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Redactie

Bevers

Welpen

Scouts 

   Explorers 

   Boomstam 

   Alles over kwalificaties 

   GOH 
 

 
 

Hoi lezers, 

 

Het is bijna zomervakantie! Oftewel, de zomerkampen  

komen eraan! Na maandenlange voorbereidingen,  

is het nu bijna zo ver. 

 

In dit Groene Blad lees je over alle opkomsten van dit tweede 

kwartaal en natuurlijk over het superleuke groepsweekend 

dat we in mei hadden! 

Ook is er een zeer informatief stuk te lezen over kwalificaties, 

wat ze zijn en hoe je ze kan behalen. Goed om te weten :-) 

 

We wensen iedereen alvast een hele fijne zomer toe en een 

mooi zonnig kamp! 

 

Groetjes Joost en Maartje 



 

 

 

 

 

 
Hoi allemaal, 

De bevers hebben weer veel avonturen meegemaakt! 

Zo hebben we onze Stuiter badge verdient. Stuiter is 

dol op spelen en sporten. De eerste opkomst hebben 

we bordspellen gedaan en renspellen in de grote 

zaal.  

Voor de tweede Stuiter opkomst hebben we spellen 

in het groot gedaan. Zo hebben we bijvoorbeeld 

ganzenbord in het groot gedaan. In plaats van een 

speelbord was er een waslijn waar de nummers aan 

hingen. De pionnetjes waren vervangen door 

wasknijpers, die je aan het nummer kon hangen waar 

je naar toe moest. Om verder te kunnen moest je 

eerst een opdracht doen of een vraag beantwoorden.  

Bij de derde en laatste Stuiter opkomst hebben we spellen gedaan in het park. We hebben onder 

andere jeu-de-boul gedaan, mini-bowlen en bekers omgeschoten met een waterpistool. En omdat het 

weer zo lekker was hebben we aan het einde 

lekker met water gespeeld. Iedereen heeft 

goed hun best gedaan en hun badge 

verdiend! 

Dankzij extra subsidie die de groep had 

ontvangen, konden de bevers op uitje naar 

Plaswijckpark! We hebben de hele ochtend en 

middag het park onveilig gemaakt. We 

hebben de dieren gezien, een rondje gevaren 

met de boot, rondgereden in het verkeerspark 

en de binnenspeeltuin ontdekt. 

 

 

We hebben natuurlijk nog een hoop leuke dingen 

gedaan! We hebben auto's en koetsen geknutseld van 

kartonnen dozen, een speurtocht gelopen waar we de 

lintjes moesten volgen, en alle bevers waren mee op 

het groepsweekend!  

 

We kijken weer uit naar de avonturen die we na de 

vakantie gaan beleven. De bevers zijn ook al op kamp 

geweest, hier kunnen jullie na de zomervakantie meer 

over lezen in de speciale kamp-editie van het groene 

blad! 

 

We wensen iedereen een fijne vakantie en we zien 

jullie weer in het nieuwe scoutingseizoen! 

Groetjes Noa en Rebbel 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Beste welpen, 

De laatste weken zijn we weer flink naar buiten geweest. Het weer begint langzamerhand weer beter 

te worden en daar worden wij als welpen natuurlijk erg blij van. Ook hebben wij een nieuwe leiding 

mogen verwelkomen in de horde: Dahinda! Dat is super tof! Nu komt al snel het zomerkamp er weer 

aan en gaan we gezellig met z’n allen een weekje op pad. Lees hieronder nog even terug wat we de 

laatste tijd hebben gedaan.  

Jungledag 

Alle scoutinggroepen uit de regio 

Maasdelta verzamelden zich in het Beatrix 

park in Schiedam om een leuke dag te 

beleven. Van heinde en verre kwamen 

welpen van andere hordes net zoals die van 

ons. Voor ons is het Beatrix park normaal 

gesproken net iets te ver weg, maar 

vandaag was dit het speelterrein van de 

dag. We kunnen hier rennen en gillen en 

door het gras heen rollen, en dat was ook 

precies de bedoeling!  

