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Bespreeknotitie

Het kan toch niet waar zijn: Bloeiende scoutingvereniging ASG-groep langdurig in de knel door 
massaal gestapelde containerwoonblokken tussen de Kapittelweg en Frankenthalerstaat 

Geachte raadsleden,

Deze brief wordt u aangeboden door onze leden, hun ouders of verzorgers, (bege)leiding, bestuur, 
vrijwilligers en andere betrokkenen bij Scouting Vereniging Albert Schweitzer Groep Breda, gevestigd 
aan de Frankenthalerstraat 6 in Breda.

De aanleiding om u deze brief te sturen is tot stand gekomen na een overleg op 17 februari j.l. met 
Wonen Breburg, Projectontwikkelaar Jansen De Jong, De Wijde Blik en de gemeente Breda. In dit 
overleg hebben zij hun plan gepresenteerd en hebben wij onze ernstige zorgen geuit.

Wij zijn overvallen en erg geschrokken van de bouwplannen, van Wonen Breburg en de 
projectontwikkelaar, op het kleine stukje grond met een agrarisch bestemmingskarakter, naast ons 
gebouw en buitenterrein.

In deze brief gaan wij in op: 
• Onze bloeiende vereniging. Onze vereniging heeft levert een waardevolle bijdrage aan 

kinderen, jeugd en jongeren en hun ouders in de wijken Doornbos-Linie, Hoge Vucht en 
Brabantpark.

• Wij zijn compleet overvallen door het plan dat Wonen Breburg en Projectontwikkelaar 
Jansen De Jong aan ons heeft gepresenteerd. We zijn geschrokken van de inhoud ervan. Dit 
is vragen om problemen.

• Ook zijn we verbaasd over de manier waarop wij als betrokken inwoners, verenigd in onze 
succesvolle vereniging, het plan krijgen gepresenteerd. Wij voelen ons voor het blok gezet. 
Wij benaderen u als gemeenteraad omdat wij ons hiertoe genoodzaakt zien.

Onze Scoutingvereniging Albert Schweizer Groep Breda
Scouting Albert Schweitzer is sinds 1966 gevestigd aan de Frankenthalerstraat 6 in Breda. Onze 
locatie heeft een clubhuis en een buitenterrein. De grond waar ons scouting gebouw op staat, is in 
eigendom van de gemeente Breda. Wij pachten deze grond. Het pand is met eigen middelen 
gebouwd en is in ons eigendom. 

Al 55 jaar bieden wij onze leden en vrijwilligers een fantastische vrijetijdsbesteding aan. We bieden 
uitdagende programma’s aan wat past bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen en jongeren, 



brengen hen waarden en normen bij en respect voor natuur en eenieder. Wij kennen een grote 
ouderbetrokkenheid en hebben meerdere keren per jaar bijeenkomsten waarbij ouders van harte 
welkom zijn en zorgen wij daarmee voor verbindingen in de wijk. Neem eens een kijkje op 
http://www.asgbreda.nl/

Dit doen wij allemaal op een fantastisch landelijk gelegen locatie, waar we niet tot last zijn voor 
omwonenden. 

Wij zijn vooral buiten bezig op ons buitenterrein, waarbij wij onze jeugd niet afremmen in extravert 
gedrag. Daarom kan het wel eens erg luidruchtig zijn. Wij leren onze leden om te gaan met vuur. Wij 
hebben daarvoor een mooie kampvuurkuil, waar we primitief op koken, een gecontroleerd vuurtje 
bouwen en gezellig om het vuur kunnen zitten. We kamperen op het buitenterrein. 

Vanwege het mooie landelijke gelegen karakter en rust, is onze locatie erg aantrekkelijk voor andere 
scouting verenigingen in Nederland en België om te huren. Het hele jaar door, gemiddeld 20 keer per 
jaar, verhuren wij ons scouting gebouw en aanliggend terrein en wordt er ook gekampeerd op het 
aangrenzende grasveld behorende bij ons scouting gebouw. Dit gaat uiteraard gepaard met het 
nodige geluid. 

Onze grote zorgen.

