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Doelen 
 

 

Weet jij wie je bent? Eigenlijk is dit best een moeilijke vraag om te 
beantwoorden. Als mens blijf je altijd op zoek naar jezelf. Je maakt in de 
verdiepingsfase een tweede stap. Je gaat op zoek naar je eigen 
kwaliteiten en die van anderen, vergelijkt eigenschappen en gaat op 
zoek naar de kwaliteiten van jouw ploeg. Je leeft je in in een ander en 
leert daardoor over jezelf.  
 

Om dit insigne te behalen, moet je de bovenstaande doelen bereiken. Dit doe je door een aantal 
challenges uit te voeren. Deze challenges kunnen door je leiding zelf bedacht worden. Je leiding kan 
er ook voor kiezen gebruik te maken van de voorbeeld challenges die hieronder beschreven staan. 
Vraag dus aan je leiding welke challenges je moet doen om dit insigne te behalen. 
 
 
Challenges 
Voer minimaal drie van de vijf onderstaande challenges uit: 
 

1. Presenteer aan de groep wie je bent. Vertel niet alleen over je hobby’s en school, maar 
beantwoord minimaal de volgende vragen:  

‐ Wat is de reden dat je hebt gekozen voor Scouting?  
‐ Wat wil je nog leren of meemaken bij de scouts?  
‐ Waar ben je goed of minder goed in?  
‐ Geloof je? Wat zijn jouw normen en waarden in de omgang met elkaar?  
‐ Wie zijn er in jouw leven belangrijk voor je en waarom?  

 
2. Ontwerp je eigen vriendenboekje en laat je ploeggenoten hierin schrijven. Bedenk welke 

kwaliteiten je ploeg heeft en welke dingen je nog zou willen leren.  
 
3. Neem deel aan een activiteit waar ook andere troepen aan deelnemen (bijvoorbeeld een 

regioactiviteit/admiraliteitsactiviteit) en bespreek na afloop met je eigen troep de verschillen 
tussen jouw troep en de andere deelnemende troepen.  

 
4. Maak een flyer of poster waarin je uitlegt wat Scouting is, denk hierbij aan de afkorting 

SCOUTS als het gaat om de spelvisie. Welk gebied van Scouting vind jij het leukst en 
waarom?  

 
5. Laat je rondleiden op een samenkomstplaats van mensen van een andere cultuur of 

geloofsovertuiging dan die van jezelf (denk aan een buurthuis, een kerk, een synagoge of een 
moskee). 

  