 

Bij de opening kregen we te horen dat Mor, 

de pauw, veel te veel mooie plaatjes en foto’s aan het maken was, ze wilde graag leuk overkomen op 

het internet. Daarom had ze een fotowedstrijd uitgezet, waar wij ook een foto voor hadden 

ingestuurd. Helaas won een andere groep deze wedstrijd. Vervolgens gingen we aan de slag met alle 

spellen van deze dag: er was een springkussen, een stormbaan, een EHBO denkspel post en een 

slingerdeslang spel gemaakt door boomstamleden van onze eigen groep. Met veel plezier gingen we 

alle posten langs, het was een mooie dag! 

Sterrenbos en de waterspelen 

Ons eigen terrein ligt wat dichterbij: het sterrenbos en de 

plantage. Ook hier hebben we de laatste tijd leuke spellen 

gespeeld. Zo hebben we heerlijk in speeltuin kunnen spelen 

en spellen in het bos gedaan zoals kerkhofverstoppertje 

(vraag maar aan de welp hoe dat gaat). Daarnaast hebben 

we op een warme dag ook waterspelletjes gedaan. Zo 

hadden we een hoed met een gevuld bakje water erbovenop, 

wanneer iemand het verkeerde stokje uit het bakje trok zou 

de persoon met 

de hoed 

helemaal nat 

worden. Wel 

lekker op zo’n 

warme dag.  

  



 

 

Toneelopkomst 

Een van de spelgebieden van de welpen is toneelspelen. Hier 

heeft onze leiding al een lange tijd niks mee gedaan en dus 

was het tijd om hier verandering in te brengen. We begonnen 

de opkomst met het raden van sprookjes: de leiding las een 

beknopte samenvatting voor en de welpen moesten raden welk 

sprookje erbij hoorde.  

 

Vervolgens gingen we door met misschien wel het 

belangrijkste sprookje voor de welpen: het Jungleboek. Ze 

kregen alle regels van het verhaal voor hun neus, maar alles lag 

door elkaar. De welpen moesten de regels van het verhaal in de 

goede volgorde leggen, dit was nog best lastig! Als laatste 

gingen de welpen in hun nest een eigen toneelstukje van een 

sprookje voorbereiden. Uiteindelijk las sona het sprookje voor 

en de welpen beelden het tegelijk uit. Dit was erg leuk en 

grappig om te doen! 

 

Speeldernis 

Als laatste was het tijd voor onze ‘traditie’ (al was het pas de tweede keer dat we hier naartoe gingen 

dus echt een traditie is het nog niet), we gingen naar de speeldernis in Rotterdam! Op een goede 

warme dag (met een klein beetje regen) verzamelden alle welpen zich in Rotterdam, samen met nog 

drie andere groepen scouting, om lekker in het natuurpark te spelen.  

Voor veel welpen was het de eerste keer dat ze hier waren en het beviel heel goed, gaan we vaker 

doen! 

Groetjes van Sona, Jakala, Ikki, Baloe en Dahinda 
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We hebben weer een hoop leuke dingen gedaan afgelopen weken! 

 

Er was een opkomst waarbij we een zeskamp gedaan hebben om te 

kijken welke scout het sterkste is. Er waren onderdelen zoals touwtje 

springen, rondje rennen, kegelen met je voet, speerwerpen, 

kogelstoten, en natuurlijk touwtrekken. Het werd een leuke strijd en 

uiteindelijk werd daar een winnaar uitgekozen. Ellen mag het 

komende jaar zich de sterkste scout noemen.  

 

We hebben ook nog een net-voor-zomerkamp weekend gehad bij 

scoutinglabelterrein Stealduin. 

Daar hebben we alvast even proef gedraaid wat er allemaal op kamp 

belangrijk is om te weten. We verzamelden op vrijdagavond om 

19:00uur op de lange haven met de fiets om gezellig met zijn allen 

naar het terrein te gaan. We hebben een lekker stukje gefietst en 

ongeveer 2 uur later kwamen we met de scouts aan bij het terrein. Er 

werd wat gedronken en toen moesten de tenten nog opgezet 

worden. Dat verliep nog niet zo soepel maar gelukkig 

hebben we dat dus even geoefend. 

