
 

 

 

 

 

 

 

Alles wat je moet weten over  
 

leiding geven  
 

bij  
 

Scouting Tapawingo 

Eerbeek 

Leiding worden ... 

Wat houdt dat in!? 
Lijkt het je leuk om een keer vrijblijvend te komen 
kijken of wil je graag meer informatie, dan kan je 
contact opnemen met onze secretaris (Roy Noord-
hoek). Ook kan je op onze site meer informatie vin-
den over bijvoorbeeld Tapawingo en haar leeftijds-
groepen.  
 
Het is natuurlijk geen probleem als je geen scouting-
ervaring hebt, wij vinden het veel belangrijker dat je 
enthousiast bent! 
 
T: 06 27 111 814 
E: secretaris@tapawingo.nl 
W: www.tapawingo.nl 

Interesse? 

Als leiding ben je er samen in een team met drie tot 
vijf anderen verantwoordelijk voor een bepaalde 
leeftijdsgroep. Dit houdt in dat je bijvoorbeeld een 
lange termijn planning maakt, ervoor zorgt dat er 
een speurtocht wordt uitgezet of er boodschappen 
worden gedaan voor een weekendkamp. Natuurlijk 
hangt de mate van voorbereiding sterk af van de 
leeftijdsgroep.  
 
Qua tijdsbesteding is het allemaal erg afhankelijk 
van hoe fanatiek je iets wilt voorbereiden of hoeveel 
kampen je inplant. Gemiddeld moet je uitgaan van 
ongeveer vier uur per week, uiteraard afhankelijk 
van het programma. 
  

Scouting kent een grote maatschappelijke verant-
woordelijkheid. Bij scouting leren kinderen op een 
speelse manier in een teamverband te werken, 
waardoor je hen helpt bij hun ontwikkeling en plek 
in de maatschappij. 
 
Maatschappelijk wordt scouting dan ook steeds meer 
gewaardeerd. Zo is leiding geven bij scouting een 
enorm pluspunt op je CV! Daarnaast kun je bij som-
mige studies met het leidinggeven vrije studiepun-
ten verdienen.  De (niet verplichte) trainingen en 
cursussen spelen hier dan ook zo veel mogelijk op in 
en besteden bijvoorbeeld aandacht aan Elders Ver-
worven Competenties (EVC’s). 

Scouting en de maat-

schappij 

Jouw taken ... 



 
 

 

 

 

 

 

Explorers (15-19 jaar)  
De Explorers zijn een stuk zelfstandi-
ger dan de andere speltakken. Zij 
hebben dan ook geen leiding die hun 
programma bedenkt, maar begelei-
ding die ingrijpt als er iets dreigt mis 
te gaan. Hoogtepunt op het Explorer 
programma is het buitenlandse zomerkamp.  
 
De explorers komen op vrijdagavond tussen 19:00 
en 22:00 uur of zaterdagochtend tussen 10:00 en 
12:00 uur samen.  

Een rondje speltakken 

Bevers ( 5 - 7 jaar) 
De bevers zijn een gemende groep 
voor kinderen tussen de 5 en 7 jaar. 
Zij spelen in het dorp Hotsjietonia, 
vol met eigenzinnige themafiguren.  
Voor echte scoutingdingen zijn de 
bevers nog net iets te jong, maar zij 
knutselen of doen spelletjes in het bos. Heel soms 
blijven ze zelfs bij scouting slapen … 
 
De bevers komen elke zaterdagochtend tussen 09:30 
en 11:00 uur samen. 

Een korte (in)leiding... 

Scouting Tapawingo Eerbeek bestaat al sinds mei 
1946. Sindsdien genieten wekelijks zo’n 80 kinderen 
tussen de 5 en 19 jaar van hun zogenaamde opkom-
sten bij Tapawingo. Opkomsten die zonder leiding 
niet mogelijk zijn… 
 
Tapawingo heeft momenteel zes speltakken 
(leeftijdsgroepen) die elke week hun eigen activitei-
ten hebben. Een korte voorstelronde van deze spel-
takken vind je op de volgende pagina’s. 

Wat leidinggeven inhoudt? Dat ligt voor 

een groot deel aan jezelf!  

 
Wat wil je doen met je groep!? Wil je graag een 
spellenopkomst doen? Wil je kinderen graag 
iets leren over de natuur? Wil je samen iets ko-
ken? Of heb je misschien een ander goed idee? 
 
Als leiding bepaal je namelijk voor een groot 
deel zelf wat jullie doen tijdens de opkomsten. 
Vind je het dus leuk om samen met kinderen te 
koken, spelletjes te doen, speurtochten te orga-
niseren of hen iets te leren? Lees dan snel ver-
der om kennis te maken met onze vereniging...  
 
 

welpen ( 7 - 11 jaar) 
De welpen, jongens en meisjes tus-
sen de 7 en 11 jaar beleven hun op-
komsten in het Junglebook thema. 
Zij spelen (thema)spelletjes, stoken 
een vuurtje, maken hun eigen hut, 
koken iets simpels, knutselen of lo-

pen een spannende speurtocht.  
 
We hebben bij Tapawingo momenteel twee welpen-
groepen, een ochtendgroep tussen 09:30 en 12:00 
uur en een middaggroep tussen 14:00 en 16:00 uur. 

Scouts (11 - 15 jaar) 
De scouts zijn tussen de 11 en 15 jaar 
oud. Hun activiteiten zijn wat zelf-
standiger en “stoerder” dan bij de 
welpen. Zij hebben vaak droppingen, 
hikes (lange wandeltochten) of primi-
tieve weekenden. In de zomer gaan zij een hele 
week met de tent op kamp.  
 
De scouts komen op zaterdagmiddag tussen 13:00 
en 15:00 uur samen. 

Max Weber stam ( 19+ ) 
De leden van de stam geven veelal 
leiding bij een andere speltak of zijn 
op een andere manier betrokken bij 
scouting.  De stam komt elke vrij-
dagavond samen, en helpt daarnaast 
vaak bij groepsactiviteiten. 

Groepsbestuur ( 21+ ) 
Het groepsbestuur houdt zich bezig met het dagelijk-
se reilen en zeilen van de groep. Het bestuur onder-
steunt de speltakken en begeleidt leidingteams, helpt 
met de organisatie van groepsactiviteiten en houdt 
zich bezig met de PR van de Tapawingo. De folder 
die je nu leest is bijvoorbeeld door het groepsbestuur 
gemaakt.  


