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Module 5 Activiteitenwensen en spelideeën
Leeftijd: Explorerbegeleiding en coaches/adviseurs roverscouts
Duur: 10 minuten
Groepsgrootte: (sub)groepen van 4 à 6 personen
Locatie: Binnen/buiten
Korte inhoud:
Het doel van deze werkvorm is om deelnemers inzicht te geven in wat de kenmerken en eisen van
een goed programma zijn.

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.

Kenmerken van een goed programma
Inventariseer samen met de deelnemers de kenmerken en eisen van een goed programma. Neem
hiervoor vier uitgangspunten: de jongere, de begeleider of adviseur, Scouting Nederland en overige
kenmerken. Hieronder enkele mogelijkheden voor een goed programma.

Gezien vanuit de jongere
Uitdagend
Actief
Creatief
Gezellig
Spectaculair
Nieuw/afwisselend
Interesse
Leerzaam
Eigentijds
Contacten met andere groepen
Veiligheid
Plezier/leuk
Zelfstandigheid
Bewegingsruimte/vrijheid
Motivatie

Gezien vanuit Scouting Nederland
Het programma moet binnen de kaders van
Scouting passen
Regels/uniformen
Traditie
Groeiende zelfstandigheid
Internationaal
Buitenleven/natuur
Iets doen voor een ander
Afwisselend/veelzijdig
Overig
Aantal deelnemers/begeleiding
Presentatie
Gemeenschappelijk doel
Voldoening geven
Passend bij de leeftijdsgroep
Passend bij de interesses van de afdeling/stam
Ontspanning geven
Inspannend zijn (fysiek/mentaal)
Maatschappelijk aanvaardbaar
Aanvaardbaar voor de ouders

Gezien vanuit de begeleider of adviseur
Leerzaam
Techniek aanleren
Veiligheid
Logboek
Plezier
Origineel
Zelfstandig
Realistisch
Haalbaar
Voldoende tijd om voor te bereiden
Verdeling van de taken
Tijd/afspraken nakomen
Stof tot nadenken geven
Logisch opgebouwd
Financiën/betaalbaar
Materiaal aanwezig
Overzicht/inzicht in de groep

Activiteitengebieden
1. Buitenleven
2. Sport & Spel
3. Expressie
4. Samenleving
5. Identiteit
6. Uitdagende Scoutingtechnieken
7. Internationaal

