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Hallo, 

leuk dat je (misschien) bever/welp/(junior)scout/explorer wilt worden bij Scouting Polaris Heerenveen . In 

deze informatiefolder staat informatie over onze scoutinggroep, wat we als jeugdleden doen en wat je 

verder moet weten.  

Scouting Polaris Heerenveen 

Scouting Polaris Heerenveen wil een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van meiden en 

jongens, door middel van het aanbieden van afwisselende en uitdagende activiteiten. We doen dit door 

de kernwaarden van Scouting wereldwijd te volgen: leren door te doen, werken in subgroepen, onder-

steuning door volwassenen, werken in thema, met oog voor tradities en door het volgen van de scoutwet. 

Scouting Polaris Heerenveen volgt hierbij de doorlopende leerlijn van Scouting Nederland, 

waardoor de jeugdleden steeds zelfstandiger worden, steeds meer meedenken over de 

opkomsten, met steeds meer verantwoordelijkheid en uiteindelijk bijvoorbeeld kunnen 

doorgroeien naar een functie als leidinggevende bij een speltak. 

Bij Scouting Polaris Heerenveen zijn we positief, respecteren we onszelf en de anderen, 

zijn we eerlijk en staan we midden in de maatschappij. Waar mogelijk sluiten we aan bij regionale, lande-

lijke of internationale activiteiten en kampen, om samenwerking met en kennis over anderen te bevorde-

ren. We dagen onze jeugdleden uit om net dat stapje verder te gaan, zodat ze boven zichzelf uitstijgen en 

zich verder ontwikkelen dan ze dachten te kunnen.  

Bevers 

De bevers zijn jongens en meisjes van 5 tot 7 jaar oud en spelen in het thema van het dorp Hotsjietonia. 

Ze gebruiken hierbij hun fantasie, dit draagt bij aan de ontwikkeling van de kinderen. In het dorp Hots-

jietonia wonen allerlei verschillende mensen, waaronder Stuiter. Stuiter is een bever die dezelfde groei en 

ontwikkeling doormaakt als de bevers in een groep. Stuiter is een androgyn figuur, zodat zowel jongens 

als meiden zich met Stuiter kunnen identificeren. 

In het dorp Hotsjietonia maken de bevers allerlei avontu-

ren mee en leren ze van alles en nog wat. Ze knutselen en 

zingen met Keet en Fleur Kleur, ze leren dingen over de 

natuur bij Bas Bos en Rebbel, ze horen over andere landen 

bij Sterre en Steven Stroom, komen tot rust bij Noa en 

gaan koken met Rozemarijn. Ook met Professor Plof en 

Stanley Stekker is er altijd wat te beleven. De verschillen-

de activiteitengebieden (verzamelingen van activiteiten die qua onderwerp bij elkaar horen) zorgen er-

voor dat er veel variatie in het programma zit en kinderen elke week iets anders doen. De vaardigheden 

die kinderen bij de bevers opdoen, worden uitgebouwd bij de welpen zodat kinderen zich continu blijven 

ontwikkelen. Dit wordt bij Scouting de 'doorlopende leerlijn' genoemd. 

Welpen 

De welpen (7-10 jaar) spelen in het thema van Jungleboek en beleven allerlei spannende avonturen in de 

jungle. De welpen identificeren zich met Mowgli of Shanti en spelen in de jungle met hun vrienden Baloe, 

Bagheera, Rikki Tikki Tavi, Marala en vele anderen. In de jungle is er altijd wat te doen en elk dier heeft 

zijn of haar eigen wijsheden en favoriete bezigheden. Chil vertelt de welpen bijvoorbeeld alles over vogels 
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en Raksha weet weer veel over de verschillen-

de dierensporen in de jungle. Met Marala zin-

gen de welpen een leuk liedje en met de 

schildpad Oe leren ze alles over de onderwa-

terwereld. De verschillende activiteitengebie-

den (verzamelingen van activiteiten die qua 

onderwerp bij elkaar horen) zorgen ervoor dat 

er veel variatie in het programma zit en kin-

deren elke week iets anders doen. Op alles 

wat de kinderen bij de welpen leren, wordt voortgeborduurd bij de scouts. Dit heet bij Scouting de 

'doorlopende leerlijn'.  

Juniorscouts 

Juniorscouts zijn 10 tot 11 jaar en vallen precies tussen welpen en scouts in. Ze hebben behoefte aan 

meer uitdaging dan welpen, maar hebben nog niet voldoende kennis en ervaring om met de oudere 

scouts mee te kunnen komen. Bij de juniorscouts doen ze die kennis en ervaring op een speelse manier 

op. 

