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Module 1 Spelvisie en spelaanbod
Leeftijd: Scouts
Duur: 70 minuten
Groepsgrootte: (sub)groepen van 4 à 6 personen
Locatie: Binnen/buiten
Korte inhoud:
Bij deze activiteit gaat het er vooral om dat leiding best practices deelt en aan elkaar vertelt wat bij hun
troep juist wel of juist niet werkt bij het indelen van troepen.

Dit is geen officieel document van Scouting Nederland, maar is door Scouting Nederland geselecteerd
omdat het een goed voorbeeld is van hoe je zelf met dit onderwerp aan de slag kunt gaan. Hierdoor
kan het zijn dat sommige onderdelen van dit document niet geheel overeenkomen met wat Scouting
Nederland normaal communiceert.

Het ploegen-maak spel
Bij deze activiteit gaat het er vooral om dat leiding hun best-practices delen en aan
elkaar vertellen wat bij hun troep juist wel of juist niet werkt bij het indelen van
troepen. De activiteit kan opgesplitst worden in:



Uitleg activiteit
In groepjes uiteen om ploegen te maken 20 min en na een pauze nog 10
min.
Maak de groepjes niet groter dan je een ploeg zou maken (5-7 personen) zo
kan iedereen aan het woord komen en heb je genoeg verschillende
ervaringen. De pauze is heel belangrijk omdat dit best een lastige opdracht is.
De deelnemers kunnen even de zinnen verzetten en na de pauze fris de
laatste hand aan de ploegindeling leggen.
 De groepjes presenteren hun ploegen en vertellen waarom ze bepaalde
keuzes hebben gemaakt
Stel hierbij als trainer ook kritische vragen. Waarom heb je deze keuze
gemaakt? Stel extra vragen bij de indeling van:
o Emma en Jan
o Sarah en Bloem
o Marlies en Bo
o Niels, Jan, Menno, Emma en Sarah
Waarom zitten deze scouts wel of juist niet in de zelfde ploeg?
o Stel ook vragen over de verdeling van leeftijd, is daar juist wel naar
gekeken en op welke manier of helemaal niet.
o Is altijd de oudste PL of juist niet?
Stel de deelnemers tot slot de vraag wat je nodig hebt voor een goede en
evenwichtige ploeg
Tijdschema:
Uitleg
Ploegen maken
Pauze
Ploegen maken
Nabespreken

5 minuten
20 minuten
10 minuten
10 minuten
25 minuten

Totaal

70 minuten

Laura







Leeftijd 14
Zus van Eva,
De zusjes kunnen het
goed met elkaar
vinden en trekken
tijdens de opkomsten
vaak naar elkaar toe
 Laura heeft vorig jaar
verkering gehad met
Pieter. Sinds het uit is
ontwijken ze elkaar een beetje
Hoewel Laura veel technieken beheerst
en veel overwicht heeft over de andere
scouts, vind ze het nog lastig haar eigen
belang aan de kant te zetten voor het
belang van de rest van de troep of ploeg

Emma

Jan









Leeftijd 13
Jan woont naast
Emma. Ze zijn
samen opgegroeid
en kunnen zich geen
leven zonder elkaar
voorstellen. Naast
dat ze samen op
gitaarles zitten,
zitten ze ook bij elkaar in de klas.
Hij heeft samen met Jan, Menno, Niels
en Sarah bij de welpen gezeten. Ze zijn
samen overgevlogen en waren bij de
welpen met zijn 5en al goed bevriend.
Jan is dyslectisch, en heeft daar soms
wat problemen mee. Hij kan er niet zo
goed tegen als iemand zijn spelling
corrigeert. Behalve Emma, van haar kan
hij alles hebben

Pieter








Leeftijd 13
Emma woont naast
Jan. Ze zijn samen
opgegroeid en kunnen
zich geen leven zonder
elkaar voorstellen.
Naast dat ze samen op
gitaarles zitten, zitten
ze ook bij elkaar in de
klas.
Ze heeft samen met Jan, Menno, Niels
en Sarah bij de welpen gezeten. Ze zijn
samen overgevlogen en waren bij de
welpen met zijn 5en al goed bevriend.
Emma is heel creatief, ze kan mooi
schilderen en zingt graag bij het
kampvuur. Als er een yell bedacht moet
worden of een spandoek geschilderd
wordt barst ze van de ideeën.
Ze is erg enthousiast, met dit
enthousiasme blaast ze anderen wel
eens omver. Soms is ze iets te
enthousiast.









