PERSOONLIJKE
GROEI

ONTWIKKELING VAN JE SCOUTS EN GIDSEN
Nieuwsgierig zijn en vooruit willen, dat typeert scouts & gidsen. Kinderen en jongeren nemen deel aan scouting omdat ze willen spelen, zich willen amuseren en avonturen willen beleven met vrienden en vriendinnen. Plezier staat voorop. Groeien en
leren gebeuren binnen FOS Open Scouting steeds in een speelse context.
Maar hoe gaat dat groeien en leren dan? Dit artikel verduidelijkt leren en toont je
manieren om er bewust mee aan de slag te gaan.
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Wat is persoonlijke
groei?

Groeien gebeurt met vallen en opstaan. Het is een levenslang proces waarbij mensen plezier en vreugde
halen uit succeservaringen en waarbij probleemsituaties nieuwe leerkansen bieden. Energie halen uit overwinningen en eens tegen de lamp lopen om erna te
bezinnen, horen daar in thuis.
Kinderen en jongeren zijn van nature uit nieuwsgierig.
Ze trekken op ontdekkingstocht en vinden nieuwe
mogelijkheden. Zo verruimen ze hun blik en worden
ze gestimuleerd om zelf steeds weer op zoek te gaan
naar nieuwe kennis en vaardigheden. Met vallen en
opstaan brengen ze dit in de praktijk. Op een positieve manier leren ze uit fouten of moeilijk oplosbare
situaties.
FOS Open Scouting daagt scouts en gidsen uit om hun
grenzen te verleggen en hun talenten te ontwikkelen.
Als leider bied je kinderen en jongeren een stimulerende leeromgeving aan. Door prikkels en activiteiten
zet je hen aan om hun groeikansen te ontdekken en te
benoemen wat ze zelf willen bereiken. Scouts en gidsen krijgen de kans om hun eigen doelen te bepalen
en na te streven. Zo ontwikkelen ze de motivatie om
hun eigen groei te sturen en verantwoordelijkheid op
te nemen.
Scouts en gidsen zijn in hun ontwikkeling in grote
mate afhankelijk van wat hun omgeving hen te bieden heeft. Met de hulp van leiding en leeftijdsgenoten
zoeken ze uit hoe ze hun eigen doelstellingen kunnen
bereiken. Ze worden gestimuleerd om zelf op eigen
tempo op verkenning te gaan en hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
FOS Open Scouting creëert een veilige omgeving
waar je fouten mag en kan maken. In deze context
kan je op een veilige manier grenzen ontdekken en
verleggen. Door aan te sluiten bij wat je reeds kan en
voldoende begeleiding te voorzien bij wat je nog niet
kunnen, zorgen we ervoor dat dit een succeservaring
wordt.
Je krijgt erkenning voor de vooruitgang die je maakt
en bouwt hierdoor zelfvertrouwen op. Complimentjes

van de leiding of een geslaagde opdracht nodigen uit
om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Stap
voor stap groei je uit tot wie je zelf wil zijn.

Wat is leren?
Persoonlijke groei en leren zijn twee gelijkaardige begrippen die we door elkaar gebruiken. Als een kind of
een jongere een duurzame gedragsverandering laat
zien, die het gevolg is van leeractiviteiten, dan heeft
het kind iets geleerd.
Het gaat bij leren dus niet alleen om kennis verwerven, want ook het verwerven van vaardigheden en
inzichten hoort er bij. Leren gaat dus zowel over weten welke knoop wanneer te gebruiken, als over hoe
je die knoop dan ook op correcte manier legt. In dit
hoofdstuk belichten we enkele aspecten van leren en
groeien.
In groep en individueel
Leren is een collectief gebeuren omdat we binnen
scouting samen leven met anderen. Je leert door nabootsen en observeren, en je leert door geconfronteerd te worden met anderen en de situatie.
Leren is ook een individuele bezigheid. Iedereen heeft
een eigen beginsituatie, leersnelheid en leervoorkeur.
Kinderen en jongeren leren gemakkelijker zaken die
aansluiten bij hun ervaringen, gedachten, interesses
en problemen. Er moet een reden zijn om iets te leren.
Intrinsiek versus extrinsiek gemotiveerd leren
Er zijn twee redenen te vinden voor leeractiviteiten:
extrinsieke motivatie en intrinsieke motivatie.
Extrinsiek leren motiveert door een externe beloning
zoals punten, een badge of een compliment.
Intrinsiek leren motiveert van binnenuit: Je leert om
de dingen te kunnen doen die je wil doen. Vaak is daar
een combinatie van kunnen en kennen voor nodig.
Scouting biedt veel intrinsieke leerkansen aan omdat
kinderen en jongeren veel verschillende uitdagingen
krijgen. Dit is dan ook een duurzamere gedragsverandering.

Leren om te ontwikkelen
Leerbehoeftes zijn dynamisch en ontstaan in wisselwerking met de omgeving. Ze zijn dus veranderlijk en
afhankelijk van de leefwereld van kinderen en jongeren. Inspirerende voorbeelden, uitdagingen of maatschappelijke veranderingen kunnen leerbehoeftes
oproepen, maar de leerbehoeftes hangen ook samen
met de ontwikkeling die scouts en gidsen zelf door
(willen) maken.

Leren als slim zigzaggen tussen theorie en praktijk
Elk individu leert op zijn eigen manier. Sommigen vertrekken liever vanuit de praktijk en anderen beginnen
liever bij de theorie. Net zoals je doeners en denkers
hebt. Dit verschil wordt leerstijlen genoemd.
In een ideaal leerproces zigzag je tussen vier manieren
van leren:
- Leren door directe ervaring: leren door meedoen
en leren door doen (trial and error)

TIP!

