
zin in actie? 

JiJ gaat…
meewerken binnen 
een Scoutinggroep als 
maatschappelijk stagiair.  
Je kunt hier van alles doen: 
•	 Het organiseren van  

een feest.
•		Een speurtocht uitzetten.
•		Het spelen van 

themafiguur.
•		Een maaltijd koken.
•	 Zeilles geven.
•		De PR en communicatie 

van de groep.

JiJ bent…
•		 iemand die het leuk  

vindt om met kinderen  
te werken.

•		 iemand die er geen 
bezwaar tegen heeft een 
deel van zijn of haar stage 
in het weekend te doen.

•		niet bang je handen uit 
de mouwen te steken.

•		 iemand die het leuk vindt 
om met andere jongeren 
in een team samen te 
werken.

•		 iemand die van avontuur 
en uitdaging houdt.

JiJ kriJgt…
een ontzettend leuke stage 
bij een Scoutinggroep! 
Scouting Nederland biedt 
jou een gave en leerzame 
stage waarbij je op een 
gezellige manier met 
jongeren van jouw leeftijd 
samenwerkt en kinderen 
de tijd van hun leven geeft. 
Doen dus!
 
interesse?
Zin om direct aan de slag  
te gaan? Ga naar  
www.scouting.nl en klik op 
Vind Scouting. Vul aan de 
rechterkant je postcode  
in en vind een groep bij jou 
in de buurt! 

z in in actie in plaats van een suffe stage? Dan  
is het tijd voor scouting! bij scouting vind je  
de ideale maatschappelijke stage: je bent  

lekker in het zonnetje aan het werk, je werkt met 
kinderen en leert ze tegelijkertijd ook nog iets.  
Die 30 uur aan maatschappelijke stage zijn voorbij 
voordat je het weet!

OntDek
scOuting
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Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. 
Scouting zorgt voor een leuke en spannende vrijetijdsbesteding.  De vereniging 
biedt ieder kind een veilige en leerzame speelomgeving en biedt uitdagende 
activiteiten voor jongeren.

Lisa: ‘een stage biJ scOuting is super, ik 

vOnD het verzinnen van De speLLetJes 

echt geweLDig!’

LOLita: ‘er is iets Leuks aan een kinD Dat Je een hOOp 

kOekJesDeeg vOOrhOuDt en Je vervOLgens in aLLe 

ernst verteLt Dat hiJ een piramiDe heeft gemaakt’ 

twan: ‘ik vinD het OnwiJs gaaf 

Om Die kiDs van aLLes te Leren’

sean: ‘biJ scOuting heb ik De meest 

enthOusiaste kinDeren OntmOet Die er ziJn’