Na een -voor de meeste- kort nachtje, stonden we om 8 uur 

weer op en werden we heerlijk verra st met een ontbijtje van 

Patrick met gebakken eieren. Na dit lekker gegeten te 

hebben kon het ochtendprogramma beginnen. We gingen 

naar het  staelduinsebos om daar te oefenen met tocht 

technieken. Zo werden de kids in 2 groepen verdeeld en 

mochten ze met diverse routetechnieken een tocht maken 

voor elkaar. En daarna werd de tocht nagelopen door de 

andere groep. Na een leerzame ochtend zijn we 

teruggefietst, hebben we lekker geluncht en werd daarna 

het middagprogramma gestart. Daar was de bedoeling dat 

we een loopbrug gingen pionieren, de pionier skills werden 

nog uit gelegd waarna er 3 driepoten in elkaar  gepionierd 

waren. Helaas is het niet gelukt om er overheen te kunnen 

lopen maar er werd nog wel gezellig gespeeld met de driepoten. We gaven de kids wat vrije tijd en 

daar waren ze lekker met zijn allen een spel aan het doen.  

Ook gingen we nog met z’n allen een maaltijd bereiden: 

groentes snijden en die bereiden met kip of gehakt tot een 

lekkere wrap. Na het corvee hebben de kids het spel waar 

ze mee bezig waren hervat en hebben we daarna lekker een 

kampvuurtje gemaakt en marshmallows gegeten. Er werd 

nog weerwolven gespeeld en ook deze dag kwam ten einde. 

De volgende ochtend was het helaas weer tijd om op te 

ruimen. Vervolgens zijn we weer terug naar Schiedam 

gefietst en ging iedereen moe maar voldaan naar huis. 

De opkomsten erna stonden in het teken van de 

voorbereidingen voor het kamp zo werden de tenten bij 

elkaar gezocht, de keukenkisten gepakt en kampborden geschilderd. Dus nu nog maar een aantal 

nachtjes slapen en zullen wij op kamp gaan.  We hebben er veel zin in! 

 

Heel veel groetjes van de scoutsstaf en de kids 



 

 

 

 

 

 
Hike uitzetten voor de scouts 

Inge, Morgan en Dorian hadden voor een opkomst voor de scouts een hike opgezet, De hike hadden 

we georganiseerd voor onze insigne.  De hike was opgezet door  Schiedam west. 

De tocht was 7 kilometer lang en de scouts hadden verschillende tocht-technieken gebruikt zoals: 

Bolletje-Pijltje route, Grade-Schieten en natuurlijk een kruispunten route. De route ging helaas niet 

heel goed bij de scouts, Hun zeiden dat wij het 

verkeerd hadden gedaan. Terwijl wij 100% zeker wisten 

dat we het goed hadden gedaan. Maar na de pauze 

ging (bijna) alles gelukkig goed. Alle scouts zijn 

daarom ook gelukkig heel thuisgekomen. Nadat alle 

scouts naar huis gegaan waren. Hadden we met de 

leiding nog gepraat over wat er beter kon en wat al 

goed was. 

 

Installatie Merijn 

Merijn is een van deze opkomsten ook geïnstalleerd, 

Onze oude hog rider, welkom bij de club!  

Groepsweekend  

21 mei, we verzamelden met iedereen bij het clubhuis, 

waar we vervolgens vertrokken met de bus richting 

Nistelrode. Toen we aankwamen waren de tenten al opgezet. We hebben daarna een spel gedaan 

wat bestond uit meerdere kleine onderdelen, we vonden het een leuk spel. In de avond gingen we 

zelf koken op kolen. Dat deden we met de scouts, explorers en de stam. Het smaakte heerlijk. Als 

avond spel hebben we een dierengeluiden spel gedaan. Het spel viel niet in onze smaak. Daarna 

gingen we bij het kampvuur zitten en luisterden wij naar leuke en enge ver-halen. We konden lekker 

slapen in onze tent. 

