt binnen 

Scouting, denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse HIT. In dit gedeelte gaan we nader in op het vervoer te 

voet, de fiets, de auto, de boot en de trein.  

  

Wandeltochten  

Als scouts houden we van wandelen, met uitdagingen door over sloten te springen en door het bos te 

struinen. Het is echter belangrijk dat je rekening houdt met een aantal (verplichte) veiligheidsaspecten 

bij het lopen op de openbare weg en in natuurgebieden. Allereerst is het lopen in natuurgebieden niet 

altijd toegestaan (zie paragraaf 3.3.3.1). Natuurgebieden hebben vaak toegangsregels opgesteld, 

houd daar dus rekening mee.   

  

Waar moet je op letten als je te voet op pad gaat:  

• Loop zoveel mogelijk op de stoep.  

• Laat de kinderen wachten bij elk oversteekpunt.  

• Loop wanneer er geen stoep is aan de linkerkant van de weg, zodat je het verkeer ziet 

aankomen.  

• Gebruik veiligheidshesjes.  

• Zorg ’s avonds voor lampjes.  

Meer tips over veiligheid bij het lopen van tochten vind je in het veiligheidsblad.  

  

Soms hebben we activiteiten waarbij we wandelen in het donker of droppings en nachtspelen doen.  

Suggesties voor activiteiten in het donker:  

• Over het algemeen is het niet toegestaan om tussen zonsondergang en -opgang 

natuurgebieden te betreden. Ook mag je vaak niet buiten de paden komen. Let dus goed op 

dat je de toegangsregels en afspraken van landeigenaren niet negeert, zodat scouts na jou 

ook nog van dat gebied gebruik kunnen maken.  

• Houd er rekening mee dat een activiteit in het donker voor veel kinderen spannend is. Let er 

bij nachtspelen en droppings op dat deze zijn afgestemd op de leeftijd van de kinderen. 

Grenzen verleggen is leuk, maar ook daaraan zitten grenzen.  

  

Meer informatie over droppings en nachtspelen vind je in het veiligheidsblad.  

  

Vervoer per fiets  

Op de fiets naar een activiteit of op zomerkamp? Geregeld zal je in grote of kleine groepen op de fiets 

aan het verkeer deelnemen. Aan het fietsen in groepen kunnen andere risico’s verbonden zijn dan de 

fietsers gewend zijn. Het is daarom belangrijk hierbij stil te staan.  

Fietsers zijn weggebruikers, zoals staat in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV).  

Hierin zijn de diverse verkeersregels opgenomen. Fietsers mogen in het verkeer een formatie vormen. 

Hierbij geldt dat ook een groep fietsers zich aan alle verkeersregels moet houden die gelden voor 

individuele fietsers: het gebruik maken van het fietspad, rechts houden, de voorrangsregels hanteren, 

verkeerslichten, verlichting, zichtbaarheid, technische staat van de twee- of driewieler. Bedenk hierbij 

dat het niet is toegestaan om met meer dan twee fietsers naast elkaar te rijden.  

  

Meer informatie over het fietsen in groepen vind je in het veiligheidsblad.  

  

Vervoer per auto  

Kinderen in de auto. Wat mag wel en wat mag niet? En hoe zorg je ervoor dat je jouw leden veilig 

vervoert?  

https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/veiligheid/veiligheidsbladen/1665-veiligheid-bij-het-lopen-van-tochten/file
https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/veiligheid/veiligheidsbladen/1761-veiligheid-bij-droppings-en-nachtspelen/file
https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/veiligheid/veiligheidsbladen/1674-veiligheid-bij-het-fietsen-in-groepen/file
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Het vervoer van personen is geregeld in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV). Zie 

hiervoor www.veiligverkeernederland.nl. Als je af en toe, voor een kort ritje, andere dan je eigen 

kinderen moet vervoeren (vanaf drie jaar en kleiner dan 1,35 meter) hoeven die andere kinderen geen 

kinderbeveiligingsmiddel te gebruiken. Zij mogen dan alleen op de achterbank vervoerd worden en 

moeten de veiligheidsgordel gebruiken.  

