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Drie letters, kort voor
‘Jij en Ik een Noodzaak’.
Jin is intens samenleven,
één of twee jaar lang. Jin
is gezamenlijk werken aan
activiteiten, projecten en
kampen, elke groep in zijn
eigen stijl. Jin is avonturen
en uitdagingen delen. Jin is al
doende leren samenwerken
en verantwoordelijkheid
opnemen. En jin is, dankzij al
die ervaringen, een groeiend
engagement ontwikkelen voor
de groep en de samenleving.
Dit takboekje overloopt
de hoogtepunten van een
jinjaar. Het biedt houvast aan
zowel kersverse als ervaren
jinbegeleiding en is een
aanvulling bij In}Leiding, het
basiswerk voor leiding van
Scouts en Gidsen Vlaanderen.
Geniet van dit jinjaar!
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Een jin is...

feest
lokaal schilderen

ERVARINGEN

ZOT DOEN

VRIENDEN
VOOR HET LEVEN

hé het is ok.

engagement

kamp
GROEP

stadsspel

plannen smeden

kleurentotems

jincafé

JINS?

bergen beklimmen
(+ verzetten)

verantwoordelijkheden

leiding worden

liefde?

(NAAKT) ZWEMMEN
IN DE ZEE

SAMEN
ONDERWEG

sterren spotten
VERKLEDEN

fun

buitenlands kamp

mooie vooruitzichten
+ prachtige herinneringen
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Jin (de, m/v, meervoud: jins)
1. Scoutinglid van 17 of 18 jaar oud, vaak op zoek naar (inzicht in)
zichzelf, een eigen weg en nieuwe ervaringen. Dit doorgaans met vallen
en opstaan.
2. Jongere die ongeveer alles in vraag stelt en geneigd is tot rebelse
ideeën. Houdt ook van verandering en weigert niet zelden in het rijtje
te lopen.
3. Persoon met een verlangen om zich goed in zijn vel te voelen, goed
over te komen in een groep, aanvaard te worden en iets te betekenen
in de vriendenkring.

Zeventien- en achttienjarigen hebben belangrijke keuzes in het
vooruitzicht. Ze kunnen pedagogie of infomatica studeren, in
Leuven of Gent. Ze kunnen verder gaan met scouting of met
basket. Alles kan nog, maar stilaan benoemen ze wat ze willen
doen en bereiken.
Jins genieten dan ook van de vrijheid en zelfstandigheid die ze in
de jintak krijgen. Ze mogen er fouten maken, maar ontdekken er
ook dat je zelfs de wildste ideeën kunt uitvoeren. Misschien wordt
de eerste fuif die jins organiseren een flop, omdat op de affiche
de verkeerde datum stond. Maar misschien lukt het wel om met
een zelfgebouwde gocart naar zee te rijden.

Veilig experiment

Terwijl ze samen een project of kamp in elkaar boksen, leren
jins zichzelf en elkaar kennen. Weet je hen te prikkelen met een
stevige uitdaging, dan tonen ze zich vaak tegelijk creatief en
speels en onnozel. Gaat het er serieus aan toe, zoals bij het geven
van kleurentotems, dan ontdek je hun volwassen kant.
Jins tasten grenzen af en proberen te ontdekken wat wel en
niet kan. Als begeleiding creëer je omstandigheden waarin
ze naar hartenlust kunnen experimenteren. Je geeft hen
verantwoordelijkheid en toont zo dat je hen vertrouwt. Maken de
jins het te bont, dan grijp je tijdig in en maak je duidelijk waar de
grens ligt. In een veilige omgeving ontdekken jins op die manier
zichzelf, elkaar en de wereld.
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De jintak is...
Een jinwerking organiseren kan op verschillende manieren:
Jin voor één jaar
De meeste jingroepen
in Vlaanderen zijn
eenjarige takken. De jins
zijn allemaal even oud
en werken, spelen en
experimenteren een jaar
lang samen. Het kamp
in de zomervakantie is
een echte afsluiter.

Jin voor twee jaar
In sommige groepen blijf je twee
jaar jin. Dat kan fijn zijn, maar ook
moeilijk. Na een eerste intens
jaar moeten jins zich immers
aanpassen aan een nieuwe groep
en begeleiding. De tweejarige
werking biedt natuurlijk ook
kansen. Tweedejaars zijn al meer
ervaren in het voorbereiden van
activiteiten, eerstejaars kijken met
een frissere blik naar het beleid
en beiden leren van elkaar.

Jin met meerdere groepen
Als het district de jinwerking organiseert, spreken we van
districtsjins. Is het een initiatief van enkele buurgroepen, dan
is het een intergroepsjin. In beide gevallen leiden verschillende
ervaringen en gewoontes van groepen soms tot misverstanden,
maar is de confrontatie bovenal verrijkend. Dankzij de verschillen
ontstaan nieuwe manieren van werken, denken en spelen.
Een districts- of intergroepsjin is een goede oplossing als je groep
eerder weinig leden per geboortejaar telt of als je in je eigen groep
niet voldoende begeleiding vindt. Als de districtsjintak uit zijn
voegen barst, stap je beter over naar een intergroepsjin. In een te
grote groep heb je immers minder tijd en oog voor ieders noden.
Loodsen
Zeescoutinggroepen hebben geen jins maar loodsen. Beide
werkingen zijn gebaseerd op dezelfde principes. Wel staan water
en boten bij de loodsen uiteraard centraal, net zoals bij andere
zeescoutingtakken. Zodra het lente wordt, schrobben en herstellen
ze de boten en gaan ze roeien of zeilen. Loodsen werken daarbij
uitdrukkelijk aan verantwoordelijkheid, want op het water is het
van levensbelang dat iedereen die verantwoordelijkheid opneemt.
Het hoogtepunt van het loodsenjaar is het trekkamp, waarbij ze
drie weken varen van haven tot haven.
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Een begeleider is...

Begeleiden = mee evolueren

De rol van de jinbegeleider verandert doorheen het jaar. In het
begin heb je de touwtjes in handen en bepaal je sterk wat er
gebeurt, inspelend op wat de jins fluisteren en opperen. Stilaan
groeit de betrokkenheid van de jins. Ze bereiden samen met
jullie een activiteit voor, denken mee na over de invulling van het
zomerkamp en houden de bar draaiende.
Als iedereen ingeburgerd is en de groep vaste vorm krijgt, geef
je een paar touwtjes echt uit handen. De jins kiezen, bedenken en
organiseren de activiteiten, vergaderingen en projecten in grote
mate zelf en plannen intensief mee aan het zomerkamp. Je rol
als begeleider is dan om te stimuleren, te inspireren en ook om
zelf deel te nemen.

Begeleider ≠ jin

Zelfs op het einde van dit proces is en blijft de jinbegeleider een
leid(st)er, en geen jin onder de jins. Hoewel je heel wat taken
aan de leden toevertrouwt, blijf je de eindverantwoordelijkheid
dragen. In sommige situaties moet je als begeleider ingrijpen en
opnieuw overschakelen op een controlerende leidersrol.
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Verloop van het jaar
Een jinjaar is meer dan een aaneenschakeling van activiteiten.
Een groep jins en begeleiders groeit en verandert in de loop der
maanden. Vaak kan je daarbij vijf fases onderscheiden:
! Kennismaken met mensen en verwachtingen (1)
! Plannen maken en beslissen
over de krijtlijnen van het jinjaar (2)
! Doen: de handen uit de mouwen
steken en plannen uitvoeren (3)
! Afronden: waarderen en evalueren (4)
! Afscheid nemen (5)
Deze fases kan je overigens niet alleen toepassen op het jaar,
maar ook op elke activiteit afzonderlijk:
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Kennismaken
Nulde takraad
De nulde takraad is de inleiding tot het nieuwe jinjaar. Voor je de
jins leert kennen, zit je met je medebegeleiding samen om ideeën
uit te wisselen en de neuzen in dezelfde richting te zetten. Zo
vorm je een stevige basis voor het komende jaar.
Nulde takra ad
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Ter Jinspiratie
! Hoe moet een
jinjaar er uitzien?
! Wat willen we
bereiken met de
jins?
! Hoe zien we de
begeleidersrol?
! Wanneer is de
eerste activiteit?
! Bepaalt de be
geleiding alle rege
ls en
afspraken? Of vr
agen we de jins om
hun
visie op roken, dr
inken en uniform
?
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Eerste ontmoeting
Na de nulde takraad komt de hele jintak voor het eerst samen.
Elkaar leren kennen is dan uitermate belangrijk. Dat geldt in de
eerste plaats voor jintakken met jins uit verschillende groepen,
maar ook bij jins die al jaren in dezelfde groep zitten is een
uitgebreide kennismaking geen overbodige luxe.
Kennismaken gaat immers verder dan je op het eerste gezicht
zou denken. Het stopt niet wanneer je alle namen kent, weet wie
waar op school zit en wie een lief heeft. Gun de groep dan ook
voldoende tijd. Een diepgaande kennismakingsactiviteit in de
kerstperiode? Het kan!
eer ste ont mo eti ng
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Ter jinspiratie
! Zoek de jin: Jins pro
beren verkleed een afg
esproken plaats te
bereiken, zonder door
de begeleiding herken
d te worden. Dit spel
werkt het best op een
drukke locatie, zoals
een groot station of
een markt.
! Twee-aan-tweetoch
t: Jins wandelen per twe
e en wisselen na een
kwartier van par tner.
Tijdens de tocht circul
eren enkele vragen:
Wat is je favoriete reisbe
stemming? Wat is je liev
elingsgeur? Wat
wil je later worden? ... Op
die manier maakt iedere
en met iedereen
een praatje. Achteraf kan
je de weetjes testen in
een miniquiz.
! Slaapkamertocht: Be
zoek met de hele groep
de slaapkamer van
elke jin.
! Geblinddoekt kennis
maken: Blinddoek een
jin. Hij of zij betast de
handen van een andere
jin. Daarna brengt ied
ereen de handen
samen en moet de geb
linddoekte jin op zoek naa
r het juiste paar.
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Blijven kennismaken
De kennismaking is niet voorbij na de eerste ontmoeting. Stap
voor stap leren de jins samenwerken en elkaar vertrouwen,
ontdekken ze elkaars kwaliteiten, gebreken en interesses en
raken ze op elkaar afgestemd. Dat alles vraagt tijd, maar bij jins
is die er ook.
blijven kennisma ken