22 mei, De dag erna gingen we een spel doen waar we allemaal vragen moesten beantwoorden om 

bij de volgende vraag te komen met een paar opdrachten er tussen in. We vonden het een langdradig 

spel. Het leukste op dit weekend was Maurits. We houden van hem. SO naar Maurits 

-Dorian 

 

Alle explorers van scouting Schiedam 

We hadden een heel leuke gezellige 

opkomst met alle explorergroepen van 

Schiedam. We moesten zelf een deel van 

de opkomst bedenken, wij hebben trefbal 

met handicap bedacht. Su-per origineel. 

We hebben eerst een levend memory spel 

gedaan, het was super leuk. Daarna gingen 

we een spel doen wat de (bege)leiding voor 

had bereid, we moesten raden welk woord 

we op ons hoofd hadden. Dat was leuk. 

Daarna deden we ons spel. Een bal kwam 

terecht in het water. Daarna hebben we 

veel gepraat. Het was een leuke opkomst.  

-Dorian 

 



 

 

Game avond 

Als andere opkomst hadden we bedacht  om te gaan just dancen op mijn xbox, er waren een paar 

obstakels: Ik had mijn xbox niet mee. Ik moest dus weer naar huis om hem te pakken. Ik was ook de 

bewegingscensor kwijt. Dus just dancen werd het vandaag niet. We hebben het plan geswitched en 

namen de switch van Merijn mee om Mario party op te spelen. Na al deze problemen was het een 

leuke opkomst.   -Dorian 

 

Sponsor BBQ voor kamp 

We hadden om 1 uur al afgesproken voor de voorbereiding van de BBQ. Er moesten veel groenten 

gesneden worden. Tijdens het snijden van de maïs sneed Dorian bijna zijn duim eraf. Na het even 

afgewassen te hebben en een pleister konden wij weer verder. 

De rest verliep soepeltjes en rond 17:15 kwamen de eerste mensen. Op het menu stond vlees, 

groenten, saus en drinken en als dessert hadden wij ijsjes. Het was een geslaagde Barbecue en het 

eten was goed gelukt. Iedereen die aanwezig was superrrrr bedankt voor de sponsoring van ons 

kamp! 

SO naar Jasper die al het bier heeft gedronken.   -Merijn 

 

Dutch Oven 

Het idee was om een appeltaart te maken in een Dutch Oven. We 

zijn eerst naar de Dirk gegaan om de ingrediënten te kopen. 

Daarna het snijden van de appels en het maken van het deeg. 

Toen hebben wij het in de Dutch oven gedaan. 

Terwijl Inge de appeltaart klaar aan het maken was zijn Morgan, 

Dorian en ik het vuur gaan maken. Toen het vuur brandde hebben 

wij de Dutch oven op kolen gezet en gingen wij ondertussen de 

Barbecue voorbereiden. Na een uur was hij klaar en konden wij 

gaan eten. Helaas was het niet helemaal gaar nog en was het meer 

soep dan taart. Smaakte wel lekker.   -Merijn 

 

 

 

 

Mijn eerste opkomst bij de Explorers was …. 

Ik moest een beschuitje zien op te eten zonder handen. Maar er was 

een halve bus slagroom en 3 potjes aan taart versiering erover heen 

gegooid. Na 10 minuten had ik het wel voor elkaar maar die 

hoeveelheid slagroom was niet gezond. Voor de rest is er mij een 

beetjes uitgelegd wat we bij de explorers doen en wat we de 

komende weken gaan doen. Het was zeker een leuke eerste 

opkomst    -Merijn  
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Eindelijk kon het weer: met de hele groep een weekend op pad! 

Op vrijdagmiddag was de boomstam alvast vertrokken naar 

Nistelrode voor alle voorbereidingen, aankleding en het opzetten van 

de tenten. En op zaterdagochtend was het gedaan met de rust; 75 

scouts uit Schiedam gingen hier op expeditie. 

 

De groep werd welkom geheten door onze expeditieleider Patrick. 