  

Het vervoeren van mensen in of op aanhangers achter motorvoertuigen of bromfietsen is verboden.  

Ook mag je geen personen vervoeren in open en gesloten laadruimten van je auto of vrachtwagen. 

Uitzonderingen hierop zijn mogelijk voor onder andere huifkarren en wagens die meedoen aan 

evenementen (carnaval, bloemencorso) op basis van een vergunning of ontheffing van de 

wegbeheerder. In die vergunning of ontheffing staan de eisen op het gebied van veiligheid, 

bijvoorbeeld het soort en aantal zitplaatsen, de technische faciliteiten, zoals eventuele extra 

voorzieningen, keuring en onderhoud, een acceptabele route en de periode of het jaargetijde. Met een 

rijbewijs B mag je geen motorvoertuig besturen dat is ingericht voor het vervoer van meer dan acht 

personen, de bestuurder daarbij niet begrepen.  

  

Meer over veiligheid bij het vervoer van mensen vind je in het veiligheidsblad.  

  

Vervoer per boot  

Een vlet is robuust, duurzaam, stabiel en goedkoop in aanschaf. Hoewel het een boot is die 

uiteindelijk gemakkelijk te varen is, vraagt varen met een vlet oefening. Een vlet is een moeilijke 

lesboot, omdat een actie een trage reactie geeft. Daarnaast is een vlet zwaar. Vaarklaar is dat met 

bemanning zo’n 1200 kilogram. Voor jongere scouts en meiden is het daarom moeilijk om met een 

vlet te varen. Twaalf jaar is een reële minimumleeftijd. Ook zijn vletten erg onderhoudsintensief. Tot 

slot leidt een vlet tot onverschilligheid omdat er ‘toch alles mee kan’.  

  

Meer nog dan bij een tocht over land is het van belang om je goed voor te bereiden voor een tocht op 

het water:  

• Uiteraard zijn je boten gekeurd en controleer je het materiaal en de reddingsvesten. Is er een 

ander of iets om je boot mee vast te leggen? Kun je spullen drooghouden als er water in de 

vlet komt?  

• Bij motorboten: heb je voldoende brandstof? Is er een brandblusser aan boord? Is er een 

vaarbewijs nodig?  

• Zorg dat iedereen de juiste kleding aan heeft: geen laarzen of zware schoenen, regenkleding 

tegen onderkoeling.  

• Zorg dat iedereen aan boord een zwemdiploma B heeft en wanneer je vaker het water op 

gaat, oefen dan ook eens met gekleed zwemmen.  

• Houd rekening met het weer. Controleer voor vertrek de weersverwachting en ga bij mist, 

storm of onweer niet het water op.  

• Zorg datje je leden in geval van nood kunt bereiken. Leg een lijst met mobiele 

telefoonnummers aan.  

• Houd rekening met andere watersporters en de beroepsvaart.  

• Zorg dat iedereen voor 100% weet wat hij of zij moet gaan doen. Op het water is het veel 

lastiger om even iets bij te sturen.  

• Heb je bij slecht weer een regenbroek (of zeilbroek), regenjas (of zeiljas) of laarzen aan? Bij 

twee van de drie voorgaande kledingstukken is een reddingsvest verplicht. Voor grotere 

wateren, of wanneer het kouder is, is het dragen van een reddingsvest altijd verstandig. Denk 

eraan dat je met het kostbaarste bezit van ouders op pad gaat. Wees daar zuinig op!  

  

http://www.veiligverkeernederland.nl/
http://www.veiligverkeernederland.nl/
https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/veiligheid/veiligheidsbladen/1670-veilig-vervoer-van-kinderen/file
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Om te mogen varen met een wachtschip, met een lengte van 25 tot 40 meter, is een aantal 

certificaten nodig. Zo dient de schipper in bezit te zijn van het Groot Pleziervaartbewijs of een Groot 

Vaarbewijs A (voor binnenwateren) of B (voor rivieren, kanalen en open meren). Wachtschepen 

langer dan 40 meter kunnen enkel gevaren worden met een Groot Vaarbewijs A of B.  

Voor wachtschepen van 15 tot 20 meter is een Klein Vaarbewijs nodig tezamen met een MBL Klein 

Wachtschip.  