Ter jinspiratie
! Hoofd boven water: Elke jin krijgt een kom water voor zich.
Vanaf het startsein mag er slechts één iemand tegelijk het
hoofd boven water hebben. Laat de jins zelf bedenken hoe ze
het aanpakken.
! The sky is the limit: Laat de jins een voorwerp zo hoog mogelijk
hangen. Daag hen week na week uit om het nog hoger te
krijgen.
! Doe het zelf: Laat de jins een opdracht bedenken voor zichzelf.
Geef ze vrijheid op alle vlakken, van tijdstip en duur van de
uitvoering tot de regels.
! Dagboek: Houd een jindagboek bij waarin jullie alle jinavonturen
neerpennen, van een grappig voorval tot het nieuwe jinkoppel.
Laat de jins gewoon schrijven wanneer ze daar zin in hebben of
stel een beurtsysteem op.

Plannen maken en beslissen
Stilaan voelt iedereen zich goed in de groep. Dan is het tijd om
de rest van het jaar te plannen. Veel jintakken lassen daarvoor
een planweekend in. Onthoud echter dat niet alles tijdens dat ene
weekend of binnen de week beslist moet worden. Neem genoeg
tijd om ideeën te laten rijpen.
Inspraak is bij de jins ontzettend belangrijk. Ieders mening en
ideeën moeten aan bod kunnen komen. Soms komen er zomaar
wilde plannen uit de lucht vallen, soms gaat aan een afgewerkt
idee een flinke zoektocht vooraf. Als begeleiding probeer je om
impulsen uit de groep op te pikken en te laten groeien. Het is jouw
taak om af en toe de verschillende mogelijkheden op een rijtje
te zetten. Zo kan de groep weloverwogen kiezen voor bepaalde
activiteiten en de krijtlijnen uitzetten voor het verloop van het jaar.
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plannen maken en beslissen

Ter jinspiratie
! Een muur vol: Laat je jins hun verwachtingen op een post-it
schrijven en hang die aan de muur. Wanneer een verwachting
ingelost is, verwijder je de post-it. De bedoeling is dat je het
jinjaar afsluit met een lege muur.
! De droomfabriek: Laat iedereen drie dromen noteren. Beslis
met de hele groep welke droom jullie voor iedere jin doen
uitkomen.
! Top 5: Iedere jin somt in een persoonlijke top 5 op wat hij of
zij graag wil doen in de loop van het jinjaar. Op basis daarvan
stelt de groep één supertop-5 van activiteiten samen.
! Wie-wat-waar: Iedereen schrijft een voorwerp, plaats en
personage op. Leg de briefjes op drie stapels en trek telkens
drie woorden. Verzin daarmee in groep een te gekke activiteit.

Doen
Na denken komt doen. Stap voor stap werkt een jintak toe
naar de doelen die de groep vooropstelt en zet je keuzes om in
daden. Van kleine dingen, zoals het lokaal geregeld opruimen
of een sneeuwballengevecht, tot grote hoogtepunten zoals een
leefweek, stages of kleurentotems. Als begeleider ga je op zoek
naar het evenwicht tussen praten en handelen. Soms ontdek je
onderweg dat je een plan moet herbekijken of een beslissing
herzien.
Elke jin en begeleider neemt op zijn eigen manier aan de
activiteiten deel. Sommigen leven zich elke keer uit, anderen
zijn sterker met het verloop van het jaar bezig of laten zich
integendeel gewoon drijven op de stroom.

19

doen

Ter jinspiratie
! Associaties: Begin bij het woo
rd ‘tuinkabouter’ en laat
de jins zoveel mogelijk associati
es opschrijven in één
minuut. Gebruik de woorden als
basis voor een absurde
activiteit.
! Ford Boyard: Richt vijf loka
len op een verschillende
manier in (een raadselkame
r, een doolhof, een
insectenkamer...). Laat de jins in elke
ruimte een opdracht
uitvoeren tegen de klok.
! Geheime vriend: Gedurende
een week verwent elke jin
een medejin op een originele maa
r onopvallende manier.
! Stripkast: Neem een lege kast
en richt die lade per lade
in als een stripverhaal.
doe n

r of levensgrote
een grote designluchte
! Versierd: Knutsel
uif.
jinf
de
r
tie voo
schilderijen als decora
kunstwerken
l grote, zelfgemaakte
! Kunst in de tuin: Ste
.
jins
nde
ille
sch
van ver
tentoon in de voortuin
nstructie zoals
een uitdagende sjorco
! Sjorren: Zoek naar
teel.
een piratenboot of kas
erslag met een
ak onderweg een tochtv
! Bandopnemer: Ma
bandopnemer.
f onophoudelijk
s een windrichting en blij
! Rechtdoortocht: Kie
de richting die
van
af
al
gev
n
gee
k in
rechtdoor wandelen. Wij
het kompas aangeeft.
een stokje dat je
p uit met de tripstick,
! Tripstick: Trek ero
en je de richting
it
goo
op de grond
met een draaibeweging
g de tripstick en
Vol
t.
ben
unt
isp
kru
wijst, telkens je aan een
ur!
iend avontu
jullie tocht wordt een boe
! Jongens versus meisjes: Laat de mannelijke jins breien en
de vrouwelijke jins een autoband vervangen.
! Jintro: Stuur de jins op Jintro, een zesdaagse blind-date
voor jins uit heel Vlaanderen. Ze keren terug met een
rugzak vol ervaringen die ze tijdens het jinjaar en later in
leiding goed kunnen gebruiken. Meer info vind je op www.
scoutsengidsenvlaanderen.be/vorming.
! Touwenparcours: Trek naar Hopper Jeugdverblijf De
Kluis voor een uitdagende dag in de hoogte met de
hele groep. Voor meer info kan je terecht op www.
scoutsengidsenvlaanderen.be/vorming.
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Afronden
Aan het eind van het jaar wordt het tijd om terug te blikken en te
evalueren. Je bekijkt de belangrijke periodes en gebeurtenissen.
Je bespreekt de goede en minder goede aspecten van het jaar en
tracht er iets uit te leren. Je staat stil, kijkt achterom en gaat dan
weer verder.
afronden

Ter Jinspiratie
! Vingers gooien: De jins staan in een kring en houden één hand
achter de rug. Op het teken van de begeleiding tonen ze hun
hand en geven met hun vingers een score aan van één tot vijf.
! Hoger lager: Wie de activiteit geweldig vond, gaat zo hoog
mogelijk staan in het lokaal. Wie de vergadering barslecht
vond, gaat op de grond zitten of liggen.
! Prentkaarten: Leg prentkaarten, bijvoorbeeld gratis
postkaarten in het midden en laat de jins één kaart kiezen
waarmee ze hun antwoord op een vraag illustreren.
! Metaforen: Vertel aan de hand van bijvoorbeeld een
weerbericht of een restaurantbespreking hoe je je voelt in de

jingroep.
! Aankleden: Hoe beter je de activiteit vond, hoe meer
verkleedkleren je aantrekt.

