Ontdek
Scouting
Speciaal voor de de stagemakelaar!

Scouting en maatschappelijke stage
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edere scholier krijgt er wel mee te maken: de maatschappelijke stage. Sommige scholieren gaan aan
de slag in peuterspeelzalen, verzorgingstehuizen of kinderboerderijen. Maar je kunt natuurlijk ook bij
Scouting terecht! Scoutinggroepen betrekken jongeren van buitenaf graag bij hun activiteiten. Bij de
bemiddeling tussen Scoutinggroepen en scholen, vormt de stagemakelaar een belangrijke schakel. Het heeft
voor Scoutinggroepen een meerwaarde als zij de voorlichting en matching van stagiairs overlaten aan de experts,
de stagemakelaars. Met deze krant hoopt Scouting Nederland stagemakelaars beter toe te rusten bij het vinden
van de Scoutinggroepen en aan te sluiten bij de organisatie en werkwijze van Scouting Nederland. De grote
overeenkomst tussen maatschappelijke stage en Scouting is dan ook leren door te doen!

Bij Scouting wordt gewerkt met verschillende
leeftijdsgroepen die speltakken worden genoemd. Iedere
speltak speelt zijn spel in een thema. Het spelen in een
thema prikkelt de fantasie en stimuleert de ontwikkeling van
het kind of de jongere.
Uitdaging en plezier
Scouting staat voor uitdaging! Bij Scouting besteden
kinderen en jongeren hun vrije tijd op een actieve en
uitdagende manier. Scouts hebben veel plezier met elkaar
en leren samen te werken en respect te hebben voor de
ander. Kinderen en jongeren ontwikkelen zich bij Scouting
op een natuurlijke manier en krijgen de ruimte om te
ontdekken en te leren. Deze persoonlijke ontwikkeling
speelt dan ook een belangrijke rol bij Scouting. Het
spelaanbod van de verschillende leeftijdsgroepen sluit goed
aan bij de belevingswereld van de kinderen, waardoor ze
uitgedaagd worden en veel plezier beleven.
ONTWIKKELING
Bij Scouting draait het om uitdaging en plezier! Scouts
spelen op een verantwoorde manier en in een veilige
omgeving. De activiteiten zijn gebaseerd op de spelvisie
van Scouting. Deze spelvisie gaat uit van de groei en
ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dat biedt garantie
voor jarenlang plezier bij uitdagende activiteiten.
Van bever tot roverscout
Scouting staat open voor iedereen, of je nu jong of oud
bent. Iedereen kan meedoen aan het Scoutingspel. Al
vanaf 5 jaar is een kind welkom bij een Scoutinggroep. Er
zijn verschillende soorten Scouting, namelijk landscouting,
waterscouting en luchtscouting. De scouts binnen deze
groepen spelen hun spel dan ook respectievelijk op het land,
op het water en in de lucht. Daarnaast zijn er ook groepen
voor kinderen met een beperking.

5 tot 7 jaar: bevers
De leden van 5 tot 7 jaar worden bij Scouting bevers
genoemd. Bevers doen samen leuke spelletjes in de natuur.
Ze spelen in het fantasiedorp Hotsjietonia en doen spelletjes
met de zesjarige Stuiter, Sterre en Steven Stroom en de
andere bewoners van het dorp!
7 tot 11 jaar: welpen
Jongens en meisjes van 7 tot 11 jaar heten bij Scouting
welpen. Welpen spelen in het Jungleboek-thema,
dat gebaseerd is op het oorspronkelijke verhaal van
Rudyard Kipling. Samen met het jongetje Mowgli en zijn
vriendinnetje Shanti beleven welpen de spannendste
avonturen in de jungle.
11 tot 15 jaar: scouts
Leden van Scouting die 11 tot 15 jaar oud zijn, heten
scouts. Ze gaan zeilen, koken tijdens het zomerkamp op
hun eigen kampvuur, en ontdekken de wereld om zich
heen. Het thema dat bij scouts centraal staat, is dan ook
‘ontdekkingsreis’. Scouts leren samenwerken en krijgen een
grote mate van zelfstandigheid.
15 tot 18 jaar: explorers
Jongeren van 15 tot en met 18 jaar worden bij Scouting
explorers genoemd. Explorers organiseren hun eigen
activiteiten in binnen- en buitenland en
gaan bijvoorbeeld kanoën in de Ardennen of zeilen in
Zeeland. Deze speltak is dan ook zeer