Na een groepsfoto vertelde hij ons dat we tijdens dit weekend 

kunnen laten zien of we wel goede expeditieleden zijn. We gingen 

allerlei tests doen en wanneer je iets goed deed, verdiende je een of 

meerdere kralen. Wie voldoende kralen had op zondag bij de sluiting 

is een echt waardig expeditielid. 

 

We begonnen op zaterdag met een posten spel. Ze leerden schieten met een katapult, er moest een 

schat worden gevonden, water moest worden overgebracht van punt A naar B, varen met 

zelfgebouwde vlotten, schieten met erwten en een luchtbuks, er was een enorme hindernisbaan en 

er moesten verschillende dieren worden gevonden in het bos. De scouts brachten het er goed vanaf 

en er werden al aardig wat kralen uitgedeeld. 

 

Daarna werd de groep verdeeld. Bevers en welpen gingen van sigarenkistjes muziekinstrumenten 

maken en de scouts en ouder gingen primitief koken. Normaal gesproken gaan de kookkunsten op 

een weekend of kamp niet verder dan boontjes, pannenkoeken of macaroni, maar wat er dit keer 

gekookt werd is echt verrassend! Zo was er: kip coca cola, worst in curry saus, nacho chilli en 

vegetarische Shakshuka. En daarnaast nog een heerlijk toetje: warme appel crumble met slagroom 

en ijs. Er werd gekookt op vuur met Dutch Ovens. Iedereen doet echt zijn best en het resultaat is net 

zo lekker als het klinkt, om je vingers bij af te likken! Na het avondeten zorgt de boomstam voor het 

corvee zodat de kinderen nog even kunnen vrijspelen op de hindernisbaan.  

 

Als avondprogramma deden we een dierengeluiden-smokkelspel. De groepjes moesten zoveel 

mogelijk blokjes met een dier erop naar het betreffende dier in de jungle brengen. De dieren waren 

verstopt in het bos, maar door naar hun geluiden te luisteren kon je ze vinden. Maar let op, de dieren 

mochten zich ook verplaatsen. Onze jonge expeditieleden zijn inmiddels al aardig kundig en weten 

ook deze proef glansrijk te doorstaan zodat er weer aardig wat kralen uitgedeeld konden worden. 

 

Doordat er een stookverbod was, mochten we geen kampvuur houden, maar met een beamer en een 

scherm konden we de avond toch gezellig afsluiten met een “vuurtje”. Toen de bevers en welpen na 

het eten van een marshmallow de slaapzakken gingen opzoeken, bleef de rest nog bij het “vuur” 

zitten. Marcel nam ze middels een verhaal mee in de wereld van de zwarte magie.  

 

Het blijft altijd bijzonder, een ontbijttafel met 75 personen, een gezellig begin van de dag. Na het 

ontbijt was het tijd voor een slinger-de-slampam. Over het hele terrein hingen briefjes verspreidt. Op 

elk briefje stond een vraag of een opdracht. Wanneer je de vraag/opdracht goed had, werd je 

doorgestuurd naar de volgende. Is bijvoorbeeld bij vraag 35 het antwoord A, dan ga je op zoek naar 

briefje 10. Is het antwoord B, dan ga je op zoek naar briefje 27. Zo ging iedereen kriskras over het hele 

veld. Tussendoor zaten er allerlei grappige en uitdagende opdrachten. Ook hier liet iedereen weer 

zien goede expeditie vaardigheden te hebben. De kralenkettingen waren inmiddels aardig vol. 

 

Het laatste spel van het weekend was de expeditie naar de phi phi eilanden. Er waren 6 eilanden die 

elk hun eigen expeditie spullen hadden (zo is er bijv. een zakmes, kaart en kompas). De eilanden 

waren verbonden via touwtjes. Alleen via deze touwtjes kan je een ander eiland dus bereiken. Met je 

groepje moest je proberen zoveel mogelijk verschillende expeditie spullen te verzamelen. Heb je 6 

verschillende dan is dat 10 punten waard. Er werd hard gestreden en met veel expeditie spullen 

keren de groepjes terug naar het centrale punt. 