Afscheid nemen
Na een jaar van knotsgekke spelen, al dan niet volbrachte
projecten en een jinkamp houdt elke jingroep onherroepelijk
op te bestaan. Afscheid nemen duurt misschien maar even,
maar toch moet je er aandacht aan besteden. Afscheid nemen
is stilstaan bij het verleden én de toekomst. Neem de tijd om
elkaar te vertellen hoe fijn het jinjaar samen was. Probeer ook
om minder leuke ervaringen af te sluiten.
Na het jinjaar gaat iedereen zijn eigen weg. Sommige jins
blijven actief binnen een scouts- of gidsengroep, andere jins
niet. Zeker voor jins die geen leiding worden, is een deugddoend
afscheidsmoment belangrijk. Dat doe je het best op kamp, zelfs al
plan je nadien nog samen te komen om herinneringen op te halen
of foto’s te bekijken.
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Projectwerking
Een raadsel. Hoe leer je jins omgaan met verantwoordelijkheid,
afspraken maken en in groepjes werken? Hoe integreer je alle
basispijlers van scouting in je werking: zelfwerkzaamheid,
ploegwerk, engagement, dienst én medebeheer? En wat
schrijf je met de P van pingpongfuif, de R van radiomarathon,
de O van onderbroekenverkoop, de J van jongerenfestival, de
E van Eiffeltorens sjorren, de C van cakewedstrijd en de T van
Theaterwandeling?
Een project is iets waar je met de jins een hele week, tijdens
een aantal opeenvolgende activiteiten of zelfs doorheen het hele
jaar aan werkt. Sommige projecten brengen geld op, andere
tonen vooral waar de groep toe in staat is. Of je nu kiest voor een
klassiek eetfestijn of iets doet dat nooit eerder gedaan werd, voor
de jins is hun project sowieso een goede leerschool.
Brainstorm
Een brainstorm is een goede manier om ideeën te verzamelen
voor één of meerdere projecten. Hierbij is inspraak van alle jins
belangrijk. Iedereen heeft eigen interesses en een ander beeld
van wat een project kan zijn. Kies samen een haalbaar project
waar iedereen zich goed bij voelt.
bra ins tor m
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Uitwerking
! Houd rekening met examens en vakanties en met de
beschikbaarheid van lokalen als je een datum of periode voor
een project kiest.
! Stel een takenlijst op en wijs elke taak toe aan een werkgroep.
Maak gebruik van de verschillende talenten in de groep. Niet
iedereen moet een even groot aandeel hebben in elk project.
! Het ene project rond je af op een namiddag, het andere
beslaat het hele jinjaar. Een langetermijnproject vraagt
om tussentijdse evaluaties en eventueel bijsturing van de
begeleiding.
! Een vast element in een project is het toonmoment. Het is een
doel om naartoe te leven en kan leuke herinneringen opleveren.
! Ter afronding zit je nog eens samen met je jins om terug
blikken.
Soms loopt een project niet van een leien dakje of bloedt het dood
omdat het oorspronkelijk enthousiasme zoek raakt. Dat is niet
erg: vallen en opstaan maken deel uit van het leerproces. Maak
een project niet te ambitieus en spring bij op moeilijke momenten.
Een project kan een leuke manier zijn om geld in te zamelen voor
het kamp, maar winst maken is niet altijd het doel. Misschien
kiezen je jins gewoon een project omdat ze daar zin in hebben of
omdat ze ervaring willen opdoen met het oog op leiding geven.
UITW ERKIN G

Ter Jinspiratie
! Maak een levensgroot schilder
ij à la Picasso
! Bouw je eigen lokaal
! Steek een activiteit ineen voor
de andere takken op
het groepsweekend
! Doe een zeepkistenrace, al dan
niet met publiek
! Verzin 20 absurde uitdagin
gen en voer ze het
volgende weekend uit
! Verbreek het wereldrecord onde
rsteboven fietsen
! Organiseer een modeshow met
zelfgemaakte kledij
! Gooi de uiteenlopende talenten
van alle jins op een
hoop en probeer een project te vind
en waarbij iedere
jin zijn ding kan doen.

24

Aan de slag met diversiteit
Vind je ook dat scouting voor iedereen
moet zijn? Steek dan als jingroep de
hand uit naar kinderen en jongeren die
we moeilijk bereiken.

! Stap naar de naburige akabegroep of werk
samen met een andere jeugdorganisatie.
! Werk mee aan de acties van het plaatselijke
buurtwerk: veeg mee de stoep, help om de
bloembakken in de straten te verzorgen of dien
op tijdens de barbecue.
! De Uitwijker is een busje van ploeg Diversiteit
vol spelmateriaal. Trek ermee naar een
willekeurig plein en speel met kinderen en
jongeren uit de buurt.
! Doe de “diverse spelen” tijdens een jinstage bij
een andere tak.
! Speel met kinderen en jongeren in een
asielcentrum, help bij de voedselbank of boks
een activiteit in elkaar met een vereniging waar
armen het woord nemen.
! Ga mee op Open Kamp, een scoutskamp
voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en
jongeren die niet in een jeugdbeweging zitten.

Meer weten over diversiteit? Voor alle info, ook over Open
Kamp, projecten en de visietekst kan je terecht op www.
scoutsengidsenvlaanderen/diversiteit of stuur je vraag naar
ploeg Diversiteit via diversiteit@scoutsengidsenvlaanderen.be.
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Aan de slag met technieken
Op het vlak van technieken hoeven jins helemaal niet binnen de
lijntjes te kleuren. Ga samen op zoek naar een project waarvoor
ze informatie moeten opzoeken, moeten experimenteren met
technieken of zelfs een eigen technisch snufje uitdokteren.
!
!
!
!
!
!
!
!

Bouw tenten op een toren
Bak brood of pizza’s in een zelfgemaakte oven
Maak een sauna
Kies voor een zwevende vlaggenmast
Leer de jongste takken de basistechnieken in scouting aan
Sjor een origineel parcours voor tijdens het groepsfeest
Monteer warm water in een zelfgemaakte douche
Steek een gevarieerde dropping ineen

Meer weten over technieken in scouting? Raadpleeg het Buitenboek of neem een kijkje in de techniekendatabank op www.
scoutsengidsenvlaanderen.be/technieken. Je kan ook altijd terecht
bij ploeg Technieken op technieken@scoutsengidsenvlaanderen.be.
Aan de slag met zeescouting
Misschien duiken ook landratten graag eens in de zee?
Waterlopen, meren, schepen en watersporten kunnen inspireren
tot heel diverse projecten.
! Contacteer de loodsen van de naburige zeescoutinggroep om
samen te roeien, te zeilen, te zwemmen en te plonsen
! Neem deel aan een watersportdag
! Ga op vlottentocht of kanotocht
! Verplaats spelen die je normaal gezien aan wal doet naar het
water
! Knutsel je eigen boot en hou een bootjesrace
Meer weten over zeescouting? Neem dan een kijkje op www.
scoutsengidsenvlaanderen.be/zeescouting of contacteer ploeg
Zeescouting op zeescouting@scoutsengidsenvlaanderen.be.
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Leefweek
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LEEFWEEK
Tijdens een leefweek wonen jins en begeleiding een week samen.
Iedereen leeft zijn normale leven, maar in plaats van na school,
werk, muziek of ballet naar huis te gaan, komt iedereen samen in
het lokaal of in een andere verblijfplaats in je buurt.
Op leefweek nemen jins een kijkje in elkaars dagelijks leven.
Ze werken op een andere manier samen en leren duidelijke
afspraken maken. Ondertussen groeit de groep naar elkaar toe.
Aan de slag
! Begin de leefweek op een zondag, zodat iedereen tijd heeft om
zich te installeren.
! Maak afspraken over thuiskomen en slapen, bezoek, roken en
drinken, zodat de week vlot verloopt.
! Licht de ouders goed in en leg uit dat een leefweek geen
feestweek is. Hou tijdens de leefweek de touwtjes in handen,
zodat alle jins iedere dag wakker op school zitten.
! Hou rekening met was- en kookmogelijkheden en voorzie
verschillende ruimtes om te studeren, te eten en te
ontspannen. Denk ook aan een computer en printer.
! Maak een takenlijst: Wie kookt? Wie doet de boodschappen?
Wie doet de afwas?
! Stel een activiteitenlijst op: Wie gaat er basketten en wie heeft
er strafstudie? Maak dat er steeds iemand van de begeleiding
in het lokaal aanwezig is, die weet waar alle jins uithangen.
LEE FWE EK

Ter Jinspiratie
! Vergeet tijdens de lee
fweek vooral geen typ
ische
scoutingspelletjes te
spelen. Kijk daarna
ast
eens een film of ga
een keer zwemmen.
Eventueel organiseren
de jins in groepjes zel
f
avondactiviteiten.
! Nodig de ouders uit
om te komen eten en
laat de
jins koken.
! Laat de jins onder
jouw goedkeurend oog
zelf de
financiën regelen. Zo
weten ze hoeveel gel
d er
wordt uitgegeven aan ete
n, drinken en activiteite
n.
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Leidingsvorming

Jins mogen nog een jaar genieten
van het ‘gewoon’ lid zijn en
jullie doen er dan ook alles aan
om de groep het jaar van hun
leven te bezorgen. Wellicht
worden veel jins volgend jaar
ook leiding. Het kan dus geen
kwaad om af en toe al eens
over het muurtje te kijken.
Stage bij jins kan, maar moet
niet. Jins ontwikkelen en
ontdekken de kwaliteiten die
ze als leiding nodig hebben
ook op andere manieren,
bijvoorbeeld door het jinjaar
zelf in handen te nemen.
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Leidingsvorming
Impliciete leidingsvorming

Voor je de jins voor de leeuwen welpen gooit, laat je ze best
eerst wat experimenteren in een veilige omgeving. Dat kan op
verschillende manieren.

Open takraad

Op een open takraad bereiden jins en begeleiding samen
de volgende activiteit voor. Op deze manier zijn de jins nauw
betrokken bij de takwerking en leren ze het concept ‘takraad’
kennen. Daarnaast oefenen ze om activiteiten voor te bereiden
en verantwoordelijkheid te nemen.
Aan de slag
! Nodig je jins uit voor de takraad, deel de plaats, het tijdstip en
de agendapunten mee.
! Leid deze takraad zelf en zorg dat iedereen zijn zeg kan doen.
! Overloop de volledige activiteit, van het beginmoment over de
inkleding tot het opruimen van het materiaal.
! Daag je jins uit tot creativiteit.
! Bespreek ook praktische kanten zoals de uitnodiging,
de tijdsindeling, verplaatsingen, een regenplan... Hou ook
rekening met de kostprijs, de plaats, het seizoen, de huidige
groepssfeer…
! Spreek af wie voor wat zorgt en wie wat doet op de activiteit
zelf. Beslis ook over de rol van de jinbegeleiding.
! Volg op of de taken uitgevoerd worden zoals afgesproken en
stuur eventueel bij. Bedank de jins voor hun inbreng. Zorg voor
een regelmaat in het “open takraden”.
Je kan een open takraad met de hele jintak doen of je kan steeds
een ander groepje samenstellen. Als het niet dadelijk vlot, laat
dan merken dat er ruimte is voor vallen en opstaan. Blijf als
jinbegeleiding ook nog apart takraden om het groepsproces op
te volgen.