TIP: Meer informatie over de ontwikkeling van
je leden vind je terug in de scoutsmapartikels
“Leden onder de loep”.

- Leren door sociale interactie: leren met, van en
door elkaar
- Leren door het verwerken van theorie: zich eigen
maken van abstracte informatie

Leren als uitdaging

- Leren door nadenken (reflectie): in vraag stellen

Het zoeken naar evenwicht tussen uitdagingen en
vaardigheden motiveert om te leren. Kinderen en jongeren willen van nature groeien en beter worden in de
dingen die ze doen. Ze zijn nieuwsgierig naar hun eigen mogelijkheden en de wereld rondom hen. Voor een
optimale leerervaring is echter een goede balans tussen vaardigheid en uitdaging nodig. Dit noemen we de
zone van de naaste ontwikkeling.

van het hoe, wat en waarom

Afhankelijk van deze balans tussen uitdagingen en
bekwaamheden, balanceren kinderen en jongeren
voortdurend tussen bang worden of verveeld raken.
Als we te lang hetzelfde blijven doen wordt het saai,
als we te sterk veranderen worden we angstig. Dit uit
zich vaak in weerstand, onzekerheid en faalangst.
Afhankelijk van je vaardigheden kunnen uitdagingen drie verschillende reacties oproepen: comfort,
stretch of paniek.
In de comfortzone zitten alle gedragingen die binnen
je vaardigheden liggen. De strech-zone is gevuld met
uitdagingen die je vaardigheden nog nét wel of nét
niet omvatten. Leerervaringen in deze zone bieden
je de meeste groeimogelijkheden. Uitdagingen in de
paniekzone maken groei onmogelijk. De nodige vaardigheid ontbreekt en de uitdaging roept negatieve gevoelens op.
Probeer dus uitdagingen aan te bieden zodat je leden
in de stretch-zone terecht komen. Geef ze voldoende
erkenning voor hun durf en groei. Zo kunnen ze grenzen verleggen.

Al doende leert men
Eigenlijk is alles wat iemand kan ooit een kwestie van
leren geweest, van oefenen met vallen en opstaan.
Mensen leren vooral vanuit de praktijk, vanuit een
concrete (werk)situatie. Het meeste wat mensen leren komt spontaan en niet bewust tot stand. Het leren door theorie neemt maar een bescheiden plaats
in.
Een veilige groepsomgeving
Er is één cruciale voorwaarde om te groeien als scouts
of gids: Een veilige groepsomgeving.
Enerzijds is er nood aan fysiek veilige omgevingen
waar voldoende toezicht is en waar experimenten
mogelijk zijn. Een context waar risico’s beredeneerd
worden aangegaan en uitdagingen op maat zijn van
de fysieke ontwikkeling van elke scout en elke gids.
Anderzijds is emotionele veiligheid essentieel
om drempelvrees en faalangst weg te halen. Een
groepsomgeving waar alle scouts en gidsen zich goed
in hun vel voelen creëert ruimte voor experiment. Dan
durven kinderen en jongeren nieuwe dingen uitproberen en hebben ze geen angst voor de reacties van
anderen. Drempels kan je wegnemen door contact te
zoeken, 1 op 1 gesprekken en openheid te tonen. Vertel
bijvoorbeeld hoe je dit zelf als kind hebt ervaren of hoe
jij ermee bent omgegaan
Bevestigen van positief gedrag, inzetten op kennismaking en groepsdynamiek en benoemen van talen-

ten vergroten de emotionele veiligheid. Wie in zichzelf
gelooft, zoekt minder snel het conflict op en gaat
meer uitdagingen aan.
Groepsdruk kan deze veiligheid verkleinen. Groepsdruk is een normaal fenomeen: elke persoon heeft de
neiging om zich aan te passen aan de verwachtingen
van de groep. Omgaan met die groepsverwachtingen
is niet altijd even gemakkelijk.

Persoonlijke groei in de fundamenten
Kinderen en jongeren groeien bij FOS Open Scouting op allerlei vlakken en ontwikkelen verschillende
vaardigheden. Daarom bieden we groeikansen aan op
acht groeidomeinen:
- Identiteit
- Verbondenheid
- Engagement

elementen in de scoutsmethode. Door alle elementen
samen te gebruiken, creëer je een stimulerende omgeving waarin kinderen en jongeren aan hun persoonlijke ontwikkeling kunnen werken.

TIP!

TIP: Meer informatie over de groeidomeinen
en de FOS-methode kan je terug vinden in het
artikel over de “Fundamenten van FOS Open
Scouting”.

Natuur
Het leven in de natuur stelt scouts en gidsen voor kleine en grote levensechte problemen en stimuleert hen
om vindingrijke oplossingen te bedenken.
Wet & belofte
Wet en belofte vormen een methodiek om te werken
rond engagement. Werken met wet en belofte is je leden leren om ergens voor te gaan, zowel in groep als
persoonlijk.

- Samenwerking
- Eigen mening
- Emotionele ontwikkeling
- Lichamelijke ontwikkeling
- Probleemoplossend denken.