Conflictsituaties met omwonenden

Scouting vindt voornamelijk buiten plaats. 5 Opkomsten over de week verspreid. Wij maken vuur, wij 
koken op het kampvuur, wij maken herrie (immers onze leden zijn en mogen zijn wie ze zijn), er 
vinden activiteiten plaats met ouders (open dagen, overvliegdag, groepsactiviteiten en nog veel 
meer). We verliezen ons bestaansrecht als scouting als we dit niet meer kunnen doen. 

Om ons gebouw te kunnen onderhouden, wordt ons gebouw en terrein verhuurd aan andere 
scouting verenigingen. Dit is gemiddeld 20 keer per jaar Ook zij kennen dezelfde scoutingactiviteiten. 
Er wordt dan ook gekampeerd. 

Jaarlijks organiseren onze leden een Carnavalsfeest en een strandfeest voor hun leeftijdsgenoten in 
de regio. Ook dit leidt tot het bijbehorende geluid. Deze feesten zijn belangrijk voor onze vereniging. 
Met de winst betalen zij hun zomerkamp. Op deze wijze houden wij de contributie en eigen bijdrage 
laag, zodat elk lid mee op zomerkamp kan gaan. Ook die leden die het thuis financieel wat moeilijker 
hebben.

Naast het geluid dat wij produceren, en rook, is er ook sprake van inkijk. De nieuwe bewoners kijken 
op ons terrein. 

Iedereen kan op zijn vingers natellen dat dit tot conflictsituaties gaat leiden met omwonenden. Onze 
leden, (bege)leiding, bestuur, vrijwilligers en huurders zien scouting als een leuke, leerzame en 
actieve invulling van hun vrije tijd. We verbinden. Er is geen plaats voor conflictsituaties met 
omwonenden.  

Kwetsbaarheid wijken/ Doornbos-Linie, Hoge Vucht en Brabantpark
Met de komst van 145 tijdelijke woningen vanaf 25 m2 – 50 m2 zijn er zorgen over de bewoners van 
deze woningen. De woningen zijn zeer kleine zelfstandige woningen, voor noodopvang. Het is 
onduidelijk welke groepen bewoners erin komen, en daarbij is het aantal intensief, en doelgroepen 
kunnen sociale problemen met zich meebrengen. Gezien de prijsklasse gaat het om de onderste 

http://www.asgbreda.nl/


prijsklasse van de huurmarkt en/of spoedzoekers. Hier verbazen wij ons over, omdat in Doornbos-
Linie al meer dan 50% sociale huurwoningen betreft. Slechts 33% van de woningen in Doornbos-Linie 
zijn koopwoningen. Door het plan wordt Doorbos nog kwetsbaarder dan het al is. Deze nieuwe 
bewoners worden ook nog eens op elkaar gestapeld op een te klein stuk grond. Dit is vragen om 
grote problemen. 

Ook maken wij ons zorgen over het verdwijnen van de natuurwaarden van het stuk grond. Het is een 
klein stuk grond, maar doordat het deels onaangeraakt is, is de natuur waardevol ontwikkeld en 
vormt het een groene long. Het tijdelijk bebouwen betekent een definitieve waardenafname. 
Bovendien is 15 jaar niet tijdelijk te noemen. De jongste kinderen in onze speltak beginnen rond de 
leeftijd van 4 jaar. De duur van 15 jaar is dus een hele generatie kinderen.  

Veiligheid
Onze vereniging is nu bereikbaar via een toegangsweg alleen toegankelijk voor scoutingleden en 
ouders. Ouders zetten hun kinderen af voor aan het pad en/of de kinderen komen zelfstandig naar 
de opkomst. De kinderen en jongeren lopen en fietsen verkeersveilig over deze smalle weg naar het 
scoutingterrein. Wij maken ons zorgen over de verkeersveiligheid van de kinderen bij veranderingen. 

Inkomsten uit verhuur
Het scouting gebouw is in eigendom van onze stichting. Als scouting ontvangen wij geen subsidie. Wij 
onderhouden zelf ons gebouw en betalen dit uit eigen middelen. Dit kunnen wij doordat we het 
scouting gebouw het hele jaar door verhuren aan andere scouting verenigingen ten behoeve van 
weekendkampen en zomerkampen. Wij zijn vanwege onze locatie erg aantrekkelijk. Mooi landelijk 
gelegen, geen overlast voor omwonenden en de huurders kunnen vrijelijk hun scoutingsspel spelen 
en buiten kamperen op ons grasveld.

