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Doelen 
 

 

Jij bent onderdeel van de samenleving en neemt daar actief aan deel. 
Dit laat je zien tijdens de troepraad. Je weet welke rechten je hebt als 
kind en je zet je in voor een maatschappelijke activiteit.   

 
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. Neem deel aan een maatschappelijke activiteit, denk hierbij aan een herdenkingsbijeenkomst, 

Koninginnedag, de Buitenspeeldag, dag van je dorp of de Wereldwaterdag. Je hebt tijdens deze 
activiteit een actieve rol, je hebt meegeholpen bij de organisatie of je bemant bijvoorbeeld een 
post.  
 

2. Jouw woonplaats heeft een geschiedenis. Zoek uit hoe jouw straatnaam is ontstaan (vernoeming 
naar een persoon of iets van vroeger?) en de buurt waarin je woont. In welke tijd zijn de huizen 
gebouwd en zie je dat ook terug in de huizen?  
 

3. Ga eens aan de slag met de rechten van het kind, bedenk hier een spel, verhaal of kunstwerk 
mee. Welke rechten hebben kinderen in de wereld en welke vind jij het belangrijkst? 
Zie www.kinderrechten.nl.   
 

4. Neem actief deel aan je troepraad, bedenk van te voren wat er anders zou kunnen in jouw troep. 
Breng dit in tijdens de troepraad en discussieer hierover met de troep.  
 

5. Bedenk een oplossing voor een probleem in jouw omgeving. Denk aan hondenpoep, verkeerd 
parkeren, te weinig speelplaatsen, zwerfvuil, etc. Wat wordt er over geschreven in de lokale 
media? Ben je het daarmee eens of oneens? Hoe kun je dit oplossen? Bedenk een creatief plan! 
Presenteer je onderzoekje en voorstel aan je troep.   

  