De takkas

Je kan beslissen om één of enkele jins de takkas te laten beheren
voor een takweekend, project of activiteit. De jins volgen zelf de
inkomsten en uitgaven op en bepalen de prijs van een drankje of
van het weekend.
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Aan de slag
! Leg vooraf duidelijk het budget vast zodat dit experiment niet
eindigt met een financiële kater.
! Informeer de jins goed. Wat verwacht je van hen? Wat is het
doel van het takkasbeheer?
! Maak van tevoren samen met de jins een kleine begroting:
Welke kosten verwacht je? Welke risico’s zijn er?
! Overleg op welke manier jins de kosten en inkomensten
kunnen bijhouden.
! Volg je takkasbeheerders goed op, zeker in het begin. Gaat het
goed, dan kan je hen meer verantwoordelijkheid geven.
! Sluit na de activiteit de takkas netjes af. Kijk of de rekening
klopt en of het kasboek duidelijk is. Bespreek ook met de jins
of de begroting realistisch was ingeschat.

Het maandprogramma

Het is een goed idee om een deel van de jins (al dan niet onder
begeleiding) het programma voor volgende maand te laten
maken. Ze beslissen wanneer de ontspannende examenactiviteit
en het nachtspel doorgaan en verspreiden het programma
nadien naar de andere jins.
De jins leren overleggen, hun mening uiten, plannen en beslissen.
Als begeleiding leer je de interesses van je jins beter kennen en
het maandprogramma biedt je meteen de kans om daar iets mee
te doen.
Aan de slag
! Jinbegeleiding nodigt de jins uit om samen met hen het
volgende maandprogramma op te stellen.
! Brainstorm samen over ideeën en schrijf ze op een groot blad.
! Beoordeel alle ideeën. Spreken ze iedereen aan? Zijn ze
haalbaar?
! Kies de activiteiten voor één maand.
! Kies samen hoe jullie het maandprogramma meedelen aan de
rest van de tak en spreek af wie daarvoor zorgt.
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het ma and pro gra mm a
Tips
! Betrek de jins niet te
vroeg bij het maandprogra
mma. Plan eerst
zelf een aantal weken.
Uiteraard kan je als beg
eleiding in die
periode wel gretig ingaan
op ideeën van de jins.
! Betrek de jins liefst
regelmatig. In het bes
te geval maak je
iedere maand het progra
mma met je tak.
! Je kan een maandpro
gramma met de hele jint
ak opstellen.
Je kan ook elke maand
een ander ploegje sam
enstellen,
waarbij die jins vooraf
polsen naar ideeën van
de anderen.
! Houd rekening met
plannen die over meer
dan één maand
lopen, zoals een projec
t.
! Schrijf ideeën die
niet dadelijk bruikbaar
lijken op om
eventueel later nog te
gebruiken.

HET MAA NDP ROG RAM MA

Ter Jinspiratie
gramma ergens op het
! Verberg je maandpro
ere jins hints per sms.
internet en zend de and
ramma door op een
rog
dp
an
! Stuur het ma
postkaart.
jke
mma in de plaatseli
! Verstop je progra
de
in
ek
bo
een
supermarkt of tussen
bibliotheek.
en
de plaatselijke frituur
! Sluit een deal met
.
let
bou
een
bij
a
mm
geef het progra
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Jin voor jin

Ook door een activiteit voor andere jins voor te bereiden, kunnen
jins heel wat leren. Ze voelen wat het is om verantwoordelijkheid
op te nemen in de werking en voor de andere takleden.
De jins kunnen activiteiten voorbereiden met de hele tak of met
een wisselend groepje. Geef iedereen in elk geval een kans.
Aan de slag
! Ofwel stellen je jins het zelf voor, ofwel nodig jij hen uit om een
activiteit zelf voor te bereiden.
! Geef de doelstellingen van een takraad mee, zodat ze niets
over het hoofd zien. (zie ook ‘open takraad’)
! Volg na de takraad op of alles goed verlopen is en of de
activiteit in orde komt.
! Laat de jins de activiteit helemaal zelf leiden, hoe moeilijk
het misschien ook loopt. Blijf geïnteresseerd en maak je jins
duidelijk dat ze met vragen bij jou terecht kunnen.
! Evalueer de activiteit: heeft iedereen gedaan wat hij/zij moest
doen, waren er problemen, was dit een goede manier van
aanpakken of niet? Vermeld zeker ook wat goed liep.

Expliciete leidingsvorming
Stage

Tijdens een stagevergadering kruipen jins al eens in de huid van
‘de leiding’. Samen met de takleiding organiseren en leiden ze
een activiteit voor een tak.
De belangrijkste troef van stages bij jins is dat ze hen prikkelen
en warmmaken voor wat hen mogelijk volgend jaar te wachten
staat. Het is een korte en bondige kennismaking met wat de
leiding achter de schermen doet en beleeft. Ze ervaren wat het
is om verantwoordelijk te zijn voor een tak. Ze leren de eigenheid
van de verschillende takken kennen als leiding en ontdekken een
eerste glimp van hun eigen leidingskwaliteiten.
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Aan de slag
! Pols in het begin van het jaar of de jins achter het idee van
stage staan. Jins die niet van plan zijn leiding te worden,
kunnen afhaken bij teveel stage.
! Verdeel de jins in kleine groepjes en laat de stages allemaal op
hetzelfde moment doorgaan bij de verschillende takken.
! Breng je jins tijdig in contact met de takleiding van de tak waar
ze stage zullen doen en omgekeerd. Vertel je jins duidelijk wat
er van hen verwacht wordt (voorbereiding van de activiteit,
takraad, vergadering zelf, opruimen/afronden achteraf).
! Volg de voorbereidingen en takraden als jinbegeleiding
mee op. Pols bij de jins of ze met een gerust hart naar de
stageactiviteit vertrekken.
! Evalueer na elke jinstage met de jins hoe alles verlopen is.
Liep alles naar wens? Hoe was het om leiding te zijn?

EXP LIC IET E LEI DIN GSV ORM

ING

Tips
dan telkens een
stages doen, laat ze
! Als jins meerdere
andere tak uitproberen.
spreid de stages
tot maximum vier en
! Beperk het aantal
over het jaar.
iding. De kans
niet uit als ver vangle
! Leen de jins liever
worden of
dat ze weinig begeleid
is in dat geval groot
n.
eite
ivit
act
ke
leu
voor minder
ingeschakeld worden
andere groep
een
bij
ge
sta
Een
en.
bur
! Kijk ook eens bij de
kan inspirerend zijn.
of akabetak in de buurt
af. Volg je
ing er niet te snel van
leid
ege
inggeven
! Maak jezelf als jinb
leid
tot
ing
pog
at de eerste
jins nauwgezet op zod
t.
niet in een fiasco eindig

35

Wat na de jins?
Leiding zijn, ligt het mij?
Een engagementsmoment is de gelegenheid waarop jij en je jins
zeggen wat jullie volgend jaar gaan doen. Plan dit moment op het
einde van het kamp of op zijn minst voor de leidingindeling.
Probeer tijdens dit moment een sfeer van openheid en respect te
creëren, zodat iedereen vrijuit zijn of haar gedachten kan uiten.
Veel jins weten waarschijnlijk nog niet wat ze juist willen doen en
zitten nog met twijfels en vragen over in leiding stappen.
Sommige jins zien het misschien niet zitten om leiding te geven,
maar willen zich wel nog engageren. Zoek samen naar een
ideale functie voor elke jin: materiaalmeester, foerier, barman,
lokaalverantwoordelijke of organisator van het groepsfeest. Ook
buiten de groep zijn er interessante mogelijkheden: helpende
hand op Herfstontmoeting, nadenken over het nieuwe jaarthema,
SOLL-begeleiding, resident in een Hopper Jeugdverblijf,
akabeleiding bij een groep in je buurt ... Misschien vind je een
passend engagement op de vacaturedatabank van Scouts en
Gidsen Vlaanderen (vacature.scoutsengidsenvlaanderen.be) of
via de districtscommissaris.
Vergeet ook jezelf als jinbegeleider niet. Ook voor jou is het
misschien tijd voor nieuwe uitdagingen. Bezorg je volgend jaar
opnieuw een jingroep het jaar van hun leven? Neem je een andere
functie op binnen de groep? Of is het tijd om je kennis door te
geven bij het jincommissariaat of bij ploeg ‘Vorming in Scouting’?
Spreek ook jouw plannen uit.
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JA

Zeker van?

NEE

Wil je nog iets doen
in scouting?

Start
NEE

Wil je iets doen in
je eigen groep?

JA

JA

Jinjaar afgelopen?

Geniet ervan!

NEE

Rond je jinjaar af

JA

Wat na de jins?
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NEE

Andere talenten?
- Heb je een neus voor design:
het boekje van de groep
- Veel orde en structuur:
materiaalkot onderhouden
- Verwen je graag andere leiding:
bar- en feestteam
- Koken: fourier op weekend of kamp

Hopelijk heb je genoten
van je scoutingervaring!
Tot volgend jaar!

