
Deze methodiek helpt groepen om na te denken over 
de kwaliteit van hun werking.
Deze methodiek kan op elk niveau in onze beweging 
gebruikt worden. Op een groepsraad spitst de  
oefening zich toe op de verschillende takken, op een 
districtsraad bespreekt groepsleiding hun groep en 
op een gouwraad kunnen DC’s hun district onder-
zoeken met behulp van deze tool.



‘W
ij zijn scouts en gidsen, m

eisjes en jongens, 

elk m
et een eigen verhaal. Iedereen kan erbij.

W
e gaan sam

en op verkenning en durven tuim
elen 

in het leven. 
D

e natuur is onze troef.

W
e geloven in onszelf, in elkaar en in iets m

eer.

W
e spelen een spel dat niet luchtledig is,

in vrije tijd die niet vrijblijvend is.

M
et groot plezier en kleine daden kom

en w
e op 

voor onze om
geving en voor een kleurrijk Vlaan-

deren.
Zo drom

en w
e luidop van gelukkige m

ensen 

in een rechtvaardige w
ereld.’



Handleiding bij deze methodiek

FASE 1
We vragen aan iedere groepsleid(st)er, groepsleidingsduo of groepsleidingsploeg om zijn of haar groep 
uit te beelden als een land. Iedereen krijgt 20 à 30 minuten om het land te knutselen met behulp van 
gekleurd papier, oude magazines, lijm, stiften, scharen en ander knutselmateriaal. Hierbij zijn er een 
aantal vaste dingen die in elk land moeten terugkomen:

Bomen: • De bomen beelden de leden uit (Hoeveel leden heb je; loopt de werving gemakkelijk; wat 
vinden zij van je groep; wat is de sfeer onder de leden; …)
Rivieren: • De rivieren beelden de leiding uit (Hoeveel leiding heb je; zijn het er voldoende; wat is de 
sfeer onder de leiding; …)
Bruggen of autostrades: • Beelden de contacten uit met anderen (vb. andere groepen, districten,  
andere jeugdbewegingen, …)
Hoofdstad: • In je hoofdstad beeld je iets uit waarin je een specifieke eigenschap of een bijzonder 
kenmerk of een specialiteit van je groep kan herkennen

 
Voor de rest mag je nog naar hartenlust knutselen en uitbeelden. Hoe zien jullie je groep?
Als je deze oefening doet op een groepsraad kan je per tak werken.

FASE 2
Iedere groepsleid(st)er, groepsleidingsduo of groepsleidingsploeg krijgt een blad van de notablok  
waarop men voor negen vastgelegde thema’s en twee thema’s naar keuze scores kan geven.  
Voor elk thema is een thermometer getekend op je blad, waarin je (door de thermometer in te kleuren) 
kan aanduiden hoe goed je groep scoort op dit thema. De thema's zijn:

Leden: • Zijn alle takken voldoende bevolkt met leden?, Is er een evenwichtige verdeling jongens – 
meisjes? (Tip: Orakel)
Leiding: • Is je leidingsploeg voldoende groot?, Is er een gezond evenwicht in aantal leden/leiding? 
(Tip: Orakel)
Organisatie: • Hoe is jullie groep georganiseerd? (gebruik van kiesvisum, groepsraad, oudercomité, 
VZW, voertaal, naar buiten komen als Scouts en Gidsen Vlaanderen, …)
Sfeer: • Voelen de leden/leiding zich goed in de groep? (Tip: Groeikader)
Engagement: • Hoe is de opkomst op activiteiten van zowel leden als leiding? (mogelijkheden voor 
ieder lid en iedere leid(st)er, missie, aanwezigheid in het district/gouw)
Administratie: • Hoe sterk scoort je groep in het omgaan met papierwerk, bankzaken, subsidieformu-
lieren en andere administratie? (o.a. lidgeld)
Ouders: • Heb je een goed contact met de ouders van je leden?
Vorming: • Hoeveel van je leiding volgde al een meerdaagse vorming (Jintro, 3D, Gilwell, Trapper)? 
Doe je regelmatig een vormende activiteit op de groepsraad?, Krijg je je leiding gemotiveerd om 
naar een werkwinkel te gaan? (groepsleiding is verantwoordelijk voor begeleiding en vorming)
Aanbod: • Wat is de kwaliteit van je activiteiten?, Hoe creatief is je leiding in het verzinnen van leuke 
vergaderingen? Hoe sterk en gevarieerd is het programma van je takken? (veilige en kwaliteitsvolle 
organisatie, pedagogische lijn volgen, kampvisum)

Als je een thema anders wil interpreteren dan hierboven vermeld, heb je absoluut deze vrijheid. Het is 
enkel belangrijk dat je dit even aangeeft wanneer jullie je scores bespreken.
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