
  

Module 1: Spelvisie en 
spelaanbod 
Reader 
Datum: 09/04/2022 

 
Inleiding 
In deze module vind je voor de vier onderdelen van deelkwalificatie 1: Spelvisie en 
spelaanbod de achtergrondinformatie en werkvormen. Deze vier onderdelen zijn: 
 

- Spelvisie SCOUTS en de activiteitengebieden. 
- Wet & belofte, ceremoniën. 
- Het progressiesysteem per leeftijdsgroep. 

 
Een prezie met de inhoud van deze module vind je op: 
https://prezi.com/quyhxiry9nq1/spelvisie-en-spelaanbod/ 
 

Spelvisie SCOUTS en de activiteitengebieden 
 
Spelvisie SCOUTS 
De basis van het Scoutingspel is en blijft het gedachtegoed van Lord Baden-Powell. In de 
kern is dat het ontwikkelen van meiden en jongens door middel van een plezierige 
vrijetijdsbesteding. Over de hele wereld passen Scoutinggroepen dit gedachtegoed nog 
wekelijks toe in uitdagende Scoutingactiviteiten. Na meer dan 100 jaar kijken wordt er nu wel 
iets anders tegen de woorden van Lord Baden-Powell aangekeken dan bij het ontstaan van 
Scouting.  
Scouting Nederland heeft daarom de spelvisie SCOUTS ontwikkeld (zie afbeelding 
hierboven). Een korte en bondige tekst, die samenvat waar het om draait binnen Scouting. 
De spelvisie geeft richting aan hoe je je groep en speltak organiseert en inhoud geeft. 
 
De elementen van de spelvisie SCOUTS staan voor Samen, Code, Outdoor, Uitdaging, 
Team en Spel. Deze woorden worden hieronder uitgelegd, in de kompassen van alle 
speltakken, worden ze verder uitgediept. 
 
Informatie Spelvisie 
https://www.scouting.nl/scoutingspel/voor-alle-speltakken/spelvisie/spelvisie-scouts 
 
 

In deze reader wordt de achtergrond informatie besproken, zodat we de praktijk kunnen 
behandelen bij het trainingsweekend. 
 

https://prezi.com/quyhxiry9nq1/spelvisie-en-spelaanbod/
https://www.scouting.nl/scoutingspel/voor-alle-speltakken/spelvisie/spelvisie-scouts


  

Wet & belofte, ceremoniën 

 
Informatie wet & belofte 
https://www.scouting.nl/scoutingspel/voor-alle-speltakken/spelvisie/spelvisie-scouts/code 
 
Activiteitengebieden 
 
In het spelaanbod wordt gewerkt met acht activiteitengebieden. Elk activiteitengebied bestaat 
uit een verzameling van activiteiten die qua onderwerp bij elkaar horen. Het werken met 
activiteitengebieden brengt variatie in het programma aan. De indeling in de acht 
activiteitengebieden is voor iedere speltak gelijk. Niet elke activiteit zal in elke speltak 
evenveel aandacht krijgen. Per speltak wordt invulling gegeven aan deze activiteiten, 
passend bij de leeftijd van de jeugdleden. 
In het Bever-, Welpen- en Scoutskompas zijn de activiteitengebieden verder uitgewerkt en 
per leeftijdsgroep beschreven  
 
Informatie activiteitengebieden 
https://www.scouting.nl/scoutingspel/voor-alle-speltakken/spelvisie/activiteitengebieden  
 
Doorlopende leerlijn 
 
De doorlopende leerlijn is het hele bouwwerk aan spelvormen en methodieken, waarbij de rol 
van de leiding steeds verder afneemt en de jeugdparticipatie steeds verder toeneemt. Daar 
horen ook onderwerpen bij als het werken in subgroepen, het omgaan met insignes (van 
beverbadges tot de uitdagingen bij de roverscouts) en activiteiten met steeds meer uitdaging. 
Dit laatste onderdeel isuitgewerkt in de progressiematrix. In het Bever-, Welpen- en 
Scoutskompas wordt dit verder uitgewerkt en per leeftijdsgroep beschreven. 
 
Informatie progressiematrix 
https://www.scouting.nl/scouting-toekomstproof/ontwikkeling-en-uitdaging/tools-
1/progressiematrix  
 
Informatie doorlopende leerlijn 
https://www.scouting.nl/scoutingspel/voor-alle-speltakken/spelvisie/doorlopende-leerlijn 
 

 
 
 

 

 

 
 

https://www.scouting.nl/scoutingspel/voor-alle-speltakken/spelvisie/spelvisie-scouts/code
https://www.scouting.nl/scoutingspel/voor-alle-speltakken/spelvisie/activiteitengebieden
https://www.scouting.nl/scouting-toekomstproof/ontwikkeling-en-uitdaging/tools-1/progressiematrix
https://www.scouting.nl/scouting-toekomstproof/ontwikkeling-en-uitdaging/tools-1/progressiematrix
https://www.scouting.nl/scoutingspel/voor-alle-speltakken/spelvisie/doorlopende-leerlijn


  

Eigen speltak 
 
De inhoud van de volgende onderdelen dien je te kennen voor je eigen speltak. Deze vind je 
op de links eronder: 
 

- Het spelthema 
- Doel en de meerwaarde van werken met een spelthema uit te leggen. 
- Spelfiguren en locaties uit het spelthema te beschrijven. 
- De wet & belofte 
- Werken met insignes en awards 

 
Informatie Bevers 
https://www.scouting.nl/scoutingspel/bevers  
 
Informatie Welpen 
https://www.scouting.nl/scoutingspel/welpen  
 
Informatie Scouts 
https://www.scouting.nl/scoutingspel/scouts 
 
Informatie Explorers 
https://www.scouting.nl/scoutingspel/explorers 
 
Informatie Roverscouts 
https://www.scouting.nl/scoutingspel/roverscouts  
 
 
Handig 
 
Een overzicht met veelgestelde vragen over het scoutingspel vind je hier: 
https://www.scouting.nl/scoutingspel/veelgestelde-vragen-scoutingspel  
 
Test je kennis met een online quiz 
https://www.scouting.nl/scouting-academy/e-learning/spelvisie-en-spelaanbod  
 
 

! Opdracht als voorbereiding voor de training: 
- Bekijk in je (halfjaars)planning welke activiteitengebieden jullie gebruiken 
- Sluit jullie spelaanbod en wat de jeugdleden daarvoor moeten kennen en kunnen 

aan met de speltak jonger en ouders als jou speltak? 
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