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Eventmanagement
Je gaat een evenement organiseren. Uiteraard wil je dat dit een onvergetelijk succes wordt.
Hoe tover je al je fantastische ideeën om in een realistisch plan? Hoe zorg je ervoor dat je
niets vergeet? Wat zijn tips en tricks? Wat zijn de hindernissen? Wie doet wat tijdens en voor
het event?

Over autisme is al veel gezegd en geschreven. Maar wat moet je er nu echt over weten voor
jouw scoutswerking? We hebben het over autisme en de kenmerken ervan en over de kansen
en de kwaliteiten die erin schuilen. Je krijgt concrete tips om je werking autismevriendelijk te
maken en om spelen aan te passen. 

Een welp loopt weg, een verkenner weigert mee te doen, een groepje haalt vandalenstreken
uit. Hoe ga je met deze conflicten om? In deze basisvorming leer je de kneepjes van het vak.

Een buitenlands kamp voorbereiden? Hoe begin je daar aan? We zetten je op weg, zorgen
voor inspiratie en helpen je bij de planning, het budget en de papierberg. Word expert in het
organiseren van een buitenlands kamp!

Straffen en belonen

ASS onder de loep

Survivaltechnieken

Buitenlands kamp voor dummies

Hoe orientieer je je in de natuur (zonder kaart)? Hoe maak je vuur met weinig materiaal? Als
scout heb je het survivalen al redelijk onder de knie. Misschien pik je nog wel iets nieuws op
en bereid je je survivaltechnieken verder uit. 

Lekker divers
Hoe bereiken jullie meer jongeren vanuit een diverse achtergrond? Waar zetten we al op in
en waar kunnen we nog meer op inzetten? We staan stil bij de drempels die jongeren kunnen
ervaren en hoe jullie hiermee aan de slag kunnen.

Seksualiteit en ongewest gedrag … Wat nu gedaan?
Hoe gedraag jij je als begeleider in een situatie van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag?
Deze vorming geeft je de nodige houvast om die moeilijkheid adequaat aan te pakken. Je
leert bewust omgaan met seksuele situaties. Aan de hand van cases leer je gedragingen te
analyseren en oefen je gepaste reacties in.

Eerste hulp bij psychische problemen
Een senior is ontroostbaar na een relatiebreuk. Een verkenner vertelt je dat het eigenlijk niet
zo goed gaat. Je medeleiding is niet meer zo vrolijk als anders. Hoe herken je dat iemand het
moeilijk heeft? Hoe vermijd je dat je zelf over je grenzen gaat? En hoe kan de app ‘Houvast’
je hierbij helpen? Kom tijdens deze basisvorming te weten hoe je elkaar kan ondersteunen. 

Jongeren in armoede
Maak kennis met een aantal jongeren in armoede. Door in dialoog te gaan met hen leer je
hun leefwereld beter kennen. Uit deze vorming over maatschappelijke kwetsbaarheid haal je
nieuwe inzichten die je kan toepassen in je eigen scoutswerking.



EHBO
Een ongelukje op kamp of tijdens een activiteit is snel gebeurd. Hierna beschik je over de
perfecte eerstehulpbagage. Wat doen bij ademhalingsproblemen, brandwonden, letstels,
zonneslag, diabetes, pijnen, bloedingen …? Ook preventie komt aan bod.

Is het oké om een 15-jarig lid een pintje te laten drinken? Moet er een BOB aanwezig zijn op
kamp? Word je van een joint altijd vrolijk? Wat kan ik doen om te voorkomen dat een 16-
jarige alcohol koopt op onze scoutsfuif? Hoe word ik na een zware avond snel weer nuchter?
Denk mee na en kom de antwoorden op deze vragen te weten.

Tijdens deze vorming krijg je de handvaten en tools mee om te reageren op (een
vermoeden) van kindermishandeling. Je krijgt een reeks tips en tricks en je wordt je bewust
van de valkuilen. Wat doe je beter wel? Wat beter niet? Naar wie verwijs je door? Tot waar
loopt jouw verantwoordelijkheid als leiding?