 

 

De laatste kralen werden nog uitgedeeld en daarna keken we of iedereen voldoende had verzameld. 

Gelukkig zien we dat onze groep bestaat uit hele stoere, slimme, sterkte en snelle expeditieleden! 

Iedereen verdiende een mooie badge. We sloten het weekend moe maar voldaan af, we maakte nog 

een groepsfoto en toen was het echt tijd om naar de bus te gaan.  

 

Bedankt voor jullie gezelligheid, het was een top weekend!!  

 

De boomstam 

  



 

 

 

 

 

 

 

Kwaliteiten heeft iedereen, kwalificaties niet altijd. Net zoals de jeugdleden werken aan de 

ontwikkeling van hun competenties, doen ook onze vrijwilligers dat. Je hebt het misschien wel al een 

keertje op Facebook voorbij zien komen, of je hebt die mooie vierkantjes al zien blinken boven de 

rechter borstzak van bepaalde uniformen, maar wat houdt het nou allemaal in en hoe gaat het nou in 

z’n werk? En kunnen alleen vrijwilligers deze halen, of ook jeugdleden? (Spoilers: Beiden!) 

 

Begeleiders, coaches en Scouting Academy 

Het idee is dat als je een kwalificatie wil halen, er iemand jou hierin begeleid, en deze wordt 

toegekend door iemand boven dat niveau je. Dus bijvoorbeeld als iemand een “Gekwalificeerd 

Leidinggevende” wil halen, wordt deze persoon begeleid door 1 van onze praktijkbegeleiders: Eric 

Brouwer en Marcel de Bruin. Wanneer zij denken dat deze persoon er klaar voor is, schakelen ze de 

praktijkcoach van de regio in om hier over te oordelen. Als die ook denken dat deze persoon het kan, 

word je gekwalificeerd! 

 

Natuurlijk hoef je niet te leren wat je al kan: Elke kwalificatie heeft een aantal eisen waar iemand aan 

moet voldoen, maar heb je de PABO afgerond kan je vast de begeleiders nog wel wat leren over de 

leeftijdseigen kenmerken! Dus daar hoef je niet aan te werken. Hierdoor krijgt iedereen een eigen 

ontwikkelingsplan. Daarbij worden we ondersteund door Scouting Academy. Scouting Academy 

organiseert allerlei toffe workshops, trainingen, weekenden, alles met doen om de kennis over te 

brengen aan eenieder die het wil! 

 

Maar wat betekent nou wat? 

Elke kwalificatie heeft een eigen insigne. Zeker bij de Uber scouts kan zo’n gedecoreerde 

rechterborst nog wel eens overweldigend zijn. Daarom een lijstje hieronder welke wij binnen onze 

groep hebben en waaraan gewerkt wordt (in willekeurige volgorde): 

Gekwalificeerd (bege)leider 

Om een gekwalificeerd leider te zijn moet je behoorlijk wat basiskennis hebben van 

Scouting, het Scoutingspel, de speltak waar je leidinggeeft, de ontwikkeling van het 

kind, financiën, veiligheid en ga zo maar door. Wij proberen altijd al onze stafleden 

het gekwalificeerd niveau te laten bereiken. Deze is op groepsniveau te halen en heeft 

een schootsteek erop. 

Binnen deze kwalificatie zijn er 2 varianten: 

•    Voor de leiding van de bevers, welpen en scouts (lichtgrijs) 

•    Voor de explorers begeleiding (lichtblauw) 

 

Gekwalificeerd teamleider 

Net zoals dat de jeugdleden begeleid worden door de stafleden, moet er ook iemand 

zijn die dat zooitje ongeregeld in het gareel houdt. Hier komt de teamleider van pas! 

