De SamenSpeelbelofte van
Scouting Nederland
Wat gaat Scouting Nederland doen om de samenspeelkansen
van alle kinderen te vergroten?

Waar staat Scouting
Nederland voor?
Scouting staat voor uitdaging! Scouting biedt

over zichzelf. In een Scoutinggroep voelt een

leuke en spannende activiteiten waarmee meiden

kind zich veilig en mag het zichzelf zijn.

en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk

Daardoor verlegt het kind zijn grenzen en ont

te ontwikkelen. Scouting is er voor alle kinderen

dekt het steeds meer wie het is en welke moge

en iedereen kan bij Scouting meedoen, ongeacht

lijkheden het heeft.

culturele achtergrond, afkomst, geloof, gender
identiteit, beperking of politieke overtuiging.

Scouting Nederland blijft er ook in de toekomst

Scouting biedt alle kinderen een veilige en leer

op gericht de drempels voor kinderen met een

zame speelomgeving. Kinderen met een beperking

beperking binnen Scouting te verlagen. Scouting

vind je overal binnen Scouting. Samenspelen

Nederland nodigt iedereen die daartoe bereid is

vindt plaats in de reguliere leeftijdsgroepen,

uit om samen te werken, zodat de uitdagingen

maar ook wanneer een specifieke leeftijdsgroep of

voor kinderen met een beperking vooral áchter

Scoutinggroep voor kinderen met een beperking

die drempels liggen.

meedoet aan activiteiten met kinderen uit een
reguliere leeftijdsgroep of Scoutinggroep,
bijvoorbeeld bij een regioactiviteit.
Het Scoutingspel biedt kinderen met een beper
king unieke kansen om zich te ontwikkelen en
vrienden te maken. Scouting streeft ernaar zoveel
mogelijk ook kinderen met een beperking deze
kans te geven, want in een Scoutinggroep is het
gezellig. Je hebt er echte vrienden met wie je
veel lol maakt en allerlei spannende avonturen
beleeft. Samen ondernemen kinderen en jongeren
uiteenlopende activiteiten en leren zo nieuwe
dingen over de wereld om hen heen, maar ook

Wat belooft Scouting
Nederland concreet te doen
in 2020-21?
Ook in de komende jaren zal Scouting Nederland
haar Scoutinggroepen blijvend ondersteunen bij
vragen over samenspelen. Zowel rond kinderen
met een beperking, maar ook voor kinderen die

Hoe gaat Scouting
Nederland daarbij 
kinderen betrekken?

in armoede leven, of een andere culturele achter
grond hebben willen we drempels wegnemen

Scouting is een vereniging die niet alleen vóór,

zodat ze aan onze activiteiten mee kunnen doen.

maar ook dóór kinderen en jongeren bestaat.

Specifiek ondersteunt Scouting de Scouting

Alle kinderen krijgen daarom de kans om mee te

groepen bijvoorbeeld met een op maat gemaakte

denken in de activiteiten die ze samen ondernemen.

drempeltest, een waaier met informatie over

Jeugdleden worden in toenemende mate zelf

kinderen met een beperking en een netwerk

verantwoordelijk voor het Scoutingprogramma,

waarin experts op dit onderwerp bereikbaar zijn

waarbij ze ondersteund worden door volwassenen.

voor leidinggevenden die hulp nodig hebben.

Door jeugdleden actief te betrekken bij beslissingen
over het programma, leren ze zelf richting te geven

Om het mogelijk te maken dat kinderen met en

aan hun persoonlijke ontwikkeling.

zonder beperking kunnen spelen in de natuur,
realiseert Scouting daarnaast een Avonturenhuis

Ze krijgen steeds meer verantwoordelijkheid naar-

op Scoutinglandgoed Zeewolde. In 2021 is het

mate ze ouder worden en dragen steeds meer bij

Avonturenhuis gerealiseerd. Een plek waar

aan het programma van hun leeftijdsgroep.

kinderen met en zonder beperking kunnen spelen
in de natuur én waarbij we een voorbeeldlocatie
hebben voor lokale groepen en mogelijk andere
organisaties, als het gaat om een toegankelijke
locatie. Daarnaast gaan we door met hetgeen we
al doen in het bieden van een ontmoetings- en
speelplek voor kinderen met en zonder beperking.
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