Het is duidelijk dat FOS Open Scouting veel wil bereiken met haar leden. Gelukkig hebben we ook een
duidelijke kijk op hoe we dat willen bereiken. Door
te werken in leeftijdsgroepen, gebruik te maken van
de scoutsmethode, een leuk en gevarieerd activiteitenaanbod aan te reiken en ontmoeting centraal te
plaatsen, bieden we onze leden alle kansen om steeds
weer te groeien.
Scouting wil kinderen en jongeren uitdagen om nieuwe dingen te proberen en om hieruit te leren. Het
hoeft niet volgens het boekje, maar mag met vallen
en opstaan. Zo boetseren ze hun eigen toekomst. Om
dat leerproces te stimuleren wordt wereldwijd door
scouts- en gidsenbewegingen gebruik gemaakt van
de scoutsmethode.
De scoutsmethode is een samenhangend geheel, bestaande uit verschillende elementen: natuur, wet &
belofte, persoonlijke groei, leren door te doen, teamwork, symbolen/thema’s/ceremonies en begeleiding.
Persoonlijke groei is nauw verbonden met de andere

Het biedt je de kans om als scout en gids stil te staan
bij jezelf en de groep. De wet is een groepsengagement
en de belofte is een persoonlijk engagement. Werken
aan eigen groei is ook een engagement tegenover jezelf.
Leren door te doen
Scouts en gidsen leren allerlei vaardigheden door ze
aan den lijve te ondervinden en in de praktijk uit te
proberen. Door hen te laten stilstaan bij hun ervaringen stimuleren we het ervaringsgericht leerproces.
Op die manier ondersteunen we scouts en gidsen om
uit dagdagelijkse activiteiten datgene te leren dat
voor hen persoonlijk relevant is.
Teamwork
We werken met kleine groepjes (burchten, nesten
en patrouilles) die we bewust samenstellen. Door intensief samen te werken ontdekken de leden van het
team elkaars kwaliteiten. Op die manier leren scouts
en gidsen waarvoor ze op elkaar kunnen rekenen, wat
ze van elkaar kunnen leren en hoe ze zelf kunnen bijdragen tot de groep.
Symbolen, rituelen en thema’s
Binnen scouting werken we vaak rond abstracte ideeën zoals verbondenheid en engagement. Dat zijn geen
eenvoudige onderwerpen om over te brengen aan

kinderen en jongeren. Daarom maken we gebruik van
symbolen, thema’s en ceremonies om abstracte ideeën herkenbaar voor te stellen.

als het ware de kaart, terwijl de klasse- & badgewerking en de FOS-groeitocht manieren zijn om je over
die kaart te bewegen. Zo ga je op FOS-avontuur.

Begeleiding

Het FOS-groeipad

Zonder leiding geen scouting, dat is logisch. De leiding
speelt binnen de werking een unieke en belangrijke
rol. Je stimuleert het leerproces door prikkels te geven, nieuwe ideeën aan te reiken en de leden te laten
stilstaan bij hun ervaringen. Je kiest bewust een gevarieerd aanbod aan activiteiten dat kansen biedt
aan alle leden om uit te blinken en te groeien.

TIP!

Op basis van de fundamenten is er een FOS-groeipad
ontwikkeld. Het groeipad is de concrete vertaling van
de groeidomeinen en de FOS-methode naar de verschillende takken. Het FOS-groeipad houdt rekening
met de leefwereld en de mogelijkheden van scouts en
gidsen per leeftijdstak.
Het FOS-groeipad is een basisdocument om in je eigen eenheid een eigen groeipad te bepalen. Door met
je eenheid een groeipad op te stellen geef je een duidelijke richting aan de werking van elke tak. Je krijgt een
beter zicht op de kleine stapjes die in elke tak gezet
worden en het groter geheel waartoe die zullen bijdragen. Met die inhoud kan elke tak aan de slag gaan bij
het opstellen van hun takprogramma.
Afhankelijk van typische gewoontes van je eenheid
(vb. seascouts of landscouts, grote of kleine eenheid,
sterke traditie in technieken of meer bezig met sociale projecten, …) zal je andere accenten leggen.

TIP: Meer informatie over een gevarieerd aanbod creëren kan je terug vinden in het artikel
over de “Activiteiten maken”.
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Persoonlijke groei in
de praktijk?

FOS Open Scouting heeft enkele hulpmiddelen en
systemen om aan de slag te gaan met persoonlijke
groei: namelijk het FOS-groeipad, de klasse- & badgewerking en de FOS-groeitocht. Het FOS-groeipad is

het
alweer een
realisatie van

Identiteit

Bevers-Zeehonden ontdekken hun eigen leefwereld. Ze
ontdekken ook wat ze goed en minder goed kunnen. Leer
hen om hun mogelijkheden realistisch in te schatten. Bouw
steeds verder aan hun zelfvertrouwen.

Welpen krijgen steeds meer oog voor de anderen in
de groep. Geef hen de kans om de leefwereld van hun
groepsgenootjes te leren kennen. Welpen reageren vaak
hevig op gedrag dat hen niet aanstaat. Door hen hierover
in gesprek te laten gaan, leren ze stilstaan bij waarden als
respect, eerlijkheid en rechtvaardigheid.

JVG’s-Aspiranten ontwikkelen stilaan een eigen plek
binnen de groep. Help hen om voor zichzelf realistische
doelstellingen te formuleren op maat van hun eigen
mogelijkheden. Stimuleer hen om groeikansen te zien als
een uitdaging!

VG’s-Juniors groeien verder in hun rol binnen de groep.
Zorg ervoor dat ze ook hun leeftijdsgenoten voldoende
ruimte gunnen om een rol op te nemen. Geef VG’s-Juniors
kansen om een eigen visie op het leven te ontwikkelen.
Stilstaan bij waarden, idealen en drijfveren helpen hen om
een eigen identiteit op te bouwen.

Seniors krijgen een duidelijk beeld op wie ze zijn en waar
ze voor staan. Ze durven zichzelf zijn in de groep en laten
die ruimte ook aan anderen. Als moderator geef je elke
Senior de kans om de eigen unieke kwaliteiten in te zetten
voor de groep. Zo haal je het beste in elke Senior naar
boven en geef je hun zelfvertrouwen een stevige boost.