JA

Kijk eens bij je district of
een Akabegroep in de buurt!

NEE

Bij Scouts en
Gidsen Vlaanderen
iets betekenen?

Word leiding en bespreek op de
groepsraad welke tak je het beste ligt

JA

Iedere week de zotste
activiteit bedenken:
iets voor jou?

JA

NEE
Je district en gouw,
maar ook ploegen
en commissariaten
zijn er voor jou
Meer info op HO
of bij je DC,
check vacature
scoutsengidsen
vlaanderen.be

Als leidraad voor dit engagementsmoment ontwikkelde het
jincommissariaat een hangmat met methodiek. Je kan de
hangmat overal meenemen en hij maakt van bewust kiezen
een leuke activiteit voor de jins. Uitgebreide informatie over
de hangmat en de bijsluiter bij de hangmat vind je op www.
scoutsengidsenvlaanderen.be/jins.

Aan de slag
! Vertel je jins in het begin van het kamp
waarom de hangmat mee is en wat het doel
ervan is.
! Hang de hangmat ergens goed zichtbaar op
en herinner de jins er zo aan om af en toe na
te denken over hun engagementskeuze.
! Geef hen voldoende stof tot nadenken, bijvoorbeeld aan de hand van de lijst op de volgende pagina
! Neem de tijd om over het in leiding staan
te praten, maar zonder de jins te overladen met raadgevingen of verhalen die
eerder schrik geven dan goesting.
! Rond af met het engagementsmoment.
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HA NG MATM ET HO DI EK
Ter Jinspiratie
! Hangende vraa
g van vandaag: Sc
hotel je jins elke
dag een nieuwe vr
aag voor. Verstop
ze op een kaar tje
tussen de ontbijts
pullen of stel ze m
et tromgeroffel
aan het kampvuu
r. Bezinnen kan in
de hangmat.
! Tune de hang
mat: Laat de jin
s met viltstiften
de hangmat note
op
ren wat ze volg
end jaar in de
scouts of gidsen
denken te invester
en (tijd, energie,
creativiteit…) en wa
t ze er voor terug kr
ijgen (plezier,
vrienden voor het
leven, ruime blik…
). Je kan ze een
slagzin laten aa
nvullen op de ha
ngmat: “Leiding
worden is…”
HAN GMA TME THO DIEK

jgt
variant op gotcha kri
! Jij hangt!: Bij deze
de naam van
rop
daa
t
me
rtje
kaa
elke jin een
rwerp en een vraag.
een andere jin, een voo
ura in de hangmat
La
ld
bee
oor
Ben moet bijv
vragen bij welke
en
ril
krijgen met een zonneb
staan. Wie in de
wil
ing
leid
in
st
tak ze het lief
het kaartje van
jgt
kri
en
opdracht slaagt, wint
pt doorheen
loo
l
spe
Dit
at.
gm
han
de jin in de
eer er twee
nn
wa
t
dig
het hele kamp en ein
hangmat
de
aar in
jins overblijven die elk
moeten lokken.

Jinspirerende vragen
! Waarom wil jij (niet) in leiding?
! Welke activiteit wil je zeker eens doen met de leden?
! Aan welke tak wil jij graag leiding geven en waarom?
! Wat denk je dat er van jou verwacht wordt als je leiding bent?
! Wat vertel jij over scouting aan mensen die er niets van
kennen?
! Zou jij na een zware nacht feesten leiding geven?
! Zou jij je sport opgeven om leid(st)er te worden?
! Zou jij scouting laten voor je studies?
! Welke kwaliteiten heeft jouw ideale medeleid(st)er?
! Wie was jouw favoriete leid(st)er en waarom?
! Wat steek je in scouting? Wat haal je eruit?

Wat steek je erin?
Wat haal je eruit?
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Leiding ZIJN
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- ruimdenkendheid
- zin voor 			
eid
verantwoordelijkh
- liefde
- netwerk
- tevreden kindjes
- overschot eten
van ‘t weekend…

Belofte, totemisatie
en kleurentotems
Belofte

De meeste scouts- en gidsengroepen associëren belofte vooral
met kabouters en/of jonggivers. Ten onrechte, want belofte kan
bij elke tak, ook bij jins.
De jintak is de ideale tak om leden uit te dagen om zelf na te denken
over belofte. Wat willen ze beloven? Menen ze wat ze beloven en
willen ze er ook moeite voor doen? Durven de jins iets beloven
dat verder gaat dan de concrete zaterdag- of zondagnamiddag?
Eventueel kunnen jins ook als groep iets beloven.
Jins zijn zeker en vast in staat het belofteritueel creatief in te vullen.
Met een zelfgeschreven lied, een sjorconstructie of een exotische
locatie maken ze er een persoonlijk gebeuren van. Als begeleiding
laat je hen de keuzes maken en coach je het hele proces.
Meer weten over belofte? Raadpleeg dan de publicaties ‘Scoutswoord, erewoord’ en ‘Zin in scouting?!’. Neem een kijkje op www.
scoutsengidsenvlaanderen/zingeving of richt je rechtstreeks tot
ploeg Zingeving op zingeving@scoutsengidsenvlaanderen.be.

Totemisatie en kleurentotems

Totemisatie is een traditie binnen scouting waar we fier op zijn.
De dierennamen bij de jonggivers zijn een begrip, givers pronken
met een voortotem. Bij de jins kan je aan ieders totem een
eigenzinnig derde luik toevoegen, een kleurentotem.
Over het verloop van een kleurentotemisatie bestaan geen boeken
of theorieën. Elke jingroep moet op zoek naar een eigen werkwijze.
Pols in elk geval allereerst of de jins zin hebben in de totemisatie,
want met een ongemotiveerde groep heeft het ritueel weinig
waarde. Vraag de jins hoeveel tijd ze eraan willen besteden.
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Eenmaal je aan de totemisatie begint, heb je in principe vier zaken
te bespreken, bij voorkeur met de hele groep:
! De kleuren. Koppel één of meerdere eigenschappen aan
elke kleur. Gebruik bijvoorbeeld een kleurenwaaier uit een
verfwinkel of een doos kleurpotloden, waarbij elke kleur voor
een eigenschap staat.
! De jins. Bespreek voor elke jin en begeleider de
persoonlijkheid en de manier waarop hij of zij overkomt bij
anderen en functioneert in groep. Geef telkens ook aan welke
eigenschappen je waardeert. Kijk vervolgens welke kleuren
er bij de kenmerken horen, combineer en verfijn. ‘Rood’
wordt ‘vuurrood’ of ‘rozenrood’, ‘groen’ wordt ‘drakengroen’
of ‘cactusgroen’.
! De opdrachten. Zoek samen naar zinvolle opdrachten, die
zeker niet vernederend zijn. Een goede opdracht laat iemand
stilstaan bij zichzelf en prikkelt om de eigen grenzen af te
tasten, maar niet te overschrijden. Zoek naar een uitdaging
waar jins jaren later nog over vertellen en waar ze bijna even
trots op zijn als op hun totem.
! Het ritueel. Spreek af waar en op welke manier de jins hun
kleurentotem willen krijgen.
Merk je midden in het proces dat het enthousiasme afneemt, kort
dan de besprekingen in of pas indien nodig de methode aan.
Meer weten over totemisatie? Raadpleeg dan ‘Het achtste vuur’,
de totemmap of Zin in scouting?!, de zingevingsmap, die te koop zijn
in elke Hopper Winkel. Ook op www.scoutsengidsenvlaanderen/
totemisatie vind je een handige totemzoeker.
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EEN GETUIGENIS

27 juli, de laatste dag van ons kamp, de langverwachte totem
isatie.
We schreven eerst met z’n allen een tiental kleuren op en kozen
per
kleur een aantal eigenschappen. Lang discussieerden we er niet
over,
iedereen deed wat water bij de wijn en zo kwamen we aan
een reeks
van tien eigenschappen per kleur. Het echte werk kon beginnen.
Tom ging als eerste een eind wandelen, terwijl wij bespraken
hoe we
hem hadden leren kennen dit jaar en tijdens het kamp. Toen
we het
ongeveer eens waren over zijn kwaliteiten en minder leuke
kanten, bleek
dat hij zowat alle eigenschappen bezat van rood. Maar welk
rood zouden
we hem geven: knalrood, avondrood, confituurrood, zonnebrand
rood?
Uiteindelijk kozen we voor Baywatchrood. Tom was een beetj
e de surfboy
van ons kamp, rode zwembroek, bruingebrande brede borstkas,
stoere
zonnebril én altijd klaar om te helpen. Kortom, onze redder
in nood!
Toen spraken we nog af wie Tom de kleurentotem gaf. Het
moest Jonas zijn. Ze hadden immers twee weken in dezelfde
tent gelegen, tandpasta, deo, lief en leed gedeeld.
Zo gingen we nog een hele dag door. Werd het wat moeilijker,
dan
zwommen we even en begonnen nadien met frisse moed. Want
we wilden
toch allemaal een totem waar iedereen mee over had nagedacht?
Het was onze laatste avond in Kroatië. We gingen lekker eten
en zochten
na het dessert een rustig plekje voor ‘le moment suprême’.
Eerst lazen
we de eigenschappen voor, dan de kleurentotems en daarna
de precieze
betekenis ervan. Nadat alle totems waren uitgedeeld, praat
ten we nog
wat na en daarna maakten we de hipste discotheek uit de buurt
onveilig.
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Op kamp gaan is onbekende oorden verkennen en vreemde
talen spreken, je helemaal verliezen in een te gek thema en
kennismaken met nieuwe mensen en gewoontes. Uiteraard hoort
bij een jinjaar dus ook een kamp in binnen- of buitenland. Het is
een kans om samen te verkennen, te ontdekken, te ontmoeten,
te leren en natuurlijk te genieten.
Een jinkamp is echter ook niet zomaar een kamp. Jins werken
het, samen met de begeleiding, zelf uit. Ze bespreken wat ze
willen doen, kiezen een bestemming en bereiden mee voor.
Hoewel jins zich vaak erg op de bestemming concentreren, is dat
zeker niet het belangrijkste aandachtspunt.