Creativeren

Scouting is kicken

Omgaan met cultuurverschillen

Omgaan met kindermishandeling

We komen steeds meer in contact met mensen uit andere culturen. Diversiteit is een feit en
een verrijking. We worden geconfronteerd met andere gewoontes, andere manieren om te
groeten, een andere kijk op opvoeding … Tijdens deze vorming leer je omgaan met die
cultuurverschillen. We staan stil bij het verschil in waarden, normen, rituelen…

Loop naar de maan!
Verbaal of non-verbaal, alleen of in groep, doelgericht of net niet? Agressie komt voor in vele
vormen en vraagt een doordachte aanpak. Welke vormen van agressie kunnen we
onderscheiden? En vooral hoe ga je er mee om? 

Safety first
Voorkomen is beter dan genezen. Tijdens deze vorming geven we je tools mee om je leden te
beschermen op uitstap of tijdens een activiteit. Tekenbeten, schaafwonden en bloedneuzen
hebben hierna geen geheimen meer voor jou. Je leert hoe je best (niet) reageert op een
bepaalde situatie.

Al spelend aan de slag met diversiteit
Iedereen wint. Maar echt! Kan je iedereen bereiken via spel? Wil je jouw werking
toegankelijker maken voor iedereen? In deze workshop ontdek je enkele handige
diversiteitstools en -spelen. We helpen je op weg naar een inclusieve eenheid. 

Elke week een nieuwe activiteit bedenken voor je leden, dat is een uitdaging. Een uitdaging
die we maar al te graag aangaan! We ontdekken een aantal speelse tools om activiteiten te
verzinnen en te pimpen. Je ontdekt je eigen creativiteit en leert die optimaal te benutten.

Pesten is jilla
Aan pesten doen wij als scouts niet mee. Zeg je ook ‘NEE’ tegen pesten? Kom tijdens deze
vorming te weten hoe je pestgedrag opspoort en aanpakt. Jullie krijgen heel wat tips en
tricks om met pesten op de scouts om te gaan.

Kort maar krachtig
Jouw groep mist soms wat energie? De eenheidsraad duurt wel héél lang? Je leden zijn niet
meer gefocust? Niet voor lang meer! Een tekort aan energie los je zo op. We dompelen je
onder in een hele hoop engerzigers en spelletjes.



Eenheid zonder grenzen
Iedereen is welkom! Toch weinig diversiteit in de groep? Je leert hoe je andere doelgroepen
kan motiveren, hoe je hierop inspeelt en waar je best rekening mee houdt. Sta stil bij de
openheid van jouw groep, wissel uit & ontdek enkele handige tips & tricks om de grenzen van
jouw eenheid te verleggen. 

De totemisatie, het blijft een goed bewaard geheim. Tijdens de vorming wisselen we
ervaringen uit. We bieden handvaten om rekening te houden met persoonlijke grenzen of om
ruimte te maken voor zingeving tijdens het proces. Let op, alleen getotemiseerde personen
kunnen aansluiten.

Als je naar deze vorming komt, krijg je een snoepje of anders de zweep*. Hoe werkt dat nu
precies belonen? En wat met straffen? Wat is oke? En wat niet? Wissel ervaringen uit met
andere leiding en kom te weten op welke manieren je kan belonen en straffen. *fakenews

Evalueren kan je leren

Totemisatie onder de loep

Scouting wereldwijd

Please punish me!

Scouting is een werelwijd fenomeen. Vraag jij je af hoe scouting op wereldniveau in elkaar
zit? Wat er te beleven valt? Tijdens de vorming nemen we je mee op een internationaal
avontuur. 

Een eenheid met passie
Jij bent 100% enthousiast? Jouw medeleiding niet altijd? Een vorming vol tips en tricks, zodat
iedereen (opnieuw) geëngageerd en gemotiveerd is in jouw eenheid. 

Omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag
Het is niet altijd even gemakkelijk om om te gaan met seksueel (grensoverschrijdend)
gedrag van leden en leiding. Hoe reageer je gepast? Hoe zet je hier preventief op in? In deze
vorming gaan we met enkele tools & casussen aan de slag. 

Technieken zonder spieken
Ben jij de techniekenexpert van je eenheid? Of ben je op zoek naar die ene nieuwe sjorring,
knoop of andere scoutstechniek? Na deze sessie wandel jij door de scoutstechnieken zonder
stafkaart (of juist met).

