
ROVERSCOUTS 



Voorgeschiedenis 

•  2005: nieuwe, landelijke werkgroep jongeren  
•  2006: ingrediënten verzamelen 

–  Mening van stammen en groepen 
–  Geschiedenis 
–  Buitenland 

•  2007: lancering project Roverscouts met een 
lounge op de Scout-In 

•  2010: invoegen bij de vernieuwing van álle 
speltakken 

•  2012: Roverscoutsgids 



Veranderingen 

•  Loodsen(stammen) en Pivo’s vormen samen 
roverscouts (voorheen: jongerentak) 

•  Roverscoutsspeltakken blijven “stammen” heten 
•  18 – 21 jaar 

–  90% v/d groepen deed al 18 jaar 
–  21 jaar = pedagogische volwassenheid gemiddelde 

Nederlander 

•  Nieuwe traditie: eindceremonie (Partenza) 



Belofte roverscouts  

Ik beloof (met de hulp van God) mijn best te doen een 
goede roverscout te zijn. Iedereen te helpen waar ik 
kan en me te houden aan de Scoutingwet. 

Ik wil samen met anderen het goede zoeken en 
bevorderen. 

Ik wil de kansen die ik krijg benutten, door zo goed 
mogelijk om te gaan met de middelen die mij ter 
beschikking staan. 

Ik wil ontdekken op welke manier ik een bijdrage kan 
leveren aan de samenleving, zowel binnen als 
buiten Scouting. 

Jullie kunnen op mij rekenen. 



Drie fasen 

•  Proloog 
•  Traject 

•  Epiloog 



Drie fasen 

•  Proloog 
–  3 uitdagingen kiezen 
–  Mentor 
–  Goedkeuring door de stam 
–  Installatie met powwow 

•  Traject 
–  3 uitdagingen doen 
–  Op 3 schaalniveaus 

•  Epiloog 
–  Eindceremonie: Partenza 



3 uitdagingen 

1. Iets typisch Scouting met keuze uit de 
activiteitengebieden Uitdagende 
Scoutingtechnieken, Sport & Spel en/of 
Buitenleven.  

2. Iets serieus, waarmee je je steentje bijdraagt aan 
de wereld om je heen. Kies uit de 
activiteitengebieden Samenleving,  
 Internationaal, en/of Veilig & Gezond. 

3. Iets persoonlijks wat goed bij jou past, naar 
keuze uit de activiteitengebieden Expressie       en/
of Identiteit.  



3 schaalniveaus 

1.  Je doet tenminste eenmaal internationale 
ervaring op in Scoutingverband.  

2.  Je (mede)organiseert tenminste één 
bovenlokale activiteit. Denk hier aan een 
activiteit voor meer stammen, een regioactiviteit of 
een landelijke activiteit. Dit kan ook een bestaande 
activiteit zijn zoals een HIT of Intercamp.  

3.  Je doet mee aan tenminste één lokaal project 
in je eigen omgeving. 



Overzicht 

Iets serieus Iets typisch 
Scouting 

Iets 
persoonlijks 

Lokaal 

Bovenlokaal 

Internationaal 



•  Verlaten dorp gekocht door Portugese 
Scoutingorganisatie 

•  Alleen te voet bereikbaar 
•  Bedoeld voor roverscouts 

Intermezzo: Drave Roverscouts Centrum, 
Portugal 



Insigne 

Per uitdaging verdien je een deelinsigne 



Om aan de eindceremonie deel te nemen 
dien je te voldoen aan de volgende criteria: 
 

1.  Je kan de Scoutingmethode in eigen woorden 
uitleggen. 

2.  Je stemt in met de normen en waarden zoals Scouting 
deze voorstaat en kan uitleggen wat deze voor jou betekenen.  

3.  Je hebt de 3 uitdagingen afgerond. 

4.  Je hebt een nieuwe actieve rol of functie binnen 
Scouting gevonden. 

5.  Je accepteert de verandering van je eigen rol van 
jeugdlid naar volwassen kaderlid. 



Partenza (eindceremonie) 

•  Zuid-Europees concept: na je jeugdlidmaatschap 
blijvend kiezen voor Scouting, of niet. 