Voorbereiden

Een jinkamp schud je niet uit je mouw, het krijgt vorm doorheen
het jaar. Het best betrek je de jins bij elke stap in de voorbereiding.
Samen werken aan het kamp maakt de groep sterker en kan tot
een prachtig resultaat leiden. Bespreek met de jins het hoe, waar
en wanneer. Verdeel ze in werkgroepen, die elk een taak krijgen:
een bergtocht voorbereiden, een kampplaats zoeken, contacten
leggen met andere scouts en gidsen, een kampmenu opstellen...
Een hulpmiddel om tijdens de kampvoorbereiding het overzicht
te behouden, is het (internationaal) kampvisum. Het is een
paspoort voor een goed kamp, dat maand per maand opsomt
wat er te gebeuren staat. De
voorbereiding is immers
minder zwaar als je ze
spreidt over het jaar.
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September: wat willen we?
Je steekt de koppen bij elkaar, stelt een ruwe jaarplanning
op en lijst nieuwe ideeën, wilde plannen en uitdagingen op.
Oktober: welk kamp?
Voor er sprake is van kampbestemmingen, bepaal je welk
soort kamp de groep verkiest. Verkiezen jullie een traditioneel
tentenkamp in de Ardennen of een trekkamp door verschillende
provincies? Willen jullie wandelen in de bergen of deelnemen aan
een internationaal kamp? Of denken jullie aan uitwisselen met een
buitenlandse scoutsgroep of meewerken in een sociaal project?
Neem voldoende tijd om uit te vissen wat jullie van het kamp
verwachten. Beperk je niet tot het opsommen van wat er de
voorbije jaren
werd gedaan.
Ter Jinspiratie
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November: waarheen?
Portugal,
Nederland,
Corsica, Senegal, Polen...
Op basis van het kamptype,
zoek je naar mogelijke bestemmingen. Sprokkel vervolgens informatie op internet
of in de bibliotheek. Onderzoek
zeker de kostprijs van eten, transport en verblijf, het klimaat en
de veiligheid in het land. Is de bestemming bereikbaar? Kan je je
ter plaatse verstaanbaar maken?

Ter jinspiratie
! De kampcolla
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December: wat kost dat?
Maak ruim op voorhand een ruwe begroting op, zodat je later
niet voor verrassingen komt te staan. Vooral als je naar het
buitenland trekt, is een goede financiële planning onontbeerlijk.
Een kamp in het buitenland brengt immers extra kosten met
zich mee.
Financiële acties kunnen helpen om de kampprijs te drukken.
Zoek naar acties waarbij de werklast voor de jins niet te groot is.
Een jinjaar is meer dan werken voor de centen.
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Januari: hoe reizen we?
Met het vliegtuig, de fiets, de bus of de TGV? Beslis over
het transport naar de kampbestemming en informeer je
over de vervoersmogelijkheden ter plaatse. Wees je daarbij
bewust van je ecologische voetafdruk. Onderzoek of je in het
buitenland voldoende verzekerd bent en sluit eventueel een extra
reisbijstandsverzekering af bij Scouts en Gidsen Vlaanderen.
Februari: wat nemen we mee?
De materiaallijst van een jinkamp in het buitenland of van
een trekkamp verschilt van de kamplijst van andere takken.
Denk op voorhand goed na over hoe je het materiaal naar de
kampbestemming en ter plaatse gaat transporteren, wat er
meekan en wat niet.
Denk ook aan een goede EHBO-kit. Ook in het
buitenland is veiligheid immers erg belangrijk.
Wees voorbereid op pech onderweg en zelfs een
noodsituatie. De basisregels over veiligheid en
preventie vind je in de brochure Speel op Veilig.
Hou er rekening mee dat wetten, gewoontes en (verkeers-)
regels sterk kunnen verschillen van land tot land. Wat in België
vanzelfsprekend is, kan in een ander land strikt verboden zijn.
Je goed informeren is hier de boodschap. Kijk bijvoorbeeld de
regels na voor vuur maken, wildkamperen, kookgas vervoeren,
zakmessen, medicijnen...
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Maart: wat gaan we doen?
Een goed kampprogramma zit juist tot in de details. Neem
dus je tijd om het goed uit te werken. Zoek naar gevarieerde
activiteiten die iedereen aanspreken en die voor elk wat wils
bieden. Denk ook aan een hitte- en regenaanbod en onthoud
dat het programma goed gevuld moet zijn, maar dat rustige
momenten ook belangrijk zijn. Vergeet bovendien de nachtrust
van je jins en jezelf niet.
In de praktijk verloopt een kamp niet altijd zoals je het in
gedachten hebt. Het kampprogramma hoeft dan ook geen
strakke planning te zijn die je nauwkeurig moet uitvoeren. Leg
een sterke basis vast, maar wees ook flexibel en durf je planning
tijdens het kamp bijsturen.
Voor een jinkamp mag de lat hoog liggen. Ga voor die extra
uitdaging en zorg dat dit kamp er, op een positieve manier, eentje
is om nooit te vergeten.
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April: waar zijn die formulieren?
Een jinkamp in het buitenland vraagt soms extra papierwerk.
Zorg dat je steeds in orde bent met de administratie, want bij
problemen heb je die nodig. Denk aan een volledige ledenlijst,
medische fiches, formulieren met de ouderlijke toestemming
voor een kamp in het buitenland (via je stad of gemeente),
verzekeringspapieren, takkasboek, nuttige telefoonnummers en
adressen... Vergeet zeker niet om vooraf het kampengagement
en de online kampregistratie in te vullen!
Mei: weten we nu alles?
De voorbereidingen zitten er bijna op. Bundel alle informatie
over je jinkamp in de kampkaft. Nu heb je je kamp en een
grote checklist op papier.
Juni: weten we nu echt alles?
Hou het vooruitzicht op een bruisend jinkamp levend. Bezorg
de jins bijvoorbeeld midden in de examens een origineel
kampboekje of stuur hen een leuke mail over het kamp.
Organiseer nog een ouderavond, zodat ook het thuisfront op de
hoogte is over wat jullie van plan zijn op kamp.
Maak als begeleiding tijd voor een grondige laatste controle. Is
alles degelijk voorbereid? Moet er nog iets geregeld worden?
Kom je er met je budget?
Juli: waar wachten we op?
Inpakken en wegwezen! Geniet van je kamp, je hebt er
tenslotte het hele jaar met de hele groep naartoe gewerkt.
Voor je het weet ben je al onderweg naar huis. Vergeet niet
om een souvenir of kampaandenken te voorzien.
Augustus: was het in orde?
Was het kamp goed, supergoed, fantastisch* (*schrappen
wat niet past)? Het kamp zit erop voor de jins, maar de
begeleiding maakt als laatste taak nog een evaluatie van het
kamp. Geef jullie ervaringen door aan de nieuwe begeleiding en
maak hen alvast warm voor hun jinjaar.
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Uitdagingen
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Afspraken maken
In de jintak maken jins en begeleiders doorgaans samen afspraken
over wat er wel of niet kan. Zo leren jins wat medebeheer is en
dragen ze mee de verantwoordelijkheid voor het goede verloop
van het jaar. Goede afspraken maken het samenzijn aangenamer
en vermijden misverstanden en ergernis.
Spreek bij de voorbereiding met je medebegeleiding af over
welke onderwerpen je zeker afspraken wil maken en baken de
uiterste grenzen af. Stel ook een lijstje op met regels die gelden
voor de hele jintak en waarover niet kan worden gediscussieerd.
Aan de slag
! Kies met de jingroep de onderwerpen waarover je afspraken
wil maken.
! Zorg dat iedereen zijn mening kwijt kan, bijvoorbeeld door in
kleinere groepen te werken.
! Deel de verschillende ideeën nadien met de hele groep en
weeg de opties af.
! Leg samen de concrete afspraken vast, waar iedereen achter
staat.
! Bespreek ook wat er gebeurt bij niet-naleving van een
afspraak. Spreek af dat iedereen die getuige is van nietnaleving moet optreden. Als niemand reageert, verliezen
afspraken hun waarde.
! Wanneer een afspraak toch geen navolging krijgt, breng dat
dan ter sprake en ga op zoek waarom.
AF SP RA KE N MA KE N
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AFS PRA KEN MAK EN

! Misluklijst: Laat
iedereen op een gro
ot blad
papier de zaken neers
chrijven waardoor he
t
jinjaar zou kunnen mis
lukken: roken en drinke
n, te
laat komen en afbelle
n, het uniform, de tak
kas...
Overloop ver volgens alle
s en maak afspraken.
! Gebuisde stelling:
Neem twee doorschi
jnende
buizen en twee emme
rs met een verschille
nde
kleur vloeistof. De ene
buis staat voor pro en
de
andere voor contra. Ge
ef elke jin een beker
en
lees een stelling voor.
Elke jin giet ver volgen
s een
beker in de buis van zijn
keuze.
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Relaties en seksualiteit
Relaties tussen jins worden in de loop van het jaar vaak vrij
intens. Het is dan ook niet uitzonderlijk dat er jins verliefd worden
en dat er koppeltjes ontstaan. Uiteraard kan je dat niet verbieden.
Je maakt er wel best afspraken over, in een gesprek over wat
iedereen aanvaardbaar vindt in de groep.
Hoe zou jij reageren in deze situaties?