Het CWO-certificaat Groot Motorschip, mits omgezet naar Groot Pleziervaartbewijs (het oude 

MBLM3), is vanuit Scouting verplicht. Naast iemand die het MBL-M3 bezit, dient er aan boord van een 

wachtschip (ook op een Klein Wachtschip) een tweede persoon aanwezig te zijn die in het bezit is van 

het certificaat Motordrijver (is geen machtiging).  

  

Wachtschepen van 20 meter of langer moeten vanaf 2018 voldoen aan de wettelijke 

veiligheidseisen zoals van toepassing voor schepen van 20 meter of langer en elke vijf tot zeven 

jaar (afhankelijk van de keuring) gekeurd worden op een aantal vastgestelde eisen. Scouting 

Nederland heeft een Team wachtschepen dat zorg kan dragen voor keuring van wachtschepen voor 

aan Scouting gerelateerde zaken waar de verplichte keuringseisen (het CVO) niet naar kijkt (zoals 

het varen met jeugd). Aan boord van elk wachtschip dienen een aantal documenten te zijn. Het 

overzicht van deze lijst en de eisen voor een keuring zijn te vinden op de site van Scouting 

Nederland.  

  

Slepen  

Het varen in of met een sleep is iets wat onderdeel is van het waterwerk. Zonder de mogelijkheid om 

te slepen zijn veel mooie vaargebieden voor de meeste waterwerkgroepen onbereikbaar. Speciaal 

voor Scouting heeft de overheid een vergunning verleend om te mogen slepen. Het is namelijk zo dat 

er voor al het sleepwerk (groot of klein) speciale regels gelden voor het schip en haar bemanning. Het 

voldoen aan al die regels is niet haalbaar voor het merendeel van het waterwerk in Nederland. 

Daarom is deze speciale uitzondering gemaakt. Elke motorboot moet individueel geregistreerd zijn   

en mag maximaal twaalf vletten slepen. Bij het vormen van een sleep moet iedere boot bemand zijn.  

Voor het slepen van boten heeft het waterwerk diverse interne trainingen.   

  

Het vervoeren van materialen  

Op kamp gaat er vaak veel materiaal mee. Tenten, kisten, pionier hout, persoonlijke bagage. Maar je 

kunt een aanhanger maar tot bepaalde hoogte veilig vol laden.  

  

De wet geeft aan dat de lading het laadvermogen van auto of aanhangwagen niet mag overschrijden.  

Lading die je op een aanhangwagen vervoert, mag niet uitsteken aan de voorkant van de 

aanhangwagen. Lading die je op het dak van een auto vervoert, mag wel uitsteken. De lading moet 

wel ondeelbaar zijn, zoals planken, surfplanken, kano's, latten en dergelijke. Ondeelbare lading mag 

niet meer dan 3,50 meter voor het hart van het stuurwiel uitsteken. Zodra de lading voor de auto 

uitsteekt, moet de lading gemarkeerd worden door een markeringsbord.   

  

Lading mag ook aan de achterkant van de auto of aanhangwagen uitsteken. Gewone lading mag dan 

maximaal 1 meter achter de achterste as van de auto of aanhangwagen uitsteken. Ondeelbare lading 

mag maximaal 5 meter achter de achterste as van de auto of de aanhangwagen uitsteken. Wel moet 

de lading voorzien zijn van een markeringsbord als zij meer dan 1 meter uitsteekt. Natuurlijk zorg je 

ervoor dat alles goed vastzit en niet gaat schuiven.  

  

Meer informatie over veiligheid bij het vervoer van materialen vind je in het veiligheidsblad.  