Met de komst van deze woningen zijn wij veel minder aantrekkelijk voor huurders. Hierdoor kunnen 
wij als gevolg van gederfde huurinkomsten ons gebouw niet meer onderhouden. Dit betekent een 
doodsteek voor onze vereniging en houden wij op te bestaan.

Ledenverlies
Kinderen en ouders kiezen bewust voor scouting. Bij scouting is iedereen welkom en is er respect 
voor iedereen en naar elkaar toe. Zie in de bijlage een flyer waarin staat wat Scouting inhoudt, hoe 
wij op een speelse en informele wijze de kinderen competenties bijbrengen, waar ze hun hele leven 
gebruik van zullen maken. Het plezier van buiten actief bezig zijn. 

Ouders, leden en vrijwilligers hebben hun zorgen geuit over de plannen over komst van deze 
woningbouw. Dit kan hen doen besluiten om een andere tijdsbesteding te gaan zoeken. Geen leden, 
geen leiding, geen vrijwilligers. Dan houdt onze vereniging op te bestaan. 

Wij nodigen u van harte uit op een zaterdagochtend tussen 10.15 en 12.15 uur
Tijdens deze ochtend kunt u zien wat wij met onze jongste speltakken aan activiteiten doen. Hoe dit 
bijdraagt aan hun ontwikkeling. Hoeveel plezier de leiding heeft met de kinderen. Welke 
maatschappelijke bijdrage wij als scouting leveren aan onze omgeving. 

U ziet dan vanzelf in, dat het onlogisch is om op deze plek 145 tijdelijke woningen te bouwen. U zult 
dan ook onze zorgen begrijpen.



Motie
Tenslotte wil ik nu nog het volgende meegeven. Wij weten dat er een motie is aangenomen over een 
onderzoek naar tijdelijke woningen aan de Frankenthalerstraat. Wij hebben echter begrepen dat 
deze motie een ander (groter en braakliggend) stuk grond aan de Frankenthalerstraat betreft. Niet 
het driehoekig stukje grond waar nu een plan voor is gemaakt. 

De situatie en onze zorgen op een rij:
• Wij maken ons zorgen over het hoge aantal van 145 woningen; ook voor de toekomstige 

bewoners op dit kleine stukje grond van ongeveer 1 hectare. Het is te massaal, te intensief, 
te hoog, te dichtbij. De leefbaarheid staat onder druk. 

• Gezien de prijsklasse gaat het om de onderste prijsklasse van de huurmarkt. Hier verbazen 
wij ons over, omdat de wijk Doornbos voor al meer dan 50% bestaat uit sociale 
huurwoningen. Hierdoor wordt Doorbos nog kwetsbaarder dan het al is. 

• 15 jaar is niet tijdelijk. Dat is je hele kindertijd. 
• Zoveel woningen op een klein stukje betekent ook dat het hoog wordt gebouwd. Zo intensief 

betekent automatisch ook dicht op het verenigingsgebouw. Oftewel: een conflictsituatie. 
• De conflictsituatie hebben wij in deze brief beschreven en betekent het einde van onze 

vereniging.
• Ons terrein wordt nu al intensiever gebruikt dan bij een gemiddelde scouting. Op dit moment 

kan dat goed en is dat geen probleem, omdat wij niemand storen met de herrie die we 
maken. 

• Het terrein heeft niet alleen een agrarisch karakter. Op het terrein heeft de natuur zich 
ontwikkeld. De natuur is hier van waarde. Ook zorgboerderij Villa Boerenbont, gevestigd aan 
de Frankenthalerstraat, is van waarde. 

• Juist in onze wijk wonen veel mensen die het moeilijk hebben. Onze meeste leden wonen in 
Doornbos-Linie, Brabantpark en de Hoge Vucht. In deze kwetsbare wijken zijn weinig sport- 
en jeugdvoorzieningen, terwijl die juist broodnodig zijn. 