Verbondenheid

Bevers-Zeehonden komen tot het besef dat niet alles rond
hen draait in de groep. Laat hen op een respectvolle manier
omgaan met de anderen in de groep.

Welpen spelen en werken samen met de anderen in de
groep. Ze ontdekken gelijkenissen en verschillen tussen
zichzelf en anderen. Zorg ervoor dat iedereen in de groep
respect toont voor elkaar en durft opkomen voor zichzelf.

JVG’s-Aspiranten zetten zich steeds meer in voor het
groepsbelang. In hun zoektocht naar een eigen identiteit
zijn ze soms erg kritisch naar anderen. Waak er daarom
over dat iedereen zichzelf kan zijn in de groep. Maak
pestproblemen bespreekbaar in de groep. Leer hen dat
pesten niet getolereerd wordt.

VG’s-Juniors vormen een hechte groep. Ze denken
constructief mee na over de regels en afspraken in de groep
en wijzen elkaar op hun verantwoordelijkheid. Geef hen de
kans om andere groepen in de samenleving te ontmoeten
en maak hen bewust van vooroordelen en discriminatie.

Samen vormen Seniors een hechte groep waarin ze
elkaar vertrouwen en op elkaar durven rekenen. Blijf
aandacht hebben voor een goede groepssfeer. Geef
hen de kans om andere groepen in de samenleving te
ontmoeten en hieruit te leren. Stimuleer hen om te
reageren op vooroordelen en discriminatie.

Engagement

Bevers-Zeehonden proberen steeds hun best te doen in
de groep. Leer hen om kleine taakjes op zich te nemen,
eenvoudige problemen zelf op te lossen en hulp te vragen
wanneer dat nodig is.

Welpen zijn erg trots als ze de kans krijgen om
verantwoordelijkheden op zich te nemen. Geef hen lichte
verantwoordelijkheden die ze onder begeleiding kunnen
opnemen. Stimuleer hen om anderen te helpen. Laat hen
stap voor stap een meer actieve rol opnemen in de groep.

JVG’s-Aspiranten kunnen steeds grotere
verantwoordelijkheden aan. In hun partrouilles of
kwartieren nemen ze samen het engagement om
opdrachten tot een goed einde te brengen. Bied hen
daarnaast activiteiten aan die hun blik verruimen en hen
bewust maken van maatschappelijke problemen.

VG’s-Juniors zetten samen doelen uit voor hun patrouille
of kwartier. Stimuleer elke VG-Junior om een actieve rol op
te nemen om die doelen te bereiken. Bied hen daarnaast
activiteiten aan die hun blik verruimen en hen inzicht doen
krijgen in maatschappelijke problemen.

Seniors gaan in groep de uitdaging aan om grotere
projecten tot een goed einde te brengen. Ze nemen
samen beslissingen en dragen hiervoor als groep de
verantwoordelijkheid. Samen ondernemen ze actie om de
wereld iets mooier achter te laten dan ze hem vonden.

Samenwerking

Bevers-Zeehonden spelen actief mee. Begeleid hen in het
zelfstandig oplossen van kleine ruzies. Leer hen de feiten
eerlijk te verwoorden en zich te excuseren als dat nodig is.

Welpen merken dat je samen in groep vaak meer kan
bereiken dan alleen. Ze werken samen om het spel tot een
goed einde te brengen. Help hen bij ruzies om hun eigen
inbreng en gevoelens te verwoorden. Bouw samen aan een
duurzame oplossing.

JVG’s-Aspiranten overleggen met anderen binnen de
groep. Ze proberen conﬂicten zelfstandig op te lossen. Help
hen in het werken naar een compromis. Begeleid hen ook in
het opnemen van verantwoordelijkheid voor fouten.

VG’s-Juniors gaan geen discussie uit de weg. Modereer de
discussie zodat ze in groep tot een akkoord kunnen komen.
Leer hen om opbouwende feedback te geven aan elkaar.

Seniors werken samen om uitdagingen te bereiken. Als
moderator geef je hen de ruimte zoveel mogelijk zelf te
doen, fouten te maken en hieruit te leren.

Eigen mening

Bevers-Zeehonden vertellen graag en weten meestal wat
ze leuk en niet leuk vinden. Als leiding zorg je ervoor dat ze
voldoende naar elkaars mening luisteren.

Welpen beseffen dat iemand een andere mening kan
hebben. Help hen bij het omgaan met andere meningen.
Zorg ervoor dat ze zelfstandig kunnen verwoorden wat ze
leuk vinden en waarom.

JVG’s -Aspiranten zullen sterk opkomen voor hun eigen
mening. Als leiding waak je erover dat ze die mening op
een respectvolle en constructieve manier formuleren en in
dialoog gaan.

VG’s-Juniors werken samen en komen vaak in aanraking
met meningsverschillen. Geef ze voldoende ruimte om hun
eigen mening goed te onderbouwen en in dialoog te gaan
met de groep. Respect voor de groepsmening is belangrijk.

Seniors vormen een eigen mening over het leven in de
tak, de eenheid en de maatschappij. Ze gaan hierover in
dialoog en zijn bereid hun mening bij te sturen. Wanneer
de discussie dreigt te ontsporen, ben je steeds in staat het
gesprek terug op de rails te krijgen.

Lichamelijke
ontwikkeling

Bevers-Zeehonden ontwikkelen stap voor stap meer
lichaamscontrole. Werk als leiding rond de ontwikkeling van
hun ﬁjne motoriek en laat ze de basiskenmerken van hun
eigen lichaam ontdekken.

Welpen staan te springen voor lichamelijke activiteiten.
Organiseer uitdagende activiteiten, waarin ze hun
lichamelijke grenzen kunnen verleggen. Leer hen in een
veilige omgeving gevaren inschatten.

