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GEDRAGSCODE LEIDING SCOUTING BUYS BALLOT 

Laatste wijzigingen okt. 2018 (laatste versie goedgekeurd 13-10-2018) 

 

Enige uitgangspunten: 

1) Je positie binnen scouting heeft de consequentie dat sommige grenzen 

anders liggen dan daarbuiten. De positie van (direct) leidinggegeven geef je, naast je 

verantwoordelijkheid, ook een zekere macht. Jij bent het die bepaalt wat er gebeurt en 

moet gebeuren, wat kan en wat niet kan binnen neen groep. 

 

2) Van belang is dat er binnen een groep duidelijkheid bestaat over de omgangsnormen en 

grenzen die daarbij horen. De duidelijkheid ontstaat als je consequent bent in je gedrag 

tijdens het werken met kinderen en jongeren en je duidelijk aangeeft wat jouw grenzen 

zijn. 

 

3) Het is niet wenselijk dat er verhoudingen ontstaan tussen jeugdleden en welk leidinglid 

dan ook; m.a.w. leidingleden mogen geen relatie aangaan met jeugdleden omdat:  

a) Als leider/ster heb je een zeker ‘macht’ t.o.v. jeugdleden  

b) Het kan voor jeugdleden enorm spannend zijn om een verhouding te krijgen of 

proberen te krijgen met een leidinglid  

c) Je hebt een grote verantwoording als leidinglid t.o.v. jeugdleden, ouders, groep en 

omgeving. Leidingleden mogen dus geen relatie aangaan of hebben met jeugdleden. 

 

De uitzondering hierop: als er al een relatie bestaat tussen twee Explorers en één van 

hen wordt vervolgens leiding, dan mag dit wel. Let op je positie als leidinglid t.o.v. 

jeugdleden. 

 

4) Een relatie tussen leidingleden onderling mag het spel niet beïnvloeden 

 

5) Jeugdleden, bijvoorbeeld Explorers, kunnen/ mogen best met elkaar een relatie hebben. 

Deze relatie mag echter het programma niet beïnvloeden. 

 

6) Zorg dat je als leider/ster nooit alleen bent met een jeugdlid en dat je zeker niet alleen 

met een of twee jeugdleden in dezelfde ruimte slaapt. Bedankt dat je tegenwoordig in 

een kwetsbare positie staat met geschillen waar niemand “getuige” van is (m.a.w. jouw 

woord tegen dan van een jeugdlid). 

 

7) Bij spelen: let op de grenzen van lichamelijk contact: alleen voor dat spel het 

hoogstnoodzakelijke. Houdt als leiding ongewenste contact in de gaten tussen 

jeugdleden onderling en eventueel tussen jeugdleden en leiding., Contactsporten zoals 

Hollandse Leeuw op zich moeten kunnen. Bedankt dat lichamelijke contacten door een 

jeugdlid als heel ‘intens; beoordeeld kunnen worden. Beperkt het alleen tot de echt 

‘noodzakelijke’ contacten.   

 

8) Kinderen troosten met bijvoorbeeld een arm om de schouder is, indien noodzakelijk, 

geen enkel probleem. In dit perspectief mag je dan ook best een kind op schoot nemen, 

maar zorg dat dit niet te vaak voorkomt en dat het niet steeds hetzelfde kind is. 
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9) Zorg bij gezamenlijke activiteiten Scouts en Explorers voor voldoende sociale controle.  

 

10) Gezamenlijk omkleden/douchen mag in principe niet samen met jeugdleden. Een 

uitzondering hierop is als er toezicht gehouden moet worden. Bijvoorbeeld bij welpen 

i.v.m. haren wassen. Dan kan dit wel, maar dan iedereen in zwemkleding en zijn er 

minimaal 2 leidingleden aanwezig. 

 

11) Let op je woordgebruik in het bijzijn van jeugdleden. Het gebruik van schuttingtaal kan 

als onnodig en kwetsend worden bestempeld. Schunnige taal: niet doen, corrigeer 

elkaar. Dit mag geen groepsgedrag worden, het heeft negatieve publiciteit. 

 

12) Als leider/ster van een speltak heb je in principe niets te zoeken bij andere speltakken 

tijdens de opkomst van die speltak. Hang dus niet rond bij andere speltakken. 

 

13) Bemoei je nooit met andermans opkomst, tenzij hier nadrukkelijk om gevraagd wordt. 

Als de veiligheid of openbare orde in gevaar komt mag dit natuurlijk wel, maar speel dit 

zoveel mogelijk via de desbetreffende leiding. 

 

14) In voorkomende gevallen van (ernstig) ongewenst gedrag dienen we het ‘protocol 

ongewenst gedrag’ van Scouting Nederland te gebruiken. Dit protocol ins aanwezig in 

het Mathok en op de landelijke website. 

 

15) Betreft gemengd slapen Explorers op kampen: de verantwoording hierover ligt bij de 

jeugdleden zelf. Zolang er geen ‘geheimzinnigheid’ omheen ligt, moet het kunnen; we 

moeten er open over kunnen praten. Dit geldt voor het slapen met een groep. 

Afzonderingen binnen de Explorers of gemengd slapen in tentjes is niet wenselijk en 

wordt niet toegestaan. 


