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Nee, de progressiematrix is onderdeel van de doorlopende leerlijn
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Er zijn 8 activiteitengebieden

3



Dit is het activititeitengebied samenleving 
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Bestaat uit 7 elementen 

5



De 7 elementen van de doorlopende leerlijn
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Outdoor
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Kwalitatief goed scoutingspel daagt meiden en jongens uit zich persoonlijk te 

ontwikkelen 

Steeds meer zien we dat het bewust omgaan met onze programma en spelaanbod op de 

achtergrond raakt. Toch is het belangrijk dat we hier keer op keer wel bij stilstaan. Waar 

zijn we mee bezig, wat is ons doel  en onze missie.
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We hebben een methodische werkvorm ontwikkeld die regio’s en groepen helpt om het 

gesprek en de focus rond spelkwaliteit weer op scherp te zetten

Er wordt een voorstel gedaan aan de landelijke raad in december voor goedkeuring
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Hoe ziet het plan van aanpak, de methodische werkvorm, eruit:

Eerst gaan we regio’s werven die mee willen doen. We kunnen het 1e jaar met 8 regio’s 

starten. We gaan dus contact opnemen met de regio’s 
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Vervolgens zal de regio zijn akkoord geven, Ja wij doen mee!
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Er wordt een projectteam samengesteld voor de duur van het project, bestaande uit 

zowel landelijke als regio-vrijwilligers met, indien nodig, beroepsmatige ondersteuning
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Er zijn 4 bijeenkomsten voor praktijkbegeleiders
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Er is een bijeenkomt voor de groepsbesturen. Ook zij hebben een rol in de kwaliteit van 

het spel in hun groep. Zij ondersteunen de praktijkbegeleider en desnoods faciliteren zij 

acties vanuit de prakijkbegeleider
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Ook zal er in de regio met het bestuur gekeken gaan worden waar de spelkwaliteit op 

regio niveau nu ligt en waar het in de toekomst het best op zijn plek is.
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De regio gaat aan de slag met de inbedding, de praktijkbegeleiders gaan aan de slag 

binnen de groep met hun eigen plan van aanpak/ verbeterpunt.
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