Scouts 

Scouts is de benaming die bij scouting in Nederland gebruikt wordt om de 

leeftijdscategorie ("speltak" genoemd) voor jongens en meisjes in de leeftijd 

van 10 tot en met 15 jaar aan te duiden. De Scouts zijn georganiseerd in een 

“troep”. De troep is de basiseenheid van de Scouts. Dit is de groep waar een 

scout lid van wordt en waarmee hij deelneemt aan scouting-activiteiten, zo-

als kamperen, rondtrekken met rugzak en dergelijke. Een hoofdcomponent 

van de Scoutingmethode is dat troepen door de scouts onder het advies en 

begeleiding van (jong-)volwassen leiders worden gedraaid.  Elk troep is in 

patrouilles (ploegen) van vier tot tien Scouts verdeeld en gebruikt de pa-

trouillemethode. De onafhankelijkheid van een patrouille van de troep ver-

schilt per opkomst en activiteit. Vaak houdt een troep gewone opkomsten 

als een eenheid. De autonomie van patrouilles wordt zichtbaarder op kamp, 

waar elk patrouille zijn eigen keuken pioniert en een eigen tent heeft. Scouting Polaris Heerenveen zet 

oudere en jongere Scouts samen in patrouilles, zodat de oudere de jongere kunnen ondersteunen. Elke 

patrouille kent één PL (patrouilleleider) en één APL (Assistent Patrouille Leider), welke in overleg door de 

leiding worden benoemd. De PL en APL zijn binnen de patrouille voor de scouts het aanspreekpunt en bin-

nen de troep het aanspreekpunt voor de leiding. Zo leert een PL of APL vaardigheden als organiseren, lei-

ding geven en verantwoordelijkheid dragen. Elke nieuwe scout wordt door de leiding ingedeeld bij één 

van de patrouilles.  

Explorers 

Een explorer is 15 t/m 18 jaar. Explorers regelen de meeste dingen zelf: ze draaien hun eigen opkomsten 

en organiseren zelf hun expeditie/zomerkamp. Ook hun afdeling runnen ze zelf, ze kiezen een afdelings-

bestuur en beheren de financiën van de afdeling. De begeleiding doet actief mee in het door de explorers 

opgestelde programma en helpt als een plan dreigt te stranden. 
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Het bedenken van een uitdagend programma is voor explorers vaste prik. Explorers bedenken hun eigen 

programma en kunnen er ook voor kiezen om projecten te doen. Een project is een activiteit die langer 

duurt dan één opkomst en is dus een stuk omvangrijker als het gaat om organisatie.  

Het uniform 

Een scout bij Scouting Polaris Heerenveen draagt een uniformbloes waarvan de kleur afhangt van de spel-

tak (bevers rood, welpen groen, juniorscouts en scouts kaki en explorers brique) met een das/halsdoek. 

De blouse is te koop via www.scoutshop.nl (en kost rond de 30 euro), de das/halsdoek alleen via de lei-

ding van Scouting Polaris Heerenveen (en kost samen met het Scouting Polaris Heerenveen logo €12,50). 

Zodra een scout geïnstalleerd is moeten op de blouse het installatieteken en het speltakteken (samen 

rond de 4 euro) gedragen worden, ook te koop in de Scoutshop. Waar alle tekens en insignes op de blou-

se thuishoren leert de scout tijdens de opkomsten. 

Naast de officiële blouse en das is de scout vrij in het dragen van een eigen broek en schoenen. Veelal 

dragen scouts een (blauwe) spijkerbroek en (stevige) wandelschoenen. We raden het dragen van laarzen 

af, omdat ze niet isoleren (in de winter krijg je dus heel snel koude voeten) en vocht niet afvoeren (dan 

krijg je snel blaren of voetschimmel). Daarnaast hebben we bij de scouts onze eigen hoodie, met achterop 

het Scouting Polaris Heerenveen logo en voorop de voornaam van de scout. Aan het begin van elk seizoen 

kunnen scouts deze tegen kostprijs bestellen, maar dat is niet verplicht. 

De opkomsten 

De opkomsten zijn normaal gesproken ergens in of bij de bossen van Oranjewoud (daarover worden scout 

en ouders tijdig vooraf geïnformeerd), op vrijdagavond of zaterdagochtend. (de tijd hangt af van de spel-

tak). Omdat we de opkomst gezamenlijk officieel openen is het de bedoeling om op tijd aanwezig te zijn.  

 

https://www.scoutshop.nl/kleding/scoutfit/11.html
https://www.scoutshop.nl/badges-insignes/speltaktekens/54300.html
https://www.scoutshop.nl/badges-insignes/speltaktekens.html
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Inschrijven, contributie en andere kosten 

Elke scout bij Scouting Polaris Heerenveen is tijdens de opkomsten verzekerd. Hiervoor is het wel nodig 

om als (aspirant) lid ingeschreven te staan bij Scouting Nederland. Dit doet de leiding met de gegevens die 

de ouders invullen op het inschrijfformulier. Tijdens de eerste 3 opkomsten draait de aspirant scout vrij-

blijvend mee, maar is dan dus wel verzekerd. Na de derde opkomst moet er contributie betaald worden, 

deze is op dit moment €37.50 euro per 3 maanden (voor de juniorscouts en scouts €42,50), dit is inclusief 

de kleine kampjes/activiteiten  en wordt automatisch geïncasseerd. Er is een opzegtermijn van 1 beta-

lingsperiode. 