zelfstandig en leert goed om te gaan met
verantwoordelijkheden. Voor maatschappelijke stage is dit
dan ook de ideale leeftijdsgroep.
18 tot 21 jaar: roverscouts
Jongeren tussen de 18 en 21 jaar worden bij Scouting
roverscouts genoemd. Roverscouts hebben een duidelijke
eigen mening en zijn zeer zelfstandig. Zij organiseren hun
eigen kampen en activiteiten en hebben de mogelijkheid
door te groeien naar vrijwilliger.
21 jaar of ouder
Scoutingleden die ouder dan 21 jaar zijn, worden ingezet
als vrijwilliger in de rol van leidinggevende of bestuurder.
Zij helpen de jeugdleden bij hun spel en zorgen dat de
Scoutinggroep op de juiste manier wordt bestuurd.
Zie Scouting
Scouts zie je in het hele land! Je komt ze tegen in het
bos tijdens een opkomst, maar ook bij de Nationale
Dodenherdenking op 4 mei. Scouts zijn maatschappelijk
zeer actief op allerlei gebieden. Aangezien Scouting wil
bijdragen aan de vorming en ontwikkeling van jongeren,
biedt Scouting de mogelijkheid een maatschappelijke stage
te volgen. Bij bijna 70% van de Scoutinggroepen is het
mogelijk een stage te doen.

Vind Scouting

Scouting is altijd in de buurt! Er zijn 1.100 Scoutinggroepen in Nederland dus je hoeft nooit ver te
zoeken naar een Scoutinggroep. Maar hoe kan een stagemakelaar nu het beste in contact komen met
de persoon die binnen de groep verantwoordelijk is voor maatschappelijke stage? Er zijn in dit geval
twee wegen te bewandelen: rechtstreeks naar de Scoutinggroepen of via de regio of het steunpunt
waarbij de groepen zijn aangesloten.

Rechtstreeks naar een Scoutinggroep
Op www.scouting.nl is het mogelijk gemakkelijk te zoeken naar groepen in de omgeving. Onder het menuitem ‘Vind Scouting’ staat een zoektool die helpt bij het vinden van Scoutinggroepen in heel Nederland. In
de zoektool wordt de plaats of postcode ingevuld van de locatie en vervolgens wordt aangeven in welke
straal er gezocht mag worden. De zoektool laat dan direct zien welke groepen zich binnen het aangegeven
gebied bevinden. Met een klik op één van de groepen wordt de benodigde informatie weergegeven en is
er de mogelijkheid direct een mail te sturen naar de secretaris van de groep. Zo kan de stagemakelaar snel
en eenvoudig in contact komen met groepen binnen de gewenste regio.