Deze moet kennis hebben van kwaliteitsverbeteringen, complexe leeftijdseigen 

kenmerken, begeleiden van het team, crisisbeheersing, etc. Ook deze is op 

groepsniveau te halen en bestaat uit de schootsteek 

Ook hier zijn 2 varianten: 

• Teamleider bevers, welpen en scouts (donkergrijs) 

• Teambegeleider explorers/adviseur roverscouts (donkerblauw) 

 

  



 

 

Organisator 

Binnen de scoutingregio worden ook activiteiten georganiseerd. Van kleine 

bijeenkomsten van enkele tientallen scouts, tot grote meerdaagse activiteiten met 

honderden scouts. Als je als organisator van dit soort activiteiten capabel bent 

bevonden, heb je het organogram met lichtblauwe achtergrond verdiend! Ook deze 

wordt op regio en landelijk niveau bepaald  

 

Kampkwalificatie 

 

Een belangrijk onderdeel van Scouting is natuurlijk ook de zomer- en 

weekendkampen. Maar hoe organiseer je dat nou? Bij deze kwalificatie heb je alles in 

huis om dat te doen: Locaties, programma, financiën, langere zorg voor de leden, 

koken voor grotere groepen, een ramp op kamp, etc. Binnen de groep kan je deze 

gewoon halen!  

Ook hier zijn verschillende niveaus te behalen: 

• Op kamp voor bevers & welpen (licht blauw) 

• Op bivak voor scouts & explorers (donkerblauw) 

• Op kamp voor roverscouts (oranje, en deze is al te halen als stamlid! 

 

Begeleidende kwalificaties 

 

Net zoals de stafleden de jeugdleden begeleiden, zijn er ook kwalificaties voor 

degenen die de stafleden begeleiden! Zo heb je de groepsbegeleider die 

verantwoordelijk is voor het vrijwilligersbeleid, coaching van het bestuur, waardering 

en het reilen en zeilen binnen een stafteam. Deze heeft een donkergrijs insigne met 

poppetjes die handjes vasthouden.  

 

Ook zijn onze praktijkbegeleiders gekwalificeerd. Deze zijn hierdoor capabel om de 

stafleden te begeleiden, persoonlijke ontwikkelingsplannen uit te zetten en samen te 

werken aan de kwaliteit van het scoutingspel binnen een speltak. Het insigne bestaat 

uit een donkergrijze achtergrond en een vlam. Beide kwalificaties vallen ook binnen 

groepsniveau. 

 

Trainers en opleiders 

 

Zoals aan het begin stond is er ook een Scouting Academy. Deze draait, net zoals de 

rest van Scouting op vrijwilligers. Degene die de stafleden direct instrueert en 

trainingen geeft, zijn de trainers. Denk hierbij aan trainingen over de bovenstaande 

kwalificaties. Het insigne hiervoor is donkergrijs met een karaaksteek er op. 

De kwalificatie voor opleider lijkt heel erg op die van de trainer, maar als opleider ben 

je verantwoordelijk voor de training en begeleiding van de trainers, of geef je op 

landelijk niveau opleidingen, zoals de training voor Regi organisatoren. Deze 

kwalificatie is een karaaksteek met licht-blauwe achtergrond. Beide kwalificaties 

worden op regionaal en/of landelijk niveau bepaald. 

  



 

 

Spelspecialist 

 

Binnen Scouting is er ook een groep mensen op landelijk niveau actief om het Scoutingspel binnen 

heel Nederland te verbeteren en landelijke en regionale teams en activiteiten te adviseren. Deze 

Spelspecialisten moeten dus een zeer intensieve kennis hebben van alles binnen Scouting, 

organisatie, trainingen, begeleiden, psychosociale ontwikkeling en nog veel meer. Binnen geheel 

Scouting zijn er op dit moment 5 mensen die deze kwalificatie hebben (waar er 2 van in onze groep 

zitten. Weet jij wie?) 

 

Kwalificaties buiten Scouting 

Er zijn ook enkele kwalificaties die je buiten scouting kan halen en nog steeds op je uniform mag 

dragen. Dit zijn de zendamateur certificeringen, EHBO-vaardigheden en een heel sloot aan 

waterwerkspecialisaties! Al deze kan je ook al als jeugdlid halen. Praat dus eens voor de gein met je 

stafleden als je de ogen van de groepsgenoten wil laten uitpuilen van jaloezie op jouw harde werk! 
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Zet dit  

feest  

alvast in je agenda! 
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