JVG’s-Aspiranten maken heel wat veranderingen door
tijdens de puberteit. Als leiding kan je hierop inspelen door
activiteiten te ontwikkelen rond zelfrespect en seksualiteit.
Leer je JVG’s-Aspiranten ook om risico’s in te schatten en
veilig om te gaan met vuur, werkmateriaal, verkeer, enz.

VG’s-Juniors zoeken voortdurend de grenzen op, wat soms
tot gevaarlijke situaties leidt. Help hen om die situaties
te vermijden of ermee om te gaan. Als leiding sta je voor
de uitdaging om hen voldoende experimenteerruimte te
bieden en toch op tijd te begrenzen.

Seniors willen zelfstandig hun grenzen verkennen. Als
moderator blijf je steeds waakzaam en grijp je in wanneer
de situatie uit de hand dreigt te lopen. Samen bespreek je
hoe het volgende keer anders kan.

Emotionele
ontwikkeling

Bij Bevers-Zeehonden merk je meestal aan hun
lichaamstaal hoe ze zich voelen. Probeer hen die gevoelens
onder woorden te laten brengen.

Welpen herkennen de gevoelens van anderen rondom
hen. Laat hen luisteren naar elkaar en zoek samen naar de
oorzaak van gevoelens.

De puberteit brengt voor JVG’s-Aspiranten heel wat
nieuwe gevoelens met zich mee. Help hen om hun eigen
gevoelens beter te begrijpen door op zoek te gaan naar de
oorzaak ervan.

VG’s-Juniors ontdekken hun emotionele grenzen.
Stimuleer hen om hun grenzen te verleggen en hun angsten
te overwinnen, maar dwing hen niet om dingen te doen die
ze echt niet durven.

Als seniormoderator bouw je aan een open sfeer. Zowel in
kleine als in grote groep kan openlijk gepraat worden over
persoonlijke gevoelens. Vraag je Seniors om rekening te
houden met de emotionele grenzen van anderen.

Bevers-Zeehonden kunnen eenvoudige informatie
onthouden en toepassen. Pas je daaraan aan en geef steeds
korte en duidelijke opdrachten. Ze zitten ook boordevol
fantasie. Help hen om fantasie en werkelijkheid van elkaar
te onderscheiden.

Welpen zijn van nature heel nieuwsgierig. Maak daarvan
gebruik om hen enthousiast op zoek te laten gaan naar
nieuwe kennis. Wanneer problemen opduiken help je de
Welpen zoeken naar haalbare oplossingen.

JVG’s-Aspiranten zijn creatief in het bedenken van
oplossingen. Stimuleer hen om verschillende oplossingen
te ontdekken en uit te testen. Leer hen kritisch omgaan met
informatie.

Voor VG’s-Juniors is het een uitdaging om een goede
oplossing te vinden voor ingewikkelde problemen. Het is
erg leerrijk om achteraf met hen te reﬂecteren over het
uitgevoerd proces.

Seniors kunnen de moeilijkste problemen aan, of dat
denken ze toch. Blijf ze prikkelen en probeer in groep
grenzen te verleggen. Vergeet niet samen te genieten van
geslaagde uitdagingen.

Probleemoplossend

denken

de FOS-methode
Wet & Belofte

Persoonlijke groei

Leren door te doen

Wet & belofte zijn een vertrekpunt om te werken rond waarden
en engagement. Je stimuleert hiermee je scouts en gidsen om
engagementen op te nemen, eigen waarden te ontwikkelen en samen
leefregels op te stellen voor de groep. Zo leren ze stap voor stap het
groepsleven te regelen en staan ze stil bij hun verantwoordelijkheden.

Je daagt je scouts en gidsen uit om hun grenzen te verleggen en hun
mogelijkheden te ontwikkelen. Zo stimuleer je hen om stap voor stap
nieuwe doelen te bereiken. Je geeft hen erkenning voor de vooruitgang
die ze maken en bouwt op die manier mee aan hun zelfvertrouwen.

Scouts & gidsen leren binnen scouting verschillende vaardigheden door
deze zelf te proberen, eventueel fouten te maken en eruit te leren. Je
laat hen stilstaan bij die ervaringen en stimuleert op die manier hun
leerproces.

Natuur

Begeleiding

Co-educatie

De vrije natuur is een aangename en avontuurlijke omgeving boordevol
uitdagingen. Door je leden te laten spelen en leven in de natuur daag je
hen uit om vindingrijke oplossingen te bedenken, help je hen terugkeren
naar de essentie van het leven en stimuleer je zingeving. Je doet hen ook
inzien dat het noodzakelijk is om respectvol gebruik te maken van de
natuur . Je strijdt samen om het milieu te beschermen.

Verantwoordelijkheid, inspraak, zelfsturing, … leden hebben binnen
scouting veel eigen inbreng. Toch kunnen ze niet zonder hun leiding. Je
stimuleert hun groeiproces, reikt nieuwe ideeën aan, laat hen stilstaan bij
hun ervaringen en zorgt ervoor dat iedereen zich goed voelt in de groep.

Je laat diverse kinderen en jongeren elkaar binnen de groep ontmoeten.
Meisjes & jongens met verschillende interesses, overtuigingen, afkomst
en achtergrond groeien samen op. Je gaat op zoek naar activiteiten op
maat van al die verschillende interesses, mogelijkheden en groeikansen.
Zo leren je scouts & gidsen dat er belangrijke verschillen zijn, maar ook
dat ze allemaal gelijkwaardig zijn en van elkaar kunnen leren.
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TIP!