Leeftijd 14
Pieter heeft vorig
jaar verkering gehad
met Laura. Sinds het
uit is ontwijken ze
elkaar een beetje
Als hij samenwerkt
met Justin ontstaat
er op een of andere

manier altijd ruzie
Zijn jongere broertje Robert-Jan zit sinds
dit seizoen ook op scouting. Pieter vind
hem vooral erg irritant en kinderachtig
Pieter heeft jarenlang geprobeerd
Marlies af te leiden van haar geklaag,
maar is er nu echt klaar mee. Hij
vermeid samenwerken met Marlies het
liefst

Roos



Laurens




Leeftijd 15
Het lijkt wel of Roos
elke maand een ander
vriendje heeft. Voor de
leiding is het in ieder
geval niet meer bij te
houden
 Ze spreekt soms liever
met vrienden af dan
dat ze naar scouting
gaat, wat zonde is want vroeger was ze
ontzettend enthousiast over scouting en
heeft ze veel specialisatie-insignes
gehaald
Ze zit in haar examenjaar VMBO en wil
hierna naar de opleiding dieren
verzorging. Ze vind dieren heel leuk, ze
heeft thuis dan ook meerdere honden
en katten en zelfs een zeldzame
papagaai

Tessa








Leeftijd 15
Laurens is de
bolleboos van de
groep, hij studeert
hard om zijn
gymnasium te halen
en dat lukt hem ook
met goed resultaat.
Elke week kan hij de
programma’s aanvullen met leuke feitjes
of achtergrondinformatie over de
omgeving, het spel of het thema waar hij
dan toevallig een keer iets over gelezen
heeft.
Hij is al een paar jaar (niet zo) stiekem
verliefd op Roos. Laurens lijkt altijd wat
nerveus in haar buurt. Ondanks haar
verschillende vriendjes lijkt Laurens
nooit de hoop te verliezen dat hij haar
op een dag voor zich zal winnen.
Hij heeft een gezellige babbel, maar vind
het vreselijk eng om voor een groep te
praten. Daar begint hij spontaan van te
stotteren.

Robert-Jan






Leeftijd 11
Ze is net overgevlogen
vanaf de welpen. Ze is
nogal stil, ze kijkt goed
naar de andere scouts
en luistert aandachtig
als iemand iets uitlegt
maar praat daarnaast
bijna niet uit zichzelf



Leeftijd 11
Hij is het broertje
van Pieter. RobertJan kijkt erg op tegen
zijn broer, die de
meeste tijd niets van
hem moet hebben.
 Hij kan nu al
ontzettend goed
knopen en pionieren. Beter zelfs dan
sommige oudere scouts
Robert-Jan leert extreem snel. Als hij
iemand iets ziet doen, pikt hij het op en
kan hij het zelf ook
Robert-Jan is wel allergisch voor
ongeveer alles: pollen, katten, honden,
cavia’s, gluten, melk, rode kleurstof,
varkensvlees en noten, ook pinda’s

Puck




Justin

Leeftijd 12
Puck draagt
gehoorapparaten
omdat ze een
aangeboren
hoorafwijking heeft.
Met de hoorapparaten
in is er geen verschil
met de ander scouts.
Maar de apparaten
moeten ’s nachts uit en mogen absoluut
niet nat of vies worden.

Sarah




Leeftijd 14
Als hij samenwerkt
met Pieter ontstaat
er op een of andere
manier altijd ruzie
 Justin is een echte
jongens-jongen, hij
gaat ook niet graag
om met meisjes. Die
vindt hij maar vervelend en ingewikkeld

Menno



Leeftijd 13
Ze heeft samen met
Jan, Menno, Niels en
Emma bij de welpen
gezeten. Ze zijn samen
overgevlogen en waren
bij de welpen met zijn
5en al goed bevriend.
 Sarah is erg gehecht
aan Bloem. Al lijkt het
voor de leiding soms niet een gezonde
vriendschap, maar een waarin Sarah
Bloem volgt en alles nadoet wat Bloem
doet. Ze zitten wel bij elkaar in de klas
en spreken vaak af. Bloem kan echt haar
ei kwijt bij Sarah.






Leeftijd 13
Hij heeft samen met
Jan, Emma, Niels en
Sarah bij de welpen
gezeten. Ze zijn
samen overgevlogen
en waren bij de
welpen met zijn 5en al
goed bevriend.
Menno is er achter gekomen dat hij niet
op meisjes valt maar op jongens. De
leiding en de scouts uit zijn ploeg weten
dit al. Maar hij heeft het nog niet aan de
hele troep durven vertellen.

Marlies





Niels




Leeftijd 15
Marlies kan ontzettend
klagen. Een hike lopen
is soms bijna een
drama. De andere
scouts hebben
jarenlang geprobeerd
haar af te leiden van
het klagen maar
zonder succes. Na al
die tijd zijn Pieter en Theo hun geduld
kwijt met Marlies en negeren ze haar
geklaag het liefst.
Samen met Bo kan Marlies de grootste
lol hebben. Ze zijn de giebeltantes van
de groep en kunnen soms samen niet
meer stoppen met lachen. Ook buiten
scouting zijn ze beste vriendinnen
Vooral de creatieve opkomsten vind
Marlies leuk.