• Wij verwelkomen ook kwetsbare kinderen en jongeren, kinderen en jongeren met een 
rugzakje, kinderen en jongeren die niet kunnen of willen sporten maar wel actief willen zijn 
en willen bewegen. Kinderen en jongeren krijgen bij ons alle ruimte om zichzelf te zijn. Onze 
scoutingvereniging is een kracht in Doornbos-Linie. 

Vragen aan de leden van de gemeenteraad Breda
Wij hebben de indruk dat u als raadsleden van de gemeente Breda nog niet gekend bent. 

We willen graag weten hoe u erin zit:
o Kent u het plan?
o Wat vindt u van het plan?
o Wat vindt u van 145 woningen op 1 hectare? 
o Is dit de juiste locatie?
o Het zijn woongebouwen die de scouting letterlijk in de schaduw plaatsen. Hoe zou u 

het vinden als er zo dichtbij u zo hoog in lagen gebouwd zou worden?
o Waarom voor zo’n lange tijd?
o Waarom zoveel woningen op zo’n klein stukje grond? Vindt u het ook niet te veel?
o Wij zien een groot probleem voor onze vereniging. Wat kan de raad hierin 

betekenen? 
o Welk toekomstperspectief en welke ruimte biedt u onze bloeiende vereniging?



Voor het blok gezet
Door Wonen Breburg, Projectontwikkelaar Jansen De Jong, De Wijde Blik en de gemeente Breda zijn 
wij geïnformeerd over de plannen. Wij zijn verbaasd over de manier waarop wij als betrokken 
inwoners, verenigd in onze bloeiende vereniging, het plan krijgen gepresenteerd. Wij voelen ons voor 
het blok gezet. De rug tegen de muur. Wij benaderen u als gemeenteraad omdat wij ons hiertoe 
genoodzaakt zien. 

Onze leden, ouders, (bege)leiding, overige vrijwilligers en betrokkenen maken zich grote zorgen
U treft in de bijlage een lijst met 117 met pen geschreven handtekeningen aan van betrokkenen bij 
de toekomst en voortbestaan van Scouting Albert Schweitzergroep in Breda, als gevolg van de 
plannen van woningbouw van 145 tijdelijke woningen op het te kleine stukje grond. Zij maken zich 
allen grote zorgen. Tevens zal in de komende weken ook digitale petitie worden aangeboden die is 
aangemaakt op petitie.nl.

Wij geven graag een toelichting op deze bespreeknotitie en zien uit naar een uitnodiging voor een 
burgersessie.

Met vriendelijke groet,
Namens onze leden, ouders, (bege)leiding, vrijwilligers, bestuur en andere betrokkenen,

Peter Bosma
Voorzitter Scoutingvereniging Albert Schweitzergroep Breda



De ontwikkeling van kinderen 
en jongeren in een niet-formele 
leeromgeving
Samenwerken, verantwoordelijkheid nemen,  
oplossingsgericht denken, zorgen voor de  
omgeving: juist deze dingen, waar kinderen hun 
leven lang iets aan hebben, zijn belangrijk om van 
jongs af aan mee te geven. 

Bij Scouting kunnen kinderen en jongeren zich 
ontwikkelen in een stimulerende en educatieve 
omgeving, met name op sociaal vlak. Ze 
leren door te doen. Spelenderwijs, samen 
met leeftijdgenootjes, waarbij het niet gaat om 
competitie. 
 
Het gevarieerde programma is een vorm 
van niet-formeel leren en staat garant voor 
uitdagende activiteiten, plezier en avontuur. Dat 
maakt Scouting tot een heel unieke en bijzonder 
leerzame vrijetijdsbesteding die bijdraagt aan een 
brede ontwikkeling van kinderen en jongeren. 

“Vanmiddag gaan jullie op je buik, over dit 

touw, de sloot over”, vertelt de leidinggevende 

die zaterdag in het bos aan een groepje scouts 

(jongens en meiden tussen de 11 en 15 jaar). 

De jongste leden kijken wat angstvallig naar 

het touw dat over de brede sloot gespannen is. 

