
Wet & Belofte
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.

Natuur
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.

Persoonlijke groei
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. 

Begeleiding
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.

Teamwork
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.

Ontmoeting buiten de groep
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.

Leren door te doen
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.

Co-educatie
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.

Symbolen, thema’s en ceremonies
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.

Ontmoeting op internationaal niveau
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.
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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.

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.

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

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.

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.

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.

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. 
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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.

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.

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

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.

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. 

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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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!

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 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. 

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. 

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.

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.

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.

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.

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.  

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.