Robin en Marthe zijn nu twee maanden een koppel. Ze laten
elkaar nooit los. Ze zijn altijd samen en praten nauwelijks nog
met iemand anders.
! Een plakkerig jinkoppel maak je best voorzichtig duidelijk dat
hun gestoei voor de groep niet altijd aangenaam is. Tijdens
vrije momenten kun je hen als begeleiding en als groep even
de ruimte geven om alleen te zijn.

Jinbegeleider Simon heeft een belangrijke mededeling tijdens
de takraad. Gisteren op de fuif kustte hij met jin Lise. Zij is
smoorverliefd.
! Als begeleider blijf je best realistisch. Soms worden jins
vooral verliefd op een begeleider omdat het een begeleider
is, en niet vanwege zijn of haar persoonlijkheid. Bovendien
mag de begeleidersrol nooit in het gedrang komen door een
verliefdheid of relatie.
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Jin Sam komt er openlijk voor uit: hij is homoseksueel. Hij schrikt
echter van de reactie van zijn medejins Matthias en Lukas, die de
groep afraden om bij het douchen in zijn buurt te komen. Is het
een grapje? Of toch niet?
! Wanneer jins elkaar veroordelen vanwege hun seksualiteit,
krijgt de groepswerking klappen. Ga met hen het gesprek aan
over homoseksualiteit.

Jin Sigrid komt op een avond tijdens het kamp om een condoom
vragen.
! Jins die seks hebben op kamp is op zich niet iets om bang voor
te zijn. Een avontuurtje kan echter wel emotionele gevolgen
hebben. Als begeleider toon je je bereid tot een gesprek, maar
dring je je niet op.
Maak in elk geval geen taboe van seksualiteit, maar probeer
het onderwerp bespreekbaar te maken. Geef aan dat de jins
vrijblijvend met alle vragen en opmerkingen bij jou terecht
kunnen, maar houd er ook rekening mee dat iedereen seksualiteit
op zijn of haar manier beleeft en dat het volstrekt normaal is als
iemand iets voor zich wil houden. Als je laat zien dat dit kan, dan
bewaak je de veiligheid in de groep en de grenzen van de jins.
Meer weten over seksueel getinte situaties?
Raadpleeg de publicatie ‘(N)iets mis mee?!’ van
Steunpunt Jeugd of informeer hiervoor bij je
districtscommissaris. Bekijk ook het hoofdstuk
over ‘afspraken maken’ en ‘conflicthantering’.
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Roken, drank en drugs
Regels over drank, roken en drugs zijn bij de jins doorgaans
minder strikt dan bij bijvoorbeeld givers. Een rustmoment is vaak
een gelegenheid voor de rokers om een sigaret op te steken, en
op uitstap in Westvleteren maken de jins ook graag kennis met
het bier. Jins proberen graag gezellig het één en ander uit, en dat
is prima.

hé het is NIET

Anderzijds kunnen alcohol, tabak oké om zelf een
en drugs zware spanning zetten op waterpijp te maken
de groepssfeer. Elke jingroep werkt met oude petflessen
daarom best een drank- en drugbeleid
uit. Op die manier maak je het onderwerp bespreekbaar. De jins
krijgen de kans om hun mening te zeggen en vormen zich een
realistisch beeld van het drankgebruik van hun medejins.

Voorbeeld
! Tijdens de activiteit
roken we niet en
drinken we geen bier.
Nadien is de bar
open.
! We voorzien steeds
in een evenwaardig
non-alcoholisch altern
atief.
! Op het jincafé blijven
steeds vier jins en
twee begeleiders volled
ig nuchter.
! Scouting is kicken
zonder drug! Ook
softdrugs zijn uit den boz
e.

hé het is NIET oké om
de verdovende effecten
van gras uit te testen

Sommige groepen bedenken sancties
voor wie de afspraken overtreedt.
Anderen werken met een beloning
wanneer het goed gaat. Laat de groep zelf een concreet en
realistisch beleid opstellen, maar houd je daarbij niet in om je
eigen mening te zeggen. Probeer afspraken te maken waar de
hele groep achter staat. Met een degelijk beleid is het makkelijker
om in te grijpen wanneer je jins over de schreef gaan.
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hé het is NIET oké
om je dafalgan
tegen je kater
door te spoelen
met een pintje

Vergeet niet dat je als jinbegeleiding altijd
verantwoordelijk blijft voor de leden.
Voorkom dus dat het drank- of tabakgebruik
uit de hand loopt. Een pintje in de bar of een
glas wijn bij de barbecue kan smaken, maar alcoholgebruik
mag geen gewoonte worden. Houd er rekening mee dat jins erg
begaan zijn met hun imago. Sommigen drinken omdat ze vrezen
anders gezichtsverlies te lijden. Probeer te vermijden dat jins
elkaar aanzetten om te drinken.

Om over na te denken:
! Rook jij samen met je jins?
! Sta je alcohol toe tijdens een open takraad?
! Wat doe je met een straalbezopen jin tijdens een jincafé?
! Je betrapt enkele jins met cannabis op kamp. Wat doe je?
Meer weten over omgaan met roken, drank en drugs? De
publicatie ‘Speel op veilig’ licht de wet- en regelgeving toe
rond verslavende middelen. Ook bij ‘Drugs in Beweging’ (www.
drugsinbeweging.be) vind je interessante documentatie en een
stappenplan voor het opzetten van een drug- en alcoholbeleid.
Bekijk zeker en vast ook het hoofdstuk over ‘afspraken maken’.
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PROMILLETEST BEGELEIDING

1. Je bent op pad met de jins en passeert een terras. Wat doe je?
a. Je mompelt iets over die waardeloze givers van een andere
groep, die daar zomaar een pint zitten te drinken. Een pint! y
b. Je strompelt naar de eerste de beste stoel en ploft neer.
Zo’n kroegentocht is fantastisch, maar na zeven cafés ben
je dat wandelen wel beu. Bier! yyyy
c. Je spreekt met de jins af dat jullie aan het einde van de
middag ook een terrasje zullen doen. yy
d. Je ziet dat de jins dorst hebben. Je doet hen stoppen en
bestelt een rondje bier. Hoezo misschien wil er iemand een
cola? yyy
2. Je bent vroeg thuis van de jinactiviteit. Hoe komt dat?
a. Je medeleiding heeft je – HIK- naar huis gestuurd. En dat
terwijl je – HIK – echt nog wel op je -HIK – benen kon staan.

yyyy

b. Er werd stevig doorgedronken in de jinbar. Het bier was
snel op. yyy
c. Je bent elke week vroeg thuis. De jinbar is immers strikt
beperkt tot een halfuur. y
d. De jins hebben examens en dus hebben jullie samen beslist
dat jullie het bij twee cola’s of pintjes zouden houden. yy
3. Je gaat op weekend en je neemt mee:
a. Voldoende water en frisdrank, zodat de jins voldoende keuze
hebben qua drankjes. y
b. Alle ingrediënten voor een nieuwe cocktail die je bedacht
hebt en die de jins moordend dronken gaat maken. yyyy
c. Het adres van de dichtstbijzijnde nachtwinkel, voor als de
drank plots op zou zijn. yyy
d. Een paar flessen cava en kinderchampagne, om de zeer
geslaagde financiële actie van vorige week te vieren. yy
4. Een jin is erg dronken. Wat doe je?
a. Je biedt hem een jenever aan en feliciteert hem voor zijn
overwinning in dat fantastische drankspel. yyyy
b. Je belt zijn ouders. Ze moeten hem komen halen. y
c. Je schenkt jezelf een glas water in, en vraagt of hij er ook
een wil. yy
d. Je applaudisseert wanneer de andere jins een belachelijke
opdracht voor hem bedenken. yyy
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5. De groepsleider heeft klachten ontvangen over jins die
dronken lawaai maken op straat. Wat doe je?
a. Je stuurt een brief naar alle ouders, waarin je schrijft dat
jullie het niet appreciëren dat jins na de activiteit nog op
café gaan. y
b. Na een paar pinten schrijf je in de jinbar een lied over
zure buren. Om twaalf uur trekken jullie zingend door de
straten. yyyy
c. Je nodigt de buurt uit voor een gesprek, mét gezellige
receptie. De jins mixen de mojito’s voor de buren. yy
d. Je vraagt de jins om voortaan wat stiller dronken te zijn. yyy

5 GLAZEN

Twee raadgevingen hebben we voor jou. 1: Speel je reglement
eens door naar de jonggiverleiding, daar is het zeker gepast!
2: Laat je volgende week door je jins trakteren. Een grens is
belangrijk, maar niets dan grenzen is minder leuk.
6 – 12 GLAZEN

Jij en jouw jins hebben een gezonde houding ten opzichte van
alcohol. Daar mag je er eentje op drinken. Maar geen zeven!
13-18 GLAZEN