Enigszins gerustgesteld horen ze vervolgens dat 

ze eerst nog in groepjes mogen oefenen,  

op het land. “Kijk, je gaat op het touw liggen, je 

ene been slap, het andere erop en dan schuif je 

als het ware vooruit”, doet één van de  

oudere leden voor.

ONTDEK
SCOUTING

NIET FORMEEL LEREN IN DE PRAKTIJK

Meer ontdekken? www.scouting.nl

Meer informatie
Scouting staat voor uitdaging! Scouting 
biedt leuke en spannende activiteiten 
waarmee meiden en jongens worden 
uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen.

In Nederland zijn wekelijks meer dan 
100.000 leden actief: 25.000 vrijwilligers 
organiseren activiteiten voor 85.000 
jeugdleden van 5 tot 21 jaar. 75% van de 
vrijwilligers is jonger dan 25 jaar en zij 
besteden gemiddeld 8 uur per week aan 
Scouting. 25% van de scouts is als  
vrijwilliger ook actief in maatschappelijke  
organisaties. Gemiddeld neemt 
een Scoutinggroep deel aan vijf 
maatschappelijke activiteiten per jaar. 

Neem contact op met een Scoutinggroep 
in de gemeente of kijk op www.scouting.nl. 
Op de website staat onder ‘Over Scouting’ 
ook een handig overzicht met alle  
Scoutinggroepen in Nederland.

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

Acht activiteitengebieden
1.  Uitdagende Scoutingtechnieken: activiteiten rondom een techniek, zoals hakken, stoken, kaart en kompas,  
 routetechnieken, pionieren, zeilen en kamperen.
2. Expressie: activiteiten waarmee kinderen zich kunnen uitdrukken, zoals dansen, filmen, handvaardigheid, 
  toneel spelen, muziek maken en schrijven.
3. Sport & Spel: sporten, postenspelen, renspelen, gezelschapsspelen en teamspelen.
4. Buitenleven: activiteiten rondom het beleven van de natuur en overleven in de natuur, zoals survival, kennis  
 van plant en dier, milieu, natuurbeheer en weer.
5. Identiteit: activiteiten die te maken hebben met wie kinderen zelf zijn (zelfbeeld), welke levensovertuiging ze  
 hebben en de identiteit van hun groep.
6. Internationaal: activiteiten rondom kennis over Scouting wereldwijd, internationale uitwisselingen en andere  
 culturen.
7. Samenleving: activiteiten die te maken hebben met de eigen omgeving, het cultureel erfgoed en de  
 maatschappij (maatschappelijke participatie). 
8. Veilig & Gezond: activiteiten rondom voeding en veiligheid (zowel op fysiek als op sociaal-emotioneel gebied).

Klaar voor een nieuwe ervaring? 

Uitdagend over de sloot!

Dat Scouting naast lekker buiten spelen, de natuur in, vrienden maken en heel veel 
plezier hebben ook nog eens dé plek is waar kinderen zichzelf aan de hand van een 
doorlopende leerlijn, met een sterke pedagogische visie, breed ontwikkelen, blijkt 
ook weer aan het einde van de zaterdagmiddag bij de scouts. Allemaal zijn ze op 
hun buik, over het touw de rivier overgekomen en nu staan ze druk te kletsen en te 
rommelen in de keuken. Ze hebben zin in wat lekkers, en dat regelen ze natuurlijk 
zelf. Na enig overleg wordt gezamenlijk besloten om toch geen hamburgers, soep of 
hotdogs te maken, maar tosti’s te gaan bakken. 

Compromissen sluiten, zelfstandigheid tonen, verantwoordelijkheid nemen, een hoop 
lol én de heerlijke geur van gebakken kaas: het hangt allemaal in de lucht die middag 
bij Scouting.