Makkelijk een groep vinden?
www.scouting.nl

Via de regio of het steunpunt
Via de zoektool op www.scouting.nl is het ook mogelijk om regio’s en steunpunten te vinden. Het zoeken
begint op dezelfde manier als het zoeken naar een groep. De plaats of postcode wordt ingevuld en de
straal waarbinnen gezocht moet worden wordt aangegeven. Vervolgens is het mogelijk onder het kopje
‘Meer opties’ het zoekcriterium ‘Regio’s en steunpunten’ aan te vinken. Het wordt dan direct duidelijk
in welke regio de stagemakelaar zich bevindt en welk steunpunt hierbij behoort. Ook hier is er de
mogelijkheid direct een mail te sturen naar het regiosecretariaat of het secretariaat van het steunpunt.
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Is het de bedoeling dat er een
Verklaring Omtrent Gedrag wordt
aangevraagd voor alle leerlingen
die een maatschappelijke stage
doen bij een Scoutinggroep?
Wanneer maatschappelijke stagiairs
als vrijwilliger worden ingeschreven,
geldt ook voor hen dat ze een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG) moeten
aanvragen. In de meeste gevallen
zullen maatschappelijke stagiairs nog
te jong zijn om als vrijwilliger te worden
ingeschreven. Volgens het huishoudelijk
reglement van Scouting Nederland is
een VOG dan ook niet nodig, maar het is
wel verstandig dat de groep zelf bekijkt
welke taken de stagiair gaat verrichten
en of de groep vindt dat daar een
VOG voor nodig is. Dit geldt overigens
alleen voor stagiairs van ‘buiten’, die
dus nog geen lid van de groep zijn.
Voor jeugdleden die maatschappelijke
stage in de eigen groep gaan lopen,

Eerste kennismaking met Scouting bevalt leerlingen goed
Hans Holewijn, voorzitter van Regio Noord Holland Noord vertelt over de manier waarop
maatschappelijke stage bij de regio kan worden ingevuld: ‘Eén van de taken van de regio is het
organiseren van activiteiten voor jeugdleden. Elke regio geeft hier op haar eigen manier vorm
aan, bijvoorbeeld door het organiseren van een zwemdag of winterhike. Een activiteit die in veel
regio’s georganiseerd wordt, is het regiospel. Er wordt veel tijd gestoken in de organisatie van
zo’n grootschalig evenement waarbij onder andere de aankleding van het terrein een belangrijk
onderdeel vormt. Hier kunnen extra handen zeer veel helpen!’

Uit de praktijk
‘De organisatie van de regionale Scoutingwedstrijden (RSW) voor scouts van 10 tot 14 jaar in Noord Holland Noord is er in
geslaagd om, met de hulp van de stagemakelaar van Vrijwilligerscentrale West Friesland, een samenwerking aan te gaan met
de leerlingen van het Clusius College uit Stedebroec. De leerlingen werden betrokken bij de aankleding van het terrein van de
RSW. Er waren drie thema’s: “Feest!”, “Koninginnedag” en “Kerstmis”. Deze thema’s boden de leerlingen genoeg mogelijkheden
om hun fantasie de vrije loop te laten. De werkelijke bouw van het decor heeft men op school gedaan onder begeleiding van
een medewerker van de RSW en de leerkracht. Twee dagen voordat de RSW daadwerkelijk begon, hebben de leerlingen zelf
de decorstukken op het terrein een plaats gegeven. Zij hebben een goed beeld gekregen van wat er komt kijken bij de voorbereiding van een evenement, waren heel trots op hun eigen aandeel hierin en hebben genoten van de eerste avond van de
RSW. Voor iedereen was het een eerste kennismaking die aan alle kanten heel goed is bevallen, niet in de laatste plaats bij de
scholieren die op deze manier hebben kennisgemaakt met Scouting.’

Bijdrage
‘De gemeente Stedebroec vindt de maatschappelijke stage erg belangrijk en heeft een regeling in het leven geroepen om een
financiële bijdrage te leveren aan verschillende projecten. De organisatie van de RSW is gevraagd om een aanvraag voor hun
initiatief in te dienen en deze aanvraag is door de gemeente ook gehonoreerd. Een mooi voorbeeld van wat regio’s en groepen
met samenwerking met (lokale) overheden, vrijwilligerscentrale en scholen kunnen bereiken!’

