
Samenleving
 Je hebt aangetoond:
q  In staat te zijn een positieve en inhoudelijke bijdrage te leveren
  aan een discussie of vergadering, zoals een troepraad.
q  Op basis van de rechten van het kind te kunnen benoemen
  welke rechten voor jou belangrijk zijn (zie bijvoorbeeld
  www.kinderrechten.nl).
q  Een bijdrage te hebben geleverd aan de samenleving door een 
  oplossing te bedenken voor een lokaal maatschappelijk probleem 
  (bijvoorbeeld hondenpoep, zwerfafval, te weinig speelplekken) of 
  door iets te organiseren voor de lokale gemeenschap (bijvoorbeeld 
  een sport- en spelmiddag voor kinderen uit de buurt).

Veilig & Gezond
 Je hebt aangetoond:
q  Een gezonde maaltijd te kunnen bereiden.
q  Te weten wat de gevolgen van ongezonde voeding zijn.
q  Te weten hoe te handelen in geval van brand.
q  Eenvoudige eerste hulp te kunnen verlenen bij insecten- en 
  tekenbeten en als iemand in aanraking is gekomen met brandnetels.
q  Een mitella, polsverband en vingerverband
  aan te kunnen leggen.
q  Te weten aan welke vijf punten je
  moet denken bij het verlenen
  van eerste hulp.

Insignekaart van:

Scouting Nederland
Postbus 210 • 3830 AE Leusden
tel +31 (0)33 496 09 11
e-mail info@scouting.nl
web www.scouting.nl

 Uitdagende Scoutingtechnieken
 Houtbewerking en stoken
 Je hebt aangetoond: 
q  Een houtsnijwerk te kunnen maken en daarbij verschillende 
  handgrepen te gebruiken.
q  In een V te kunnen hakken.
q  Een zaagblad te kunnen vervangen.
q  Ten minste drie verschillende typen vuur te kunnen maken en
  er daarvan ten minste één met maximaal twee lucifers aan te
  kunnen steken.
q  Te kunnen benoemen welke boomsoorten geschikt en ongeschikt
  zijn voor stoken en waarom.

 Kampeertechnieken en pionieren
 Je hebt aangetoond:
q  Ten minste de volgende knopen en sjorringen te kunnen
  leggen en benoemen:
  q Timmersteek  q Achtvormige sjorring  q Constrictorknoop 
  q Steigersjorring  q Werpankersteek  q Marlsteek
  q Vriendschapsknoop.
q  Van alle knopen/sjorringen, horend bij de insignes uit de basis- en 
  verdiepingsfase, te kunnen benoemen voor welke toepassing die 
  bedoeld zijn.
q  In staat te zijn een kampterrein op de juiste manier in te richten en
  te benoemen waar op gelet moet worden.
q  Ten minste zes nachten in de ploegtent te hebben gekampeerd.
q  Een groot object (stormbaan, familieschommel) te kunnen pionieren 
  (samen met anderen).



 Uitdagende Scoutingtechnieken
 Tochttechnieken
 Je hebt aangetoond: 
q  Zelfstandig met een gps een geocache te kunnen vinden.
q  Ten minste vier kompasgrepen te kennen en in staat te zijn
  die toe te passen.
q  Een tocht op coördinaten en met het gebruik van een oleaat te 
	 	kunnen	afleggen.
q  De ploeg te kunnen leiden bij deelname aan een tocht.
q  Deel te hebben genomen aan een meerdaagse hike.

Expressie
 Je hebt aangetoond:
q  Een	foto-	of	filmreportage	te	kunnen	maken.
q  Een presentatie te kunnen geven over een bepaald onderwerp 
  of een voorstelling te kunnen presenteren, zoals een modeshow, 
  playbackshow of bonte avond.
q  Een interview over een vooraf vastgesteld onderwerp
  te kunnen afnemen.
q  Zelf een kampvuursketch of -lied te kunnen bedenken.
q  Een creatieve bijdrage te kunnen leveren aan thema(-aan)kleding.

 Buitenleven
 Je hebt aangetoond: 
q  Samen met je ploeg een maaltijd te kunnen bereiden met 
  ingrediënten uit de natuur.
q  (samen met je ploeg of troep) een weerstation te kunnen bouwen en 
  te weten hoe dit werkt.
q  Een nachtelijke tocht te kunnen lopen door je op de sterren
  te oriënteren.
q  In staat te zijn om veilig deel te nemen aan survivalactiviteiten 
  (bijvoorbeeld een high-rope parcours, een trappers- of stormbaan).
q  Te kunnen overnachten in een zelfgemaakt onderkomen.

 Sport & Spel
 Je hebt aangetoond:
q  Ten minste één sport te beheersen, waarbij je de juiste technieken 
	 	toe	kan	passen	en	volgens	de	officiële	spelregels	kan	spelen.
q  Op basis van de sterke en minder sterke kanten van leeftijdsgenoten 
  een team samen te kunnen stellen om een spel of opdracht goed
  uit te voeren.
q  De rol van spelleider of scheidsrechter op je te kunnen nemen.

Internationaal
 Je hebt aangetoond: 
q  Te weten dat Scouting Nederland is aangesloten bij WAGGGS en 
  WOSM en te kunnen benoemen wat dit voor organisaties zijn en
  wat ze organiseren voor scouts.
q  In staat te zijn contact te leggen met een scout in het buitenland.
q  Met je ploeg of troep deel te kunnen nemen aan een uitwisseling
  of een partnershipproject met een groep uit een ander land.

Identiteit
 Je hebt aangetoond:
q  Te herkennen waar de grenzen van anderen liggen en je daar
  naar te gedragen.
q  Te kunnen benoemen welke regels je belangrijk vindt binnen
  de ploeg en troep.
q  De rol van alle scouts binnen de ploeg te kunnen benoemen, 
  gebaseerd op hun karaktereigenschappen en natuurlijke plek
  binnen de ploeg.
q  Een invulling te kunnen geven aan de identiteit van de ploeg
  (samen met je ploeg).
q  Een passende houding aan te nemen bij activiteiten, zowel
  binnen als buiten de groep.