•  Valt aan het einde van je Epiloog: je hebt de 3 
uitdagingen afgerond op de drie schaalniveaus.  

•  Je ontvangt een dasring en indien gewenst een 
certificaat. 

•  Mensen die voor jou belangrijk zijn organiseren 
voor jou een serieus moment als ceremonie. 



Speltakteken 

Voortrekkers stok / Y 
•  Internationaal symbool voor roverscouts. 
•  Symbool voor eindceremonie (Partenza): keuzemoment. 

Wereldbol 
•  Progressie door de speltakken: bij roverscouts ligt de hele 

wereld voor je open! 
Koord 

•  Geeft aan dat Scouting  
een wereldomvattende organisatie is. 

 



Voorbeelden uit andere landen 



Awards  

•  International Award for Young People  
–  Brons, Zilver en Goud 
–  3, 6 of 12 maanden 
–  Maatschappelijke Betrokkenheid, Sport, Individueel 

Talent, Expeditie en Residentieel Project (alleen goud) 
–  Externe organisatie, zie www.award.nl  

•  Europe Award (in ontwikkeling) 
–  European Scout Voluntary Service 
–  Youth in Action uitwisselingen en initiatieven 

•  Nature award  (in ontwikkeling) 
–  Integratie van WOSM en WAGGGS awards 

•  Development Award (in ontwikkeling) 
–  Activiteiten rondom Identiteit en Samenleving 



•  Bouw je eigen jacuzzi 
•  Rijbewijs? Gebruik je auto bij je programma! 
•  Pubquiz 
•  Golf Clinic 
•  Ga naar Roverway of Rovermoot 
•  Maak een eigen stamtrui 
•  Wordt regionaal of landelijk actief 
•  Bouw een feest 

Intermezzo: 18+ 



Coaches en adviseurs 

•  Stammen: zelfbestuur, met behulp van 
–  Peertraingen  – zelfde leeftijd  
–  Coach   – 21 t/m 23 (studietijd) 
–  Adviseur  – 23 + 



Ook bij jullie? 

•  Verschil tussen werkende en studerende mensen. 
•  Generatiekloof tussen jong en oud, actief en minder 

actief. 
•  Wel of geen adviseur? 
•  Stam vs bestuur. 
•  Nieuwe tradities maken of oude behouden? 



Leider én roverscout 

•  Streefsituatie: leiders enkel vanaf 18 jaar. 
•  Het roverscoutsprogramma wijst op de nadelen én 

voordelen van zowel leid(st)er zijn als een eigen 
programma draaien. 

•  Ondersteuning voor jonge leiders die zowel leiding 
zijn als een eigen programma draaien. 

•  Eigen programma gaat altijd voor. Stammen zijn 
geen blikjes leiding. 



Uitrollen roverscouts 

•  Implementatie in stappen 
–  Geen bestaande traditie voor deze speltak zoals 

bijvoorbeeld bij de welpen. 
–  Kleinschalig en op basis van vraag & enthousiasme. 
–  Zoveel mogelijk aansluiten bij de praktijk in groepen. 

•  Regionaal en landelijk 
–  Uitbreiden netwerk voor roverscouts. 
–  Tip: jonge mensen als trainee koppelen aan 

regiobesturen. 



Meer informatie… 

•  Netwerk roverscouts is bereikbaar via de 
spelspecialisten: spelspecialisten@scouting.nl. Hier 
kun je terecht voor vragen over het 
roverscoutsprogramma. Ook als je bijvoorbeeld een 
presentatie, workshop of introductiespel in je groep 
wilt doen. Of voor meer informatie over het 
Programma Scouting Talent en diverse andere 
projecten en evenementen. Kijk ook eens op de 
website: www.scouting.nl/roverscouts en op de 
Facebookpagina van de roverscouts! 

•  ScoutShop: speltakteken, speltakvlag en 
roverscoutsgids . 


