
 

Beste ouders/verzorgers en leden van de OPV-Schoonoord, 

Een goede Scoutinggroep is een groep die regelmatig haar eigen reilen en zeilen onder de loep 

neemt en kijkt waar ze zaken kan verbeteren. Onze groep neemt deel aan het Programma 

Groepsontwikkeling van Scouting Nederland.  

Eind december hebben we als onderdeel van dit programma enquêtes gemaild naar alle leden en 

ouders/verzorgers. Maar liefst 62% van de ouders heeft gereageerd en hun mening over onze 

scoutinggroep gegeven. Deze respons zit boven het landelijk gemiddelde en toont een grote mate 

van ouderbetrokkenheid. Ook met de respons van de oudste jeugdleden (Verkenners, Padvindsters 

en RSA) van 45% zijn we erg blij, ook deze score zit boven het landelijk gemiddelde. U scoort de 

kwaliteit van de activiteiten en de leiding met een dikke 8, en daar zijn we heel trots op! 

Uitkomsten enquête 

 Sterke kanten Voor verbetering vatbaar 

Ouders • Geweldige omgeving midden in de 
natuur 

• Enthousiaste en professionele leiding 
• Saamhorigheid met structuur 
• Sociale omgang met elkaar 
• Goede organisatie op de achtergrond 
• Veel leuke afwisselende activiteiten 

• Tijdige communicatie activiteiten 
• Leidingteams staan ver van elkaar af 
• Erg vaak geldacties 
• Teveel vrijheid bij de Explorers 
• Striktheid dragen uniform niet gelijk 
 

Jeugdleden • Leuke en gezellige hechte groep 
• Er is niks niet leuk 
• Leuke opkomsten 
• Engelandkamp 

• Late communicatie over opkomsttijden 
• Soms wat onenigheid 
• Meedoen met kinderen met  
   Engelandervaring 

Vrijwilligers • Veel leiding en financieel stabiel 
• Veel kinderen en een goed spelaanbod 
• Open voor ontwikkeling en verbetering 
• Geweldige omgeving en mooie locaties 
• Betrokkenheid en enthousiasme 
• Goed onderhoud door sterk klusteam 
 

• Formeel versus informeel 
• Samenwerking tussen speltakteams  
• Doorlopende leerlijnen van Bever tot        
   Roverscout 
• Vergroten groeps/verenigingsgevoel 
• Aandacht voor scholing en begeleiding   
   jong kader 

 

Hierboven ziet u een korte samenvatting van de sterke kanten en de aandachtspunten. Scouting 

Nederland werkt met vijf succesfactoren; een gezonde en stabiele groep scoort gemiddeld 70 punten 

per factor.  Onze groep scoort op alle factoren meer dan 80 punten. Daar zijn we erg trots op! In 

onderstaand plaatje zijn de vijf succesfactoren weergegeven waarbij de rode lijn de score van onze 

groep is. In deze score zijn alle uitkomsten van de enquête opgenomen. 

  

 

 

 
 

 
 



 

 
Actieplannen 

Op 24 januari zijn eerder genoemde resultaten gepresenteerd aan de vrijwilligers. Na het vieren van 

de successen zijn we aan de slag gegaan met de verbeterpunten. In kleine teams zijn deze punten 

opgepakt en verder uitgewerkt. Daaruit kwam het volgende: 

Groepsraad 2.0 
Een van de aandachtspunten is dat de vrijwilligers ervaren dat besluitvorming vaak heel formeel is 
geregeld. Daarnaast ervaren ze, net als de ouders, een afstand tussen de verschillende leidingteams. 
Om dit aan te pakken hebben we met elkaar afgesproken dat we voor en na de vergaderingen 
informeel met elkaar samenzijn, elkaar ruimte geven voor discussie en inbreng en dat we elkaar 
feedback geven op de betrokkenheid tijdens de vergadering.  
 
Groepsactiviteiten 
Om het groepsgevoel te verhogen en om speltakken meer met elkaar te verbinden gaan we actief bij 
elkaars opkomsten aanwezig zijn. Er worden activiteiten gepland waarbij de onderlinge 
samenwerking tussen jeugdleden én tussen leidingteams worden bevorderd. Daarnaast zijn we 
gestart met het organiseren van een jubileumkamp in 2016. 
 
Houding en gedrag 
Als vrijwilliger heb je een voorbeeldfunctie en daar willen we meer eenheid in uitstralen. Met elkaar 
gaan we vaststellen wat die voorbeeldfunctie precies moet inhouden en hoe we daar duidelijke 
afspraken over maken. We hanteren nu al de afspraak dat elke vrijwilliger een Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG)  moet hebben. 
 
Overvliegen jeugdleden 
Om de kinderen na het overvliegen goed te kunnen begeleiden komt er een ‘warme overdracht’: 
leiding van de vertrekkende speltak informeert de ontvangende leiding over het kind. Daarnaast 
willen we bereiken dat alle speltakken ouderbezoeken afleggen bij nieuwe jeugdleden waarbij de 
ouders worden geïnformeerd over de nieuwe speltak.  
 
En nu verder 
We realiseren ons dat we een stabiele en gezonde scoutinggroep zijn. Met uitkomsten van de 
enquête hebben we voldoende handvatten om onze groep nog verder te ontwikkelen. De komende 
tijd gaan diverse teams volop aan de slag met de actieplannen. Aan het eind van dit seizoen 
informeren we u over de stand van zaken. 
 
Een van de jeugdleden verwoorde heel mooi zijn gevoel: “Scouting is een deel van mij”. We zijn zeer 
gemotiveerd om het scoutingspel van OPV-Schoonoord nog beter te maken en nog meer kinderen 
dat gevoel te geven.   
 
Wilt u meer informatie over de groepsontwikkeling, de huidige stand van zaken of heeft u andere 
vragen neem dan contact op met het bestuur. 

 

 

 