Teamwork

Symbolen, thema’s en ceremonies

Door te spelen en te werken in burchten, pelsjes, nesten, patrouilles
of kwartieren ontdekken je leden elkaars kwaliteiten. Je stimuleert
hen om op basis van hun eigen talenten verantwoordelijkheden op te
nemen. Door verantwoordelijkheid voor elkaar op te nemen, versterkt de
teamgeest en bouwen ze een duurzame vertrouwensband met elkaar op.

Door gebruik te maken van symbolen, thema’s & ceremonies help
je je leden om de scoutsgedachte te begrijpen en stil te staan bij de
achterliggende waarden. Doordat je verder bouwt op de fantasie, zin voor
avontuur, creativiteit en inventiviteit van je scouts en gidsen is het een
bruikbaar middel om moeilijke onderwerpen aan te kaarten.

Door ontmoeting met andere groepen in de samenleving leren je scouts
en gidsen omgaan met diversiteit. Laat hen bijvoorbeeld een spel
spelen met kinderen van een andere vereniging, op weekend gaan met
een andere eenheid of meewerken aan een welzijnsproject, want door
ontmoeting en dialoog leren ze de ander kennen en waarderen.

Door je leden te laten gluren bij de buren leren ze hoe anderen leven
en scouting & guiding beleven. Op die manier laat je hen ook buiten
de landsgrenzen hun blik verruimen en ideeën opdoen voor de eigen
werking.

TIP: Je vindt een exemplaar van het FOSgroeipad in de Plankoffer of op www.fosavonOntmoeting buiten de groep
Ontmoeting op internationaal niveau
tuur.be.
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De klasse- & badgewerking
Via klasse- & badgewerking wordt een kind of jongere
uitgedaagd nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in
een aantal vaardigheden te bekwamen. De klasse- &
badgewerking werken met vooraf vastgelegde eisen
en doelen.
Klassewerking is bedacht als een soort basispakket.
Het zijn basisvaardigheden die je nodig hebt om volop
aan het scouts- en gidsenspel te kunnen deelnemen.
Sommige eenheden beschouwen dit als een ‘verplicht’
pakket. Meer informatie kan je terugvinden in het
welpenboekje en in het persoonlijk logboekje.
Badgewerking (ook wel interessewerking genoemd) is
bedoeld om in te spelen op ‘specialiteiten’. Het geeft
je leden de kans om zich te verdiepen in hun interesses, en er nog meer in uit te blinken. Erkenning krijgen
ze onder de vorm van een badge.
Het bijleren is uiteraard belangrijk, maar nog mooier
is dat persoonlijke vooruitgang gebeurt op een leuke,
speelse manier.

De eerste stap is de doelbepaling, de planfase. Bepalen wat je zelf wil bereiken, en hoe je dat kan bereiken.
Zo bepaal je het eindpunt en het traject van de tocht.
De tweede stap is de actie en reflectie, een combinatie van doen en reageren. Doorheen de groeitocht
beleef je in deze stap veel indrukken, gevoelens en
ervaringen. Dit zijn de bruggen, rivieren, kronkels
en reisgenoten op je weg. Deze succeservaringen of
mislukkingen bieden nieuwe inzichten in je reis en
je groeiproces. Het is belangrijk om af en toe stil te
staan, om zo bewust te worden van je ontwikkeling
en groei. Actie en reflectie, proberen en reflecteren,
wisselen elkaar voortdurend af. Wat je onderweg leert
vormt je verdere tocht.
De laatste stap is de erkenning, de voldoening als
je het eind van de tocht bereikt. Je kijkt terug op de
volledige tocht en bewondert het punt dat bereikt is.
Misschien is dit verder dan verwacht, misschien is ben
je toch niet zo ver geraakt. Sowieso heb je bewuste
vooruitgang gemaakt.
Hoe lang duurt de FOS-groeitocht?

OPMERKING: Of we het nu hebben over techniekenwerking of ‘vaardigheidswerking’ dienen
we altijd goed voor ogen te houden dat het hier
gaat over een middel om een aantal doelen te
bereiken.

Groeien en ontwikkelen gebeurt altijd en overal, heel
vaak onbewust. Bewust aan de slag gaan met groei
gebeurt enkel als we aan de slag gaan met de stappen uit de FOS-groeitocht. Er is geen vaste timing om
deze fases te doorlopen.

Zo mag het leren netjes vouwen van de das
nooit een doel op zich zijn. Het aanleren van deze
specifieke vaardigheid is eerder een middel om
zelfwerkzaamheid en zelfstandigheid (=doel) te
bevorderen.

De FOS-groeitocht kan zowel over een werkjaar als op
een kamp gebruikt worden. Zoals vermeld is een veilige groepsomgeving een voorwaarde voor persoonlijke
groei. Besteed in het begin van je werkjaar dus vooral
aandacht aan kennismaking en groepsvorming.

De FOS-groeitocht
Scouts en Gidsen ontwikkelen zich onbewust over
verschillende groeidomeinen. De FOS-groeitocht creëert een manier om bewust te groeien naar één persoonlijk doel binnen een groeidomein.

Persoonlijke groei is een oneindig proces. Na een
FOS-groeitocht kan je een andere tocht maken, om
een ander doel te bereiken.
Wat is nodig voor de FOS-groeitocht
De FOS-groeitocht heeft 3 voorwaarden om bewust
te groeien:
- Verantwoordelijkheid bij het kind of de jongere.

Waaruit bestaat de FOS-groeitocht?

- Succeservaringen en reflectie als middel om te

Om bewust te groeien tijdens de FOS-groeitocht zijn
verschillende stappen nodig. Eerst plan je de tocht,
tijdens de tocht denk je na over de weg en pas je eventueel je route aan. Op het einde volgt de bevestiging
van je bewuste groei.

groeien.
- Leiding begeleidt als coach of als peter/meter.