Op de planning voor volgende week: een nuchtere activiteit. Je
lijkt een beetje vergeten dat dat leuk is. Scouting, gewoon doen,
niet gewoon drinken!
19-20 GLAZEN

Jins, geef je begeleiding hun takboekje terug! Deze test is geen
grap, en jouw begeleiding is ook heus niet zo erg. Toch? Willen
jullie graag het noodnummer van Scouts en Gidsen Vlaanderen?
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Engagement
Als je je engageert, maak je een bewuste keuze om energie vrij te
maken. Je springt in de bres waar nodig en zorgt dat mensen op
je kunnen rekenen. Engagement is dan ook eerder een kwestie
van inzet dan van resultaat.
Jins zijn over het algemeen bezige bijtjes. Schoolwerk en andere
hobby’s gaan wel eens voor op een jinactiviteit, bij de één al vaker
dan bij de ander. Niet iedereen engageert zich even sterk voor de
jins. Als begeleiding maak je duidelijk dat niet iedereen precies
evenveel hoeft te doen, maar dat je wel een minimum aan inzet
verwacht. Vraag naar ieders wensen en doelen en probeer er
rekening mee te houden.
Wees flexibel en weet waar de jins allemaal mee bezig zijn. Vraag
tussen pot en pint hoe de handbalploeg het de laatste weken doet of
welke dj er naar het schoolbal komt. Spring creatief om met het leven
van de jins buiten scouting, zodat iedereen betrokken kan blijven.
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Ter jinspiratie
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Omgaan met conflicten
Ruzie onder de jins of een hevige woordenwisseling tussen een jin
en een begeleider: alle jingroepen kennen conflicten. Enerzijds
probeer je die uiteraard te vermijden, anderzijds is een conflict
vaak een motor voor verandering.

Conflicten voorkomen

Creëer een positieve sfeer onder de jins. Dat doe je simpelweg
met gevarieerde en boeiende activiteiten, maar ook door tijd te
maken om problemen of confrontaties te bespreken. Als kleine
wrevels een plaats krijgen, escaleren ze minder snel.
Symptomen en oorzaken van een naderend conflict
! De jins klagen over elkaar.
! Eén of meerdere zondebokken krijgen geregeld de schuld.
! Dezelfde discussies en meningsverschillen keren steeds
terug.
! Eén of meerdere jins komen elke week te laat of blijven weg.
! Er is discussie over regels, afspraken of verantwoordelijkheden.
! Een plan mislukt of een doelstelling wordt niet gehaald.
! Bepaalde onderwerpen zijn taboe in de groep.
Wat als het toch misloopt?
! Luister naar wat er leeft bij de jins, maar onthoud ook dat je
persoonlijke waarden en normen altijd een rol spelen bij het
oplossen van een conflict.
! Blijf niet tot vervelens toe praten. Soms ligt de oplossing in
een bosspel of een spannende groepsopdracht.
! Niet elk conflict moet of kan je onmiddellijk oplossen. Vertel
de jins dat je na overleg met de begeleiding op het onderwerp
terugkomt. Wacht daar uiteraard geen weken mee.
! Heeft een conflict tussen enkele jins een weerslag op de hele
groep, neem dan de betrokkenen apart voor een gesprek.
Om te vermijden dat er roddels ontstaan, breng je achteraf de
groep op de hoogte van het resultaat.

63

OUDERS

Al s jinbegeleider
heb je minder te
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hun vertrouwen wint.
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yaal met inform
at
ie. Heb je
een belangrijk
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Meer weten over ouders? Check de
brochure ‘Dag vader en dag moeder’.

64

65

HULPLIJNEN
66

de eigen groep
Medeleiding
Voor grote en kleine vragen en goede raad kunnen leid(st)ers
uiteraard in de eerste plaats terecht bij elkaar.
Groepsleiding
Organiseren, ondersteunen, de groepsraad leiden, taakverdeling,
informatie doorgeven … Dat is de taak van de groepsleiding.
Oudleiding
Ze staan iets verder van de groep dan medeleiding of
groepsleiding en hebben daarom vaak een meer genuanceerde
kijk. Maak dus gebruik van hun ervaring.
Leden
De ideale barometer om te weten of je goed bezig bent, zijn de
leden. Hou in de gaten of ze regelmatig komen en luister naar hun
reacties na een activiteit. Zoek uit wat ze graag willen doen en ga
daarmee aan de slag.
Ouders
Bekijk ze niet als een (lastige) klant, maar vraag hen om hulp,
goede ideeën en vertrouwen. Leer ouders beter kennen en
bedank hen achteraf met een frisse pint.

Scouts en Gidsen Vlaanderen
Het district
Een district groepeert een tiental groepen uit dezelfde buurt.
Groepsleid(st)ers zitten samen in de districtsraad en kiezen een
districtscommissaris als eindverantwoordelijke. Je kan bij het
district terecht voor:
! Vorming
! Ondersteuning
! (Tak)districtsweekends, een avond voor nieuwe leiding,…
De gouw
Een gouw bestaat uit 3 tot 5 districten en vormt de schakel met
het verbond. Je kan er terecht voor:
! Vorming, afgestemd op jouw vraag
! Ondersteuning
! Een gouwdag Akabe, een kapoenendag,…
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Nationaal
Scouts en Gidsen Vlaanderen nationaal staat ten dienste van de
scouts- en gidsengroepen. We bieden je:
inhoudelijk...
! vorming en opleiding
! ”Over & Weer” en “Krak?Boem!”, tijdschriften voor leiding
en leden
! nieuwe producten en ideeën
! allerhande publicaties, van Kijk op Scouting over
vergadertechnieken tot de zingevingsmap Zin in scouting?!,
de takraadmap en deze takboekjes
! de website www.scoutsengidsenvlaanderen.be
! ondersteuning aan de gouwen en districten
...en organisatorisch
! ondersteuning door groepsadministratie en extra verzekeringen
! juridische ondersteuning en begeleiding waar nodig
! de ‘spelregels’, die bepalen welke bevoegdheid de takraad
heeft en zo veel meer
Voor elke tak, voor groepsleiding en voor akabe bestaan er
commissariaten. Daarnaast zijn er ploegen voor verschillende
thema’s die Scouts en Gidsen Vlaanderen belangrijk vindt.
Deze groepjes vrijwilligers buigen zich over vorming voor
leiding, leefwereldverhalen, spelen en nieuwe publicaties.
Zin om mee te denken? Stuur een mailtje naar structuren@
scoutsengidsenvlaanderen.be!

Ploegen
zingeving
diversiteit
technieken
internationaal
zeescouting

Commissariaten
s
kapoenen en zeehondje
en
elp
e)w
(ze
en
ers
kabout
nners
jonggidsen, jongverke
ers
akk
sm
eep
en sch
ers
gidsen en (zee)verkenn
n
dse
loo
jins en
groepsleiding
akabe
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In de steden Antwerpen, Gent en Brussel is er een stadsondersteuner van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Dit is een betaalde
kracht die instaat voor ondersteuning van de stadsgroepen,
scouts en gidsen vertegenwoordigt in het jeugdbeleid en meewerkt aan projecten in de stad.

Vorming

Vorming wordt tijdens weekends (bv. Herfstontmoeting),
meerdaagse cursussen (bv. Animatorcursus) of bij jou in de
buurt (bv. gouwweekendjes) georganiseerd. Wij kunnen (en
willen) jou verder wegwijs maken met aanbodjes over o.a. spelen
maken, takraden, heimwee, ... Kortom: alles kan, of toch veel!
Ga naar www.scoutsengidsenvlaanderen.be/vorming voor meer
informatie.

Contactgegevens

Een vraag over een thema of tak, een idee voor een spel of folder,
of zin om mee te werken aan een nieuw product? Heb je nood aan
advies van je districtscommissaris of wil je inspiratie delen met
andere groepen uit de gouw?
Kijk op www.scoutsengidsenvlaanderen.be/contact voor
contactgegevens van je district, gouw, nationale ploegen en
commissariaten. Of bel het nationaal secretariaat op 03 231 16 20.
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HET
VERBONDSCENTRUM
Het grootste deel van het werk in Scouts en Gidsen Vlaanderen
(cursus geven, de website maken, vertegenwoordiging enz.)
gebeurt door vrijwilligers. Daarnaast werken er een aantal
beroepskrachten mee ter ondersteuning en inspiratie van de
beweging.
Het Nationaal secretariaat
en de meeste diensten bevinden zich in:
Scouts en Gidsen Vlaanderen
Lange Kievitstraat 74
2018 Antwerpen
telefoon: 03 231 16 20
fax: 03 232 63 92
e-mail: info@scoutsengidsenvlaanderen.be
web: www.scoutsengidsenvlaanderen.be
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HOPPER WINKEL Vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen runnen we
een eigen winkelketen. In deze winkels vind je alles wat je nodig
hebt onderweg met de jeugdbeweging: uniformen, handboeken,
tochtgerei, kampeermateriaal, schoenen, geschenken … Al deze
producten worden mens- en milieuvriendelijk verhandeld en
aangeboden met een correcte prijs-kwaliteitsverhouding. Wie
bij Hopper koopt, steunt scouting.
HOPPER JEUGDVERBLIJVEN Wist je dat Scouts en Gidsen
Vlaanderen ook eigen verblijfscentra heeft? Zeven in het Vlaamse
groen, ééntje in de stad. Het zijn stuk voor stuk unieke biotopen
om te ontdekken en te genieten, te spelen en te kamperen. Ook
ideaal voor bosklassen of schooluitstappen.
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