  

https://www.scouting.nl/accommodaties-en-materiaal/schepen/wachtschepen/keuringen
https://www.scouting.nl/accommodaties-en-materiaal/schepen/wachtschepen/keuringen
https://www.scouting.nl/accommodaties-en-materiaal/schepen/wachtschepen/organisatie-team-wachtschepen
https://www.scouting.nl/accommodaties-en-materiaal/schepen/wachtschepen/organisatie-team-wachtschepen
https://www.scouting.nl/accommodaties-en-materiaal/schepen/wachtschepen/organisatie-team-wachtschepen
https://www.scouting.nl/downloads/accommodaties-a-materiaal/schepen/wachtschepen/2724-checklist-documentatie-aan-boord-van-wachtschepen/file
https://www.scouting.nl/downloads/accommodaties-a-materiaal/schepen/wachtschepen/2724-checklist-documentatie-aan-boord-van-wachtschepen/file
https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/veiligheid/veiligheidsbladen/1667-veiligheid-bij-vervoer-van-materialen/file
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Activiteiten op en rond het water  

Als het warm weer is, ga je lekker het water in. Houd er wel rekening mee dat niet iedereen even 

goed kan zwemmen. Ook is niet al het buitenwater even geschikt om te zwemmen. In zwembaden zijn 

de regels duidelijk en vaak is er toezicht door badmeesters. In het buitenwater ligt die situatie anders. 

Op sommige plaatsen is het verboden om te zwemmen. Dit kan komen doordat het gevaarlijk is, zoals 

in grote rivieren. Sommige plekken die geschikt lijken om te zwemmen, zijn verpacht als viswater of 

behoren tot een beschermd visgebied. Hier mag dan niet gezwommen worden. Let daarom altijd op 

de toegangsvoorschriften. Let er ook op dat het verboden is om te duiken of van bruggen af te 

springen. Er mag volgens de wet niet gezwommen worden in de buurt van bruggen, sluizen en 

havens. Hier gebeuren veel ongelukken en bovendien staan er forse bekeuringen tegenover. Soms is 

dit ter plaatse aangegeven, maar ook zonder bord blijft dit niet toegestaan! Tevens mag er ook niet 

gezwommen worden in wateren waar snel gevaren wordt. Het advies is om in natuurwater nooit te 

duiken. Je kent namelijk het karakter van de bodem niet.  

Een ander risico kan besmettingsgevaar zijn. Soms komt in water dat in principe voor zwemmen 

geschikt is, blauwalg voor of vormt het een ander risico voor je gezondheid. Doe navraag bij de 

gemeente, provincie of GGD voor je gaat zwemmen.  

  

Het schoolzwemmen is niet meer standaard en het gebeurt steeds vaker dat kinderen geen 

zwemdiploma hebben, ook nog bij de scouts. Voor de leiding is het een must (vooral als je gaat 

zwemmen in buitenwateren) om vooraf te inventariseren welke kinderen een zwemdiploma hebben.  

  

Meer informatie over veiligheid bij zwemmen in buitenwater vind je in het veiligheidsblad.  

  

Water heeft een grote aantrekkingskracht op kinderen, niet alleen om te zwemmen, maar ook om 

allerlei andere activiteiten op te ondernemen. Het bouwen van vlotten, kanotochten maken, zeilen, er 

zijn mogelijkheden genoeg. Bij zeilen en varen zijn weersomstandigheden, gecombineerd met het 

vaargebied, de kennis en ervaring van de bemanning en het type boot een belangrijke 

veiligheidsfactor. Wanneer één van deze vier elementen onvoldoende veilig is, is het onverstandig om 

het water op te gaan.   

  

In de teamprofielen is aangegeven dat wanneer je gaat zeilen met welpen er ten minste twee MBL’s 

Kielboot II (CWO-III) aan boord moeten zijn, waarvan ten minste één leidinggevende is. Voor scouts 

en ouder is één MBL Kielboot II minimaal, maar ook hier zijn twee MBL’s Kielboot II gewenst. Dit hoeft 

geen leidinggevende aan boord te zijn, maar leiding moet wel in de buurt zijn om indien nodig 

assistentie te verlenen. Uiteraard ga je alleen het water op als iedereen een vest aan heeft. Zwemvest 

of reddingsvest? Een zwemvest is een drijfhulpmiddel, een reddingsvest houd je gezicht boven water 

wanneer je overboord gevallen (en eventueel bewusteloos) bent.   