Verantwoordelijkheid bij het kind of de jongere
Scouting is gebaseerd op zelfeducatie. Scouts en gidsen bepalen zelf wat ze willen kunnen en willen weten.
Ze hebben de mogelijkheid om zelf richting te geven
aan hun ontwikkeling en er actief aan te werken. De
FOS-groeitocht legt dan ook zoveel mogelijk verantwoordelijkheid bij de scout of gids. Zo speel je in op
hun intrinsieke motivatie en vorm je duurzame effecten. Bewuste groei start bij het eigenaar zijn van de
eigen groei.
Kinderen en jongeren ontvangen in de scouts veel
prikkels. Al die stimulansen gelijktijdig bewust aanpakken is een te grote opdracht. Daarom laten we
de leden er één speciale en betekenisvolle uitdaging
uitkiezen.
Elk kind en elke jongere heeft andere uitdagingen, andere leervoorkeuren en andere leersnelheden. Daarom
bepaalt scouts en gidsen zelf wat binnen de mogelijkheden en ambities ligt.

Leiding begeleidt als coach of als peter/meter.
Zonder te oordelen, ondersteun en begeleidt je de leden bij de keuze en uitvoering van de FOS-groeitocht.
Je neemt een coachende houding aan als ondersteuner van de tocht naar het persoonlijk doel. Je bent als
het ware de spiegel en wegwijzer. Je brengt reflecties
en inzichten aan bij je leden.
Om je leden goed te begeleiden stellen we een meter- en peterschapssysteem voor. Zo is iedere leider
verantwoordelijk voor één burcht, nest of patrouille
gedurende het scoutsjaar. Op deze manier kan je een
beter overzicht bewaren en een sterkere band opbouwen met je leden. Zo creëer je een emotioneel veiligere groepsomgeving.
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DE FOS-GROEITOCHT
BEGELEIDEN

Stel in dit systeem dus geen vaste eindtermen voorop maar werk op maat. Elke scout of gids bepaalt het
eigen doel en kiest zelf hoe het aan die tocht zal werken. Natuurlijk beslist het kind of de jongere dan ook
zelf of het doel behaald wordt.

Dit hoofdstuk biedt je een manier om je leden te begeleiden op een FOS-groeitocht. Het geeft een overzicht
van mogelijke werkvormen en hulpmiddelen. Natuurlijk houdt niets je tegen om zelf op een andere manier
aan de slag te gaan.

Succeservaringen en reflectie als middel om te
groeien
Een combinatie van denken, dingen uitproberen en
hierover met anderen communiceren, blijkt de manier
te zijn waarop de meeste groei tot stand komt. Vul
de FOS-groeitocht dus met succeservaringen en reflecties.

Stap 1 – Persoonlijk doel kiezen

Zie een succeservaring als bewustwording van groei
na een geslaagde actie. Natuurlijk kan uit een gefaalde actie ook veel geleerd worden. Fouten maken mag,
als er maar iets uit geleerd wordt. Succeservaringen
verhogen de motivatie om het persoonlijk doel te bereiken. Probeer dus zoveel mogelijk haalbare uitdagingen aan te bieden.
Nadenken en praten over de eigen groei versterkt het
groeiproces. Stilstaan bij het eigen gedrag en bij veranderingen creëert een bewuste groei. De FOS-groeitocht krijgt onderweg pas echt vorm. Doorheen het
groeiproces zijn bewuste keuzes nodig.

Creëer vertrouwen en zorg voor een rustige omgeving
Zo zorg je er voor dat je leden zich op hun gemak voelen. Stel je neutraal op en luister actief.

TIP!

TIP Meer informatie over vertrouwen scheppen en actief luisteren vind je op de FOSwiki.

Biedt je inspiratie bij de keuze van het doel
Je biedt een brede waaier van mogelijkheden aan,
over de acht groeidomeinen heen.
SUGGESTIE Dat kan met groeidomeinspellen die je
vindt op de FOSwiki of met een tekeningcollage over
‘de scouts’

Laat de leden nadenken over hun doel

Stap2 – Actie en reflectie

Nadien laat je de leden nadenken over wat ze goed
kunnen en wat ze beter zouden willen kunnen. Ze
bepalen zo als het ware hun startpunt en verwerven
grotere zelfkennis.

Als leider bestaat je rol vooral uit het aanbieden van
leerkansen en het laten reflecteren op genomen keuzes en ervaringen. Je ondersteunt en motiveert het
kind of de jongere in de verdere groeitocht. In deze
stap is het heel belangrijk dat je een veilige leeromgeving creëert. Maak van je tak een plaats waar scouts
en proberen vrijuit kunnen proberen, fouten mogen
maken en begeleid worden.

Stel vragen die de leden doen nadenken en schat zelf
ook in of het doel haalbaar is voor je leden. Bewaak
mee of het haalbaar is om hier binnen scouts context
aan te werken. Je zorgt best ook een geschreven versie van het gekozen doel en stappenplan.
SUGGESTIE
- Bevers, Zeehonden en Welpen: Maak een tekening van jezelf, je vriendjes en je leiding. Kies dan
iets van de ander dat je zelf ook wil kunnen.
- JVG’s en Aspiranten: Bouw je eigen huis na, beschrijf je fundamenten en je bouwstenen. Kies
welke kamer van jezelf je wil verfraaien en hoe die

Creëer een gevarieerd activiteitenaanbod
Om elke scouts en gids de kans te geven om de meest
uiteenlopende kwaliteiten te ontwikkelen, is een gevarieerd activiteitenaanbod noodzakelijk: bos- en
pleinspelen, dagtochten, quizzen, kunstwerken maken, stadsuitwisselingen, constructies bouwen en
gesprekken voeren. Door een heel gevarieerd aanbod
uit te werken in samenspraak met de leden, krijgt iedereen de kans om te groeien.

er dan uit ziet.
- VG’s, Juniors en Seniors: Teken een lege rugzak
en vul hem met je persoonlijke bagage. Kies dan
wat je graag wil toevoegen aan je rugzak.