Bo






Leeftijd 13
Hij heeft samen met
Jan, Menno, Emma
en Sarah bij de
welpen gezeten. Ze
zijn samen
overgevlogen en
waren bij de welpen
met zijn 5en al goed

bevriend.
Niels vind eigenlijk alles wel prima, als hij
maar op tijd eet. Deze jongen in de groei
lijkt wel altijd honger te hebben

Jack










Leeftijd 14
Samen met Marlies kan
Bo de grootste lol
hebben. Ze zijn de
giebeltantes van de
groep en kunnen soms
samen niet meer
stoppen met lachen.
Ook buiten scouting
zijn ze beste

vriendinnen
Bo wil later dokter worden, ze weet al
precies wat voor dokter: een chirurg.
Elke keer als iemand zich verwond, is ze
er als eerste bij om te helpen. Ze vind
het ontzettend interessant om te zien
hoe iemand verbonden word en weet er
zelf ook veel vanaf ( soms wel meer dan
de leiding)
Ze is heel lief, en zorgzaam. Vooral de
jongere meiden neemt ze vaak onder
haar hoedde.



Leeftijd 12
Jack is drie jaar
geleden verhuist
vanuit Amerika. Hij
pikt de taal snel op,
maar nog niet als
iemand snel praat.
Soms maakt hij
misbruik van de
taalachterstand door te doen alsof hij je
niet begrijpt als hij iets doet waarvan hij
weet dat het niet mag
Hij is erg sociaal en kan het met iedereen
goed vinden

Noah




Leeftijd 11
Noah is erg autistisch,
ze legt lastig contact
met de rest van de
groep en kan zich
moeilijk in anderen
inleven. Daarnaast kan
ze soms niet goed
aanvoelen wanneer
het wel of niet gepast
is een grapje te maken.

Finn





Bloem




Leeftijd 15
Finn is een klassieke
lolbroek. Hij maakt
altijd grapjes en
neemt mensen heel
graag in de maling.
Maar hij weet ook
wanneer het menens
is en hij zich gepast

moet gedragen.
Tussen de grapjes door neemt Finn het
graag op voor de mensen die het minder
goed getroffen hebben door
bijvoorbeeld armoede of
(natuur)rampen.
Hij is goede vrienden met Anton

Anton








Leeftijd 14
Bloem danst op heel
hoog niveau, door
uitvoeringen en
audities mist ze vaak
opkomsten. Bijna eens
in de maand wel. Ze
gaat voor het dansen al
naar een speciale
middelbare school
waar ze een topsport-status heeft
Maar als Bloem er is, doet ze wel heel
erg enthousiast mee. Ze is nu zelfs bezig
met een specialisatie-insigne.
De andere meisjes vinden Bloem
ontzettend mooi en kijken door haar
uiterlijk erg tegen haar op
Sarah is erg gehecht aan Bloem. Al lijkt
het voor de leiding soms niet een
gezonde vriendschap, maar een waarin
Sarah Bloem volgt en alles nadoet wat
Bloem doet. Ze zitten wel bij elkaar in de
klas en spreken vaak af. Bloem kan echt
haar ei kwijt bij Sarah.







Leeftijd 13
Anton is maar om de
week bij de
opkomsten, omdat
zijn ouders
gescheiden zijn. De
ene week is hij bij
zijn vader en de
ander bij zijn moeder
Hij is goede vrienden met Finn
Anton kan heel goed koken, hij helpt de
andere ploegen altijd met het uitkiezen
van een recept voor de RSW.

Eva





Leeftijd 12
Jongere zusje van Laura
De zusjes kunnen het
goed met elkaar vinden
en trekken tijdens de
opkomsten vaak naar
elkaar toe
 Ze is ontzettend
enthousiast en wil
graag nieuwe dingen leren. Ook al gaan
die haar nog niet altijd even goed af

Gijs





Greetje

Leeftijd 14
Gijs heeft diabetes,
maar door zijn ADHD
vergeet hij wel eens
zijn suikerspiegel te
controleren en het is
al een paar keer
gebeurt dat deze
véééél te hoog
uitkwam en Gijs er niet lekker van werd.
Hij kan vreselijk goed met computers
omgaan, het specialisatie-insigne
Internetspecialist was dan ook geen
probleem voor hem.
Gijs is vreselijk nieuwsgierig, hij wil altijd
weten wat de leiding geplant heeft voor
de opkomst of het weekend. Hij heeft
een hekel aan verassingen en kan ze zelf
ook niet zo goed geheim houden

Theo








Leeftijd 15
Ze is ontzettend
sportief, maar
daardoor soms ook wat
te fanatiek
 Heeft het vermogen
altijd te verdwalen als
ze de kaart vast heeft,
gelukkig kan ze daar
zelf ook om lachen
Alle scouts vinden haar erg aardig en
gaan graag met haar om. Ze heeft nu al
een groot natuurlijk overwicht






Leeftijd 15
Theo is een rustige
jongen, hij is een
aanpakker en wil
altijd naar iedereen
luisteren en iedereen
helpen.
 Theo kan niet zo
goed met het
geklaag van Marlies omgaan omdat hij
haar geklaag niet begrijpt en er niets aan
kan doen
Hij is erg lang en gespierd, tussen de rest
van de troep steekt hij bijna wel een kop
uit