Onderzoek
maatschappelijke
stage binnen Scouting

’Ik had je verwezen
naar een dierentuin
of een hondenasiel’

’We hebben gemiddeld
4 À 5 stagiairs per
week’
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n 2010 is er vanuit Scouting Nederland onderzoek gedaan
naar maatschappelijke stages bij Scoutinggroepen. Op
deze manier is inzicht verkregen in de manier waarop
maatschappelijke stage wordt ingevuld bij de groepen en
hoe groepen hierover denken. Uit het onderzoek bleek dat
bijna 70% van de Scoutinggroepen actief betrokken is als het
gaat om maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage is bij
Scouting dus zeker succesvol.
Succesvolle Scoutingstage
Er zijn diverse zaken die de maatschappelijke stage bij
Scouting tot een succes maken:
• Jongeren, zowel binnen als buiten Scouting, maken
kennis met vrijwilligerswerk, het verenigingsleven
an sich, Scouting en het jeugdwerk in het algemeen.
• Het enthousiasme van de jongeren die geen scout zijn,
wordt als een positieve stimulans ervaren.
• De maatschappelijke stage heeft een positief effect op
de interne organisatie van de groep. Door te luisteren
naar de reacties van de jongeren en er zodoende
van buitenaf naar de groep wordt gekeken, komt de
Scoutinggroep erachter hoe het nog leuker, spannender
en uitdagender kan.

olita deed haar stage bij Scouting Poeldijk: ’Bevers en
welpen. Als je mij een paar weken geleden had gevraagd
wat dat zijn, had ik je verwezen naar een dierentuin of
hondenasiel. Als je me nu zou vragen waar bevers en welpen
voor staan, zou ik uren kunnen doorpraten over wat ik de
laatste drie zaterdagen ontdekt heb. Ik vind het vreemd dat
ik hiervoor nooit eens overwogen heb om zelf bij Scouting
te gaan, want daar heb ik namelijk de meest enthousiaste
kinderen ontmoet die er bestaan.’
‘Het begon allemaal met een vergadering over de komende
activiteiten voor de bevers. Ik ging erheen zonder enig
idee wat ik moest verwachten. Ik kreeg een rondleiding en
vervolgens begon de vergadering. De zaterdagen die volgden,
waren toch wel erg bijzonder. Voor de eerste twee zaterdagen
stonden koekjes bakken en Levend Ganzenbord met de bevers
op de agenda. 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. Je bekijkt dan heel serieus
en uitgebreid zijn piramide en vertelt hem dat het de mooiste
is die je ooit hebt gezien. En je meent het zelfs, want hij heeft
er erg zijn best voor gedaan. Of wat dacht je van een jongetje
dat heel lang moet nadenken over de vraag ‘Waar komt
melk vandaan?’ en ten slotte heel overtuigd antwoordt: ‘De
melkfabriek!’ Dit zijn de kleine dingen die er toch voor zorgen
dat je niet kunt wachten op de volgende zaterdag, om weer
zulke leuke activiteiten te doen met de kinderen.’
‘Dat wat Scouting anders maakt dan bijvoorbeeld een
kinderdagverblijf, is de eenheid. Het is te merken dat elke
groep erg hecht is. Ten tweede leert Scouting kinderen heel
wat en verloopt een opkomst heel gestructureerd. Een liedje
aan het begin en eind van elke bijeenkomst is daar een
voorbeeld van.’
‘De volgende keer draai ik een keertje mee bij de oudste
welpen, dus ik moet nog even afwachten om te kijken hoe dat
zal gaan. Als het net zo leuk wordt als de vorige zaterdagen,
dan heb ik zeker niets te klagen over mijn maatschappelijke
stage bij Scouting!’