Zaterdagmiddag



Ontdek Scouting | Niet formeel leren in de praktijk

Leerzaam
Bij ‘leren’ wordt vaak gedacht aan kennis en 
vaardigheden, maar de competenties die kinderen 
bij Scouting ontwikkelen zijn ook gericht op het 
sociale aspect. Samenwerken, zorgen voor elkaar, 
respect voor de omgeving; dat zijn belangrijke 
aandachtsgebieden van het Scoutingprogramma. 
De niet-formele manier van leren bij Scouting zit 
tussen formeel (op school, met vastgestelde doelen 
en eisen) en informeel (spontaan, in het dagelijks 
leven) leren in. Door de stimulerende omgeving en 
uitdagende activiteiten leren kinderen en jongeren 
bij Scouting heel veel, zonder dat ze dit zelf zo 
ervaren, want plezier en gezelligheid staan centraal. 
En dat werkt: Scouting is de grootste jeugd- en 
jongerenorganisatie van het land, met meer dan 
100.000 leden. In maar liefst 80% van de gemeenten 
in Nederland is een Scoutinggroep te vinden. 

Doorlopende leerlijn
Die hele Scoutinggroep wordt op leeftijd onderverdeeld 
in zogenoemde ‘speltakken’. Iedere speltak heeft 
een eigen programma, dat aansluit bij de leeftijd en 
ontwikkeling van de leden. De jongste groepen hebben 
bijvoorbeeld een fantasievol thema dat het vermogen 
tot verbeelding, avontuur, creativiteit en vindingrijkheid 
aanspreekt. De programma’s van opvolgende 
speltakken sluiten volledig op elkaar aan dankzij de 
doorlopende leerlijn binnen de Scoutingmethode. 
Op deze manier blijven scouts zich continu 
ontwikkelen.

Team
Bij Scouting wordt veel samengewerkt in 
subgroepen, waarbij een wat ouder lid de 
jongere leden begeleidt. “Dat draagt bij aan 
de groeiende zelfstandigheid van jeugdleden 
en doet een beroep op hun medewerking, 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid. 
Kinderen en jongeren leren bij Scouting 
samenwerken door in teams aan de slag te 
gaan. Ze leren samen beslissingen nemen, 
de verantwoordelijkheid dragen voor hun 
eigen rol binnen de groep en instructies geven 
aan jongere kinderen. Daarbij is Scouting 
niet competitief, het gaat om samenwerken; 
ontdekken dat je met elkaar meer leert en 
verder komt”, licht Renée van der Ruyt, 
pedagoog bij Scouting Nederland, toe. Ze 
vervolgt: “Het werken in groepjes hangt ook 
samen met de toenemende zelfstandigheid van 
scouts: een andere belangrijke pijler binnen 
Scouting. Hoe ouder ze worden, hoe minder 
begeleiding er is rondom programmering en 
organisatie. Op deze manier krijgen scouts 
steeds meer eigen verantwoordelijkheid en 
zelfbestuur.”

Jeugdparticipatie
Een duidelijk voorbeeld van jeugdparticipatie: 
het actief betrekken van kinderen en jongeren 
bij beslissingen over en vormgeving van hun 
eigen speltak. Scouting bouwt dit naarmate de 
leden ouder worden, steeds verder uit. Vanaf de 
jongste speltak (de bevers, 5-7 jaar) worden de 
jeugdleden in hun activiteiten geïnformeerd door 
hun leiding en leren zij van hen. Dat is de eerste 
stap op de participatieladder die socioloog Roger 
Hart ontwikkelde. Maar behalve de kinderen 
informeren, luistert de leidinggevende ook actief 
naar hen en probeert door hen direct te bevragen 
en te observeren aan te sluiten bij hun wensen. Als 
kinderen iets ouder zijn, worden ze geraadpleegd 
door de leiding. Ze krijgen inzicht in het proces en er 
wordt waarde gehecht aan hun mening. Dit gebeurt 
al bij de welpen (7-11 jaar). Zij zijn nog wat jong om 
inzicht te hebben in het proces, maar ze worden wel 
serieus genomen en er wordt gevraagd wat zij leuk 
vinden om te doen. De volgende stap is adviseren. 
Scouts (11-15 jaar) adviseren. Hun activiteiten 
worden nog steeds door de leiding gecoördineerd, 
maar zeker de oudere scouts worden actief 
betrokken bij het programma. De oudste scouts 
gaan ook zelf aan de slag met het organiseren van 
een activiteit voor hun medescouts. Bij de explorers 
(15-18 jaar) ligt de nadruk op coproduceren. 
Zij nemen zelf initiatief en organiseren eigen 
activiteiten en als ze wat ouder zijn ook hun eigen 
zomerkamp. Hun volwassen (bege)leiding neemt 
een begeleidende, motiverende rol in. Daarin groeien 
ze door tot ze (mee)beslissen: de laatste stap op 
de participatieladder, waarbij ze zelf initiatief nemen 
voor projecten en deze uitvoeren. De oudste speltak 
roverscouts (18-21 jaar) heeft geen begeleiding 
meer. Zij hebben hooguit een adviseur of coach bij 
wie ze terecht kunnen en ze organiseren hun eigen 
programma, zoals een zomerkamp naar het (verre) 
buitenland. 