Het dragen van een reddingsvest is nergens verplicht gesteld. Het is echter wel aan te raden op 

groter water (de grote rivieren en groot open water zoals de Zeeuwse stromen) en wanneer de 

omstandigheden daarom vragen. (Bijvoorbeeld slecht weer, zie vorige pagina).   

Een zwemvest (voor iedereen, wel zo sociaal) is aan te raden wanneer er mensen aan boord zijn die 

niet kunnen zwemmen, denk aan welpen.  

  

Meer informatie over activiteiten op het water vind je in het veiligheidsblad. Alle eisen en regelgeving 

kun je vinden in de theorie van het CWO of op www.cwo.nl. Ook zijn er de Nautisch-Technische 

Richtlijnen met alle veiligheidseisen voor het waterwerk.   

  

Onderhoud van boot of gebouw  

Er komt veel kijken bij het onderhoud van een Scoutinggebouw of een boot. Vanuit veiligheidsoogpunt 

zijn er veel zaken waaraan je moet denken. Het onderhoud is een gevaarlijke sport: letsel door 

verkeerd gebruik van gereedschap, gebruik van ondeugdelijk gereedschap, niet werken met 

https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/veiligheid/veiligheidsbladen/1714-veiligheid-bij-zwemmen-in-buitenwater/file
https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/veiligheid/veiligheidsbladen/1675-veiligheid-bij-activiteiten-op-het-water/file
http://www.cwo.nl/
http://www.cwo.nl/
https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/regelgeving/nautisch-technische-richtlijnen
https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/regelgeving/nautisch-technische-richtlijnen
https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/regelgeving/nautisch-technische-richtlijnen
https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/regelgeving/nautisch-technische-richtlijnen


Inhoudelijke toelichting deelkwalificatie programma uitvoeren (v1.0) 34 
 

persoonlijke beschermingsmiddelen, etc. Er komt te veel bij kijken om dit in een algemene module te 

beschrijven.   

Voor je met jeugdleden aan bootonderhoud gaat beginnen, geef je hen een instructie over werken 

met schuurmachines, slijptollen, verf en oplosmiddelen.   

  

Werkplaats  

Ook zonder dat je met gereedschappen werkt, zijn er risico’s. Bij veilig werken hoort ook een 

opgeruimde werkplaats, zodat je niet kunt struikelen of vallen en je daarbij geblesseerd raakt. 

Wanneer je met de welpen al een opkomst gaat schuren of verf krabben, is het van belang om ook 

een instructie te geven over de werkplaats: waar moeten ze op letten, waar mogen ze komen, waar 

mogen ze aankomen, etc.  

  

Belangrijkste maatregelen bij het gebruik van elektrisch gereedschap  

• Bescherm jezelf goed: gebruik altijd een ruimzichtbril, een gewone veiligheidsbril is niet 

voldoende. Een ruimzichtbril sluit, vergelijkbaar met een skibril, helemaal aan met de 

gezichtshuid. Dit is noodzakelijk om de ogen goed af te schermen tegen de fijne 

metaaldeeltjes die met grote snelheid wegspringen. Gebruik ook andere persoonlijke 

beschermingsmiddelen, zoals gehoorbescherming en stevige werkhandschoenen om je 

handen te beschermen.   

Maar let op: houd je handen niet in de buurt van de bewegende of draaiende delen van het 

gereedschap. Zorg voor een stabiele houding en weet hoe je het gereedschap moet 

gebruiken. Door een juiste houding is een ongeval eenvoudig te voorkomen.  

o Sta met beide voeten op de grond en houd elektrisch gereedschap met twee handen 

vast, zodat je jouw handen niet kunt verwonden.  

o Hang niet te dicht op jouw werk, zodat lichaamsdelen en kleding uit de buurt van de 

draaiende delen van de machine blijven en vonken en splinters geen letsel kunnen 

veroorzaken.  

o Let bij een slijptol of boormachine op de draairichting van de slijpschijf of boor, zodat 

de vonken en metaalsplinters van je af gericht zijn.  