Zijn er problemen binnen de leidersploeg en wil je tijdig bijsturen? Gaf je net de beste
activiteit ooit en wil je het volgende keer net zo goed doen? Wil je bij een evaluatie vermijden
dat heen en weer-gepraat niks oplevert? Of dat een evaluatie gênant en te persoonlijk
wordt? Leer op een leuke en zinvolle manier evalueren, een evaluatie begeleiden en de juiste
vragen stellen.

Fossen in de bossen
Het jaarthema van vorig jaar, maar nog steeds zo relevant! Ga op een speelse manier op
zoek naar fundamenten, waarden, tradities en gewoontes in je eenheid. Leer van andere
eenheden hoe zij het aanpakken.

Sterker als jezelf
We spelen een spel met als doel jouw groep te versterken en drempels te verlagen om over
mentaal welzijn te praten. Op die manier creëer je op een speelse en teambuildende manier
een veilige omgeving. Hierna heb je de handvaten om het spel ook met jouw leidingsgroep of
tak te spelen.  



Let's talk! 
Geen vorming pur sang, wel hét moment om met andere leiding en eenheden uit te wisselen.
Met een begeleider, een aantal richtvragen en 2 uur de tijd, is het woord aan jullie. Jullie
bepalen zelf de thema's. Leer van elkaar, stel vragen en wissel uit. 

Ruikt jullie visie naar bloemetjes?
Is jouw leidingsteam net als het neusje van de zalm? En staan binnen jouw eenheid alle
neuzen in dezelfde richting als het gaat over engagement? Heb jij een speurneus voor de
ideale taakverdeling? Of wil je graag eens neuzen in de aanpak van andere eenheden?

Beter een goede boer dan een verre vriend
Scouts en boeren kruisen vaak elkaars pad. Maisvelden, akkers en weilanden vormen het
decor van heel wat activiteiten en kampen. Maar hoe is het met jouw kennis van de
landbouw? Hoe ga je om met bijvoorbeeld het gebruik van een weide? Wat is belangrijk voor
boeren? En zijn er manieren waarop je met de scouts de band met de boer kan versterken?

Een dood moment leven inblazen
Even geduld, de info over deze vorming komt er zo dadelijk aan ... Vervelend hé?! De bus
voor het zwemmen is te laat, de lunch is nog niet klaar, de leiding vergat het materiaal ... Op
kamp of doorheen het scoutsjaar zijn er af en toe momenten waar kinderen moeten
wachten. In deze vorming bekijken we waar die momenten vallen, hoe je ze kan vermijden en
hoe je ze kan invullen. 

Spreken is zilver, luisteren is goud
Leer in deze sessie actief luisteren. Zo word je niet alleen een betere vriend, leiding of mens,
maar leer je vaardigheden die vaker van pas komen. Krijg wat praktische tips om goed en
aandachtig te leren luisteren. 

Communicatie & coaching
Duik mee in de wondere wereld van communicatie & coaching. Ontdek het belang van open
communicatie en je eigen communicatiestijl. Verdiep je in tips en tricks om op een gepaste
manier te communiceren met leden, leiding, ouders of partners. Een transparante en heldere
communicatie is tevens nodig om feedback te geven aan elkaar. Verken verschillende
methodes om feedback te geven en ga naar huis met een rugzak vol communicatie &
coachingstechnieken.

Mensenrechten in jouw scoutsgroep
Vind jij mensenrechten een overweldigend maar belangrijk thema? Of superboeiend maar
moeilijk te vatten? Weet je nog niet hoe je het thema kan vastpakken binnen je eenheid.
Geen zorgen na deze vorming vast wel. Maak kennis met 2 activiteiten rond mensenrechten
die je daarna kan meenemen naar je scoutsgroep. Lok dialoog uit en misschien maken jullie
zo het verschil. 

Tochtplanning voor varend kamp
Je vertrekt op kamp en komt terecht op wateren die je nog niet kent. Hoe kan je je kamp
best voorbereiden? Hoe betrek je je leden bij de navigatie tijdens het kamp? Je komt het te
weten tijdens deze vlootvorming!

Natuureducatie voor echte scouts
Ontdek hoe je natuur en spel kan combineren en hoe je kinderen en jongeren daarvoor kan
enthousiasmeren. Hoe verwerk je natuur- en milieuthema’s in je activiteiten? Leer hoe je
jongeren op een speelse manier kan laten kennismaken met de natuur. 