Naast de contributie zijn er ook nog andere kosten. Zo zijn er kosten voor de diverse grotere kampen, bij-

voorbeeld rond de 50 euro voor een groot kamp met Pinksteren tot rond de 100 euro voor een zomer-

kamp van een week op een andere locatie. Andere mogelijke kosten zijn bijvoorbeeld de aanschaf van 

een zakmes (vanaf €8,-), behaalde insignes (tegen €2,- per stuk), slaapzak/matje en andere zaken. 

Wat doen jeugdleden bij Scouting Polaris Heerenveen? 

Jeugdleden bij Scouting Polaris Heerenveen zijn actief bezig, maar leren ondertussen ook allerlei 

(praktische) dingen. We volgen hierbij de doorlopende leerlijn die door Scouting Nederland is ontwikkeld 

en die is onderverdeeld in 8 aandachtsgebieden: buitenleven (de natuur), expressie, identiteit, internatio-

naal, samenleving, sport & spel, veilig & gezond (EHBO & hygiëne) en uitdagende scoutingtechnieken 

(houtbewerking & stoken, kampeertechniek & pionieren en tochttechnieken). Rond deze aandachtsgebie-

den worden de opkomsten opgebouwd. Zo zijn we de ene keer bezig met het bouwen van objecten met 

behulp van houten palen en touw (pionieren) of met het lopen van een tocht met behulp van aanwijzin-

gen op papier/kaarten of GPS en een andere keer spelen we een bos–/renspel of leren we hoe we veilig 

en efficiënt een vuur kunnen maken en doven. Dit alles op het nivo van het jeugdlid. 

De bedoeling is dat de jeugdleden, naarmate ze ouder worden en meer geleerd hebben, steeds zelfstandi-

ger activiteiten kunnen ondernemen. Uitgangspunt is dat de leiding altijd de controle houdt en beschik-

baar is om bij te sturen.  

Informatievoorziening 

Door de leiding wordt elke week voor een opkomst informatie gedeeld via de website. Daarin staat wat 

voor soort opkomst we de zaterdag daarop hebben, wat het jeugdlid moet voorbereiden, wat het jeugdlid 

moet meenemen, eventueel aanvullende informatie en de agenda van activiteiten in de toekomst. Het is 

dus van belang om regelmatig die pagina te lezen, om geen belangrijke informatie te missen. 

Wat verwacht Scouting Polaris Heerenveen van de jeugdleden? 

Wij verwachten dat ze plezier hebben en dat ze er ook voor zorgen dat het leuk blijft. Pesten en vervelend 

gedrag worden niet getolereerd, al is er uiteraard ook ruimte voor de jeugdleden om zich uit te leven. Een 

scout respecteert hierbij zichzelf én anderen. 

Daarnaast verwachten we dat een jeugdlid op tijd is bij de opkomsten en zich ook (als dat in de opkomst 

informatie is aangegeven) heeft voorbereid. Het jeugdlid dient ook zijn uniform te dragen tijdens een op-

komst (in elk geval tijdens de opening en sluiting). 
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Wat verwacht Scouting Polaris Heerenveen van de ouders? 

Wij verwachten dat de ouders hun kind zo goed mogelijk ondersteunen bij de voorbereidingen op de op-

komsten. Ook hopen wij op (vrijwillige) inzet en betrokkenheid van ouders bij activiteiten. En wellicht is er 

bij één van de ouders wel kennis aanwezig die ze graag eens willen overdragen aan de jeugdleden of wil-

len ze zich als vrijwilliger inzetten voor de scoutinggroep? Ook dat is uiteraard mogelijk. Spreek hiervoor 

één van de leiding aan. 

Vragen? 

Uiteraard kan deze informatiefolder niet alle vragen beantwoorden. Als er nog vragen zijn, dan is de lei-

ding altijd bereid om die te beantwoorden. Dat kan door ze tijdens (het begin of einde van) een opkomst 

even aan te spreken of per mail op scoutingheerenveen@gmail.com. 

Social media 

Scouting Polaris Heerenveen is uiteraard ook op diverse social me-

dia te vinden: 

Website: https://www.scoutingpolaris.nl 

Facebook: https://www.facebook.com/scoutingpolaris 

Instagram: https://www.instagram.com/scoutingpolaris/ 
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