• Zet het werkstuk dat je wilt bewerken goed vast: op deze manier kan het werkstuk niet 

wegschieten tijdens het bewerken en het gereedschap kan niet vast komen te zitten in het 

werkstuk. Als je op een moeilijk bereikbare plek moet slijpen, kijk dan goed wat de veiligste 

houding is en neem vaak pauze.  

o Gebruik de juiste slijpschijf of boor.  

o Bedenk van tevoren welk materiaal je bewerkt, wat je wilt doen en wat daarvoor het 

juiste gereedschap is.  

o Een metaalboor moet altijd goed gekoeld worden.  

o Een roterende staalborstel moet niet te hard draaien.  

o Er zijn zogenaamde doorslijpschijven en afbraamschijven, verkeerd gebruik kan 

leiden tot oververhitting of tot het breken van de schijf.  

• Houd brandbare materialen uit de buurt: zorg voor een opgeruimde werkplek met voldoende 

bewegingsruimte en houd brandbare materialen uit de buurt. Door vonken, hete splinters of 

gereedschappen kan brand ontstaan. Draag daarom ook beschermende kleding tegen 

vonken.   

• Neem voldoende rust: stop met werken voordat je moe wordt, om vermoeide armen te 

voorkomen. Leg de haakse slijptol of ander gereedschap pas neer als die helemaal stilstaat of 

is afgekoeld.   

• Stekker eruit: als je pauze neemt of een ander gereedschap gaat gebruiken, haal dan de 

stekker uit het stopcontact.  

  

Werken met verf, lijm en oplosmiddelen:  

• Algemeen:  
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o Bewaar de verpakking. Mocht zich een ongeval voordoen, dan kan de arts op het 

etiket zien welke maatregelen noodzakelijk zijn.  

o Houd de werkplek zo schoon mogelijk en ruim resten van gebruikte stoffen veilig op.  

o Zorg voor een goede ventilatie van de ruimte.  

o Lassen, snijden en slijpen in de directe omgeving van gevaarlijke stoffen is verboden. 

o Werk bij voorkeur niet bij hoge temperaturen.  

o Houd flessen, kannen en dergelijke zoveel mogelijk gesloten.  

• Persoonlijke hygiëne:  

o Eet, drink of rook niet in de ruimte waar je werkt.  

o Verzorg wondjes meteen, hoe klein ze ook zijn. Gebruik bij voorkeur 

werkhandschoenen om je handen te beschermen tegen snijwonden.  

o Voorkom contact van de stoffen met de mond.  

o Was je handen regelmatig met water en zeep.  

o Veeg niet met je handschoen over je gezicht.  

  

3.5.4 Checklist voor een veilige activiteit  

Je werkt op een veilige manier als je de voorwaarden hieronder kunt aanvinken:  

   De activiteit is fysiek en emotioneel haalbaar voor elke deelnemer.  

   De deelnemers krijgen de kans om “Nee” te zeggen tegen de activiteit.  

   De deelnemers voelen zich veilig in de groep.  

   De activiteit past bij het ontwikkelingsniveau van de deelnemers.  

   De verantwoordelijken van de activiteit zijn in staat om de activiteit goed te leiden.  

   De randvoorwaarden zijn veilig.  

   De activiteit is niet gewelddadig.  

  

Bedenk voor jezelf eens of de meest extreme activiteit die jullie doen aan bovenstaand rijtje voldoet.  

  

Of een activiteit fysiek en emotioneel haalbaar is voor elke deelnemer, is vooraf een inschatting. 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 kinderen echt niet leuk meer is.   

  

Vanaf de scouts komen er andere aspecten aan bod. Heeft iemand écht de kans om “Nee” te zeggen, 

zonder sociale druk of omdat het zo hoort? Kan iemand zonder gevolgen deze activiteit overslaan? Is 

de sfeer veilig genoeg voor de scouts om hun grenzen kenbaar te maken?  

 

3.5.5 EHBO (-kwalificatie) 

Scouting Nederland is van mening dat in elk leidingteam iemand aanwezig, zie ook het teamprofiel, 

moet zijn die de EHBO-kwalificatie heeft.  

  

Meer informatie over veiligheid bij medicatie vind je in het betreffende veiligheidsblad.  

   

 

https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/veiligheid/veiligheidsbladen/1666-veiligheid-bij-zelfmedicatie-en-pillen-van-de-dokter/file