Zorg voor je omgeving
In de zorg voor jongere leden, maar ook 
voor de omgeving en de wereld om hen 
heen leren kinderen bij Scouting meer over 
verantwoordelijkheid nemen. Ze raken betrokken 
bij de maatschappij en leren hoe ze als individu 
invloed kunnen hebben op anderen en op de 
omgeving. Dat begint al bij de jongste speltak 
(bevers), bijvoorbeeld door een bezoekje aan 
het bejaardenhuis of door het meehelpen met 
een opruimochtend in het bos. Bij de welpen 
doen kinderen een klusje voor iemand anders of 
zamelen ze geld in voor een goed doel. Oudere 
leden (scouts en explorers) kunnen als groep 
een monument adopteren om te onderhouden 
of ze organiseren bijvoorbeeld een activiteit 
voor kinderen in het asielzoekerscentrum. 
Ook kunnen zij betrokken zijn bij de Nationale 
Herdenking op 4 mei op de Dam in Amsterdam. 
De oudste leden, de roverscouts, gaan ter 
voorbereiding op hun eindceremonie waarbij ze 
afscheid nemen als jeugdlid van Scouting, drie 
uitdagingen aan. Eén daarvan is ‘iets nuttigs doen 
waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de 
maatschappij’. Dit kan van alles zijn:  helpen bij 
de Voedselbank, je verdiepen in de problematiek 
van zuidelijk Afrika of als vrijwilliger aan de slag 
bij een bevrijdingsfestival. Dit is afhankelijk van 
de eigen creativiteit van leden. Deze opbouw 
in activiteiten schetst een mooi beeld van de 
doorlopende leerlijn die Scouting in haar methode 
en activiteiten hanteert en waarbij wordt uitgegaan 
van de leeftijd en ontwikkeling van kinderen en 
jongeren. Renée van der Ruyt: “Bij Scouting zien 
we het kind als geheel en richten we ons op de 
gehele ontwikkeling. We willen bijdragen aan 
hun ontwikkeling op alle gebieden en jeugdleden 
meegeven om te denken in oplossingen en 
kansen, niet in problemen. En samen te staan in 
de wereld. Kortom: iets waar ze hun leven lang 
nog veel aan hebben.”

In actie
Scouting werkt met acht verschillende activiteitengebieden 
(zie achterzijde). Dat zorgt voor variatie en uitdaging 
in het programma. De activiteiten richten zich lang niet 
alleen op het ontwikkelen van vaardigheden, maar ook op 
houding en gedrag. Renée van der Ruyt: “Scouting heeft 
net als iedere vereniging haar eigen ‘spelregels’ waarin 
staat wat we van onze leden verwachten. Op deze manier 
wordt duidelijk welke waarden bij Scouting belangrijk zijn.” 
Die waarden (waaronder samenwerken, samenleven, 
verantwoordelijkheid nemen en openstaan voor andere 
ideeën) zijn internationaal en bepalen en beïnvloeden de 
stijl en inhoud van de jeugdvereniging. Dat toont ook de 
niet-formele manier van leren bij Scouting duidelijk aan. Het 
leeraspect is niet heel bewust en overduidelijk aanwezig 
(zoals bij formeel leren op school) maar het programma 
heeft wel een duidelijk educatief karakter en er worden 
doelstellingen nagestreefd (in tegenstelling tot het spontane, 
ongeorganiseerde informeel leren).
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