rank van Roij, voorzitter van Scouting Tungelroy, over
maatschappelijke stage: ‘Wij hebben gemiddeld 4
à 5 stagiairs per week. Ze draaien in de groep mee als
ondersteuning van de leidinggevenden bij de bevers, de
welpen en de scouts met een beperking. Ze helpen dus bij het
uitvoeren van het programma.’
Wat levert het op?
‘Op korte termijn zorgt de maatschappelijke stage ervoor
dat de jeugd een idee krijgt wat leidinggevende zijn bij
Scouting inhoudt en dat er meer bij komt kijken dan elke
week een programma uitvoeren. En natuurlijk vooral hoe
leuk en gezellig je het met de leden en leiding onderling kunt
hebben. Op lange termijn is het effect van maatschappelijke
stage moeilijker te bepalen. De meeste stagiairs die we gehad
hebben, vinden het erg leuk en zouden een leidingfunctie
als vrijwilligerswerk wel zien zitten. Het moet alleen wel
passen in hun dagelijkse school- en bijbaantjeswereld. We
hopen natuurlijk uiteindelijk de vruchten te plukken en
leidinggevenden te krijgen die tijdens hun maatschappelijke
stage bij onze Scoutinggroep enthousiast geraakt zijn.’

Mooie
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DE rol van de
stagemakelaar

De ideale Scoutingstagiair

B

en jij een enthousiaste scholier die het leuk vindt om met kinderen te werken, ze dingen te leren en tegelijkertijd lekker buiten te zijn?
Dan is Scouting op zoek naar jou! Voor vele Scoutinggroepen door heel Nederland is Scouting Nederland op

zoek naar een Maatschappelijke stagiair. Gedurende 30 uur ben je bezig met je maatschappelijke stage bij een Scoutinggroep. Uitvoering
van je werkzaamheden vindt voornamelijk plaats in het weekend, de voorbereiding kan ook op andere dagen plaatsvinden.

O

p welke manier kan een stagemakelaar
nu bijdragen aan een nog betere

connectie tussen maatschappelijke stage
en Scouting? Hieronder is een top 5 van

Jij bent…
• een middelbare scholier die tussen de
15 en 18 jaar oud is.
• 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.

Jij gaat…

Jij krijgt…

meewerken binnen een Scoutinggroep als

een ontzettend leuke stage bij een

maatschappelijk stagiair. Je kunt hier van alles

Scoutinggroep! Scouting Nederland biedt je

doen:

een ontzettend gave en leerzame stage waarbij

• Het organiseren van een feest.

je op een gezellige manier met jongeren van

• Een speurtocht uitzetten.

jouw leeftijd samenwerkt en kinderen de tijd

• Het bedenken van spelletjes.

van hun leven geeft. Doen dus!

• niet bang je handen uit de mouwen te steken.

• Een leuke activiteit voorbereiden en uitvoeren.

• iemand die het leuk vindt om samen met

• Het spelen van themafiguur.

andere jongeren in een team samen te werken.

• Bij een grote activiteit de maaltijd koken.

• iemand die van avontuur en uitdaging houdt.

• Het uitvoeren van financiële acties.

• iemand die het liefst buiten is.

• Zeilles geven.
• Verantwoordelijk zijn voor de PR en
communicatie van een Scoutinggroep.

activiteiten weergegeven waarmee Scouting
onder de aandacht gebracht kan worden.
• Geef eens voorlichting over Scouting bij
middelbare scholen; Scouting is nog relatief
onbekend als stageaanbieder en kan zeker
wat promotie gebruiken.
• Het kan handig zijn contact op te nemen
met de Scoutingregio waarin de 		
stagemakelaar zich bevindt en
samen met collega’s een werkwijze voor alle
groepen binnen deze regio op te stellen.
• Onderhoud via de regio contact met de
secretarissen van Scoutinggroepen of
doe dit rechtsreeks.
• Help Scoutinggroepen bij het op de
juiste manier formuleren van vacatures.
• Zet het netwerk in: er zijn misschien

meer weten?
Meer informatie over maatschappelijke stage bij Scouting vind je op www.scouting.nl.

andere projecten die interessant zijn
voor Scoutinggroepen en scholen om
te combineren als maatschappelijke
stageactiviteit. Denk hierbij aan het planten
van bomen, het organiseren van een open
dag voor scholen, wijkactiviteiten, et cetera.

Scouting Nederland • Postbus 210 • 3830 AE Leusden tel +31 (0)33 496 09 11 e-mail maatschappelijkestage@scouting.nl web www.scouting.nl
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.