TIP!

TIP Het FOS-kompas en de plankoffer kunnen
je helpen.

- Bevers, Zeehonden en Welpen: Probeer je doel te
tekenen of uit te schrijven op een kaartje. Indien

Maak tijd voor reflectie

nodig schrijf de leiding zelf het doel erbij.

Voorzie reflectiemomenten om stil te staan bij de
groei of progressie. Is het doel nog haalbaar, of al bereikt? Misschien moeten doelen bijgesteld worden, of
op een andere manier bereikt. Persoonlijke groei gebeurt onbewust, dus reflectie is nodig om bewust met
deze groei aan de slag te gaan.

- JVG’s en Aspiranten: Maak een postkaart (of
postpakket) voor zichzelf.
- VG’s, Juniors en Seniors: Maak op creatieve wijze een tijdscapsule om in de grond te steken of
aan de leiding in bewaring te geven.

Daarna help je het kind of de jongere om te ontdekken welke stappen richting het gekozen doel leiden.
Laat de leden stil staan en nadenken over de manier
waarop ze een succeservaring kunnen bereiken, maar
ook wat ervoor kan zorgen dat ze in een valkuil lopen.
Laat hen zoeken naar mensen die hen kunnen helpen.
Organiseer een startceremonie
Wanneer alle leden klaar zijn met het vormen van hun
doel, stappen en de geschreven versie volgt er een
kleine startceremonie. Laat hen beloven dat ze hun
best zullen doen het doel te bereiken. Je kan dit inkleden zoals je belofte ceremonie.

TIP!

TIP Inspiratie om deze momenten te organiseren en in te kleden vind je in het scoutsmapartikel ‘Zingeving’.

Een mogelijke structuur voor dit gesprek is het
WISH-principe. Voluit staat WISH voor wens, inbeelden, struikelblokken en handelen. WISH brengt het
groeien dichter bij het kind of de jongere door een persoonlijke wens te verbinden aan een (op korte termijn)
te bereiken leerdoel.
De sterkte van WISH zit in het benoemen van kleine
stappen en een snel haalbaar en realiseerbaar doel.
De formulering van wens en doel brengt een ‘het is
gelukt’-gevoel dichterbij. De inbeelding dat je het doel
gaat halen zorgt voor energie en motivatie. Maak op
het einde van het gesprek duidelijke conclusies en afspraken.

METHODIEK
WENS: De eerste stap is het benoemen van een
voor jou belangrijke en potentieel bereikbare
wens die je graag in vervulling zou willen laten
gaan.
- Wat wil je bereiken?
- Hoe graag wil je dat bereiken (schaal 1 tot 10)?
- Hoe haalbaar is je doel? (schaal van 1 tot 10)
INBEELDEN: De tweede stap is jezelf voor te
stellen hoe de toekomstige (positieve) situatie er
voor jou uit ziet wanneer jouw wens uitkomt.
- Stel je de eindsituatie zo levendig mogelijk in:
- Wat weet of kan je meer?
- Hoe voel je je daarbij?
STRUIKELBLOKKEN: derde stap is jezelf voor te
stellen welke cruciaal persoonlijke obstakel jou
in de weg staat om jouw wens te laten vervullen
(het obstakel). - Wat kan het moeilijk maken om
je doel te bereiken? - Hoe zou je die struikelblokken kunnen aanpakken?
HANDELEN: De vierde stap neem je door specifiek te benoemen hoe jij dit obstakel kan overwinnen. Dit kan het beste in de vorm van een
als-dan plan. Als dit struikelblok voorkomt dan
doe ik de volgende actie uit om dit struikelblok
te overwinnen. Op die manier wapen jezelf als
het ware tegen belemmeringen die je zeker zal
tegen komen.
- Wat ga je doen als je een struikelblok tegenkomt?
- Maak ‘als-dan’ zinnetjes.

Stap3 – Erkenning
Als leiding bestaat je rol vooral uit het tonen van appreciatie. Geef complimenten en waardeer de inzet en
progressie die je scouts en gidsen getoond hebben.
Natuurlijk probeer je dit zoveel mogelijk doorheen de
tocht al te doen.
Afronden
Om de bewuste groei een plaats te geven rond je
proces best af met een ceremonie. Voorzie een eind-

reflectie op de tocht en erkenning voor de gemaakte
groei. Neem het oorspronkelijke doel er terug bij en
bestudeer de impact van de tocht. Laat je scouts en
gidsen een creatieve verwerking van hun groeitocht
maken. Ondertussen kan je een individueel gesprek
doen per meter/peter om beter zicht te krijgen op de
groeitocht. Later stellen ze dan hun groeitocht voor
aan elkaar.

TIP!

TIP Inspiratie om deze ceremonie te organiseren en in te kleden vind je in het scoutsmapartikel ‘Zingeving’.

En dan is het tijd om een nieuw doel te kiezen…
Persoonlijke groei is oneindig. Bewuste groei dus ook.
Zoek nieuwe doelen, in dezelfde lijn of totaal iets anders. Ga verder op dezelfde weg, of kies totaal iets anders. Neem je ervaring mee als nieuwe fundamenten
en blijf groeien in scouting.

Colofon
Een realisatie van Ploeg Visie, met dank aan JaHoe!?
en alle leiding die doorheen de jaren bijdroeg aan
gegevens en informatie.
Met steun van de Vlaamse Gemeenschap
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