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De Explorers 
De Explorers zijn een groep jongeren van 15 tot 18 jaar. Het is de eerste leeftijdsgroep waarbij er 
geen leiding meer is, maar begeleiding. Ze maken (onder begeleiding) hun eigen plannen en worden 
steeds zelfstandiger.  
 
Profiel 
Explorerbegeleiders vormen daarbij het fundament waarop Explorers zelf, met groeiende 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, een leuk en uitdagend activiteitenprogramma leren te 
organiseren. Daarmee krijgen Explorers de kans zich te ontwikkelen. Als alles op rolletjes loopt kan 
iedereen meer genieten. Je bent de inspirator en vraagbaak voor de Explorers. Je motiveert ze het 
beste uit zichzelf te halen en samen een leuk programma te maken en te draaien. 
 
Iedere begeleider heeft zijn of haar eigen taken binnen de groep, maar samen maak je van de groep 
een goed lopend geheel. Elk team van begeleiders heeft een teamleider die een coördinerende rol 
binnen het team vervult en het team naar buiten toe vertegenwoordigt. De teamleider is samen met de 
groepsbegeleider eindverantwoordelijk voor het goed functioneren van het leidingteam.  
 
voorwaarden om de functie te kunnen vervullen: 

• Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.  
• Je onderschrijft de gedragscode van Scouting Nederland.  
• Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen.  
• Je bent als Explorerbegeleider minimaal 20 jaar. Als Explorer teamleider ben je minimaal 21 

jaar.  
• Je bent bereid je voor deze functie in te zetten, je te kwalificeren en je te blijven ontwikkelen.  
• Je bent bereid tijdens de activiteiten Scoutingkleding te dragen: de Scoutfit. Hiermee drukken 

we onderlinge verbondenheid uit.  
 
Teamleider 
De functie van teamleider omvat naast de taken en verantwoordelijkheden die voor alle begeleiders in 
het team gelden, een aantal aanvullende taken en verantwoordelijkheden. Bij de taakverdeling in het 
team kan een aantal ‘teamleiderstaken’ gedelegeerd worden aan andere begeleiders, maar de 
teamleider blijft hier wel eindverantwoordelijk voor. De aanvullende kerntaken zijn:  

• Coördinerende en teamgerichte taken (zoals overzicht houden over de planning en 
taakverdeling en teamleden hierin begeleiden).  

• Kwaliteitsbewaking van het team en het activiteitenprogramma.  
• Het vertegenwoordigen van het team binnen en buiten de groep (zoals contacten met ouders 

en overleg in groepsraad en op regioniveau).  
 
Indicatie tijdsbesteding 
Circa 5 à 6 uur per week voor wekelijkse opkomsten, voorbereiding en periodiek overleg. Daarnaast 
vraagt deelname aan (weekend)kampen, groepsactiviteiten en eventuele regionale en/of landelijke 
activiteiten tijd. 
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Taken binnen de groep 
Naast algehele begeleiding hebben we binnen onze groep afgesproken sommige onderdelen van de 
begeleiding meer te focussen. Er is dus per taak één van de begeleiding die hier meer op toeziet of 
het voortouw in neemt. 
 

1. Ouders informeren 
De meeste informatie wordt direct aan de Explorers verstrekt. Bij nieuwe leden zullen ouders 
informatie ontvangen over de groep en installatie. Daarnaast zullen de ouders jaarlijks geïnformeerd 
worden over de datum, kosten en betalingsvoorwaarden van het kamp. Voor verdere kampinformatie 
worden ze uitgenodigd voor een informatieavond. 
 

2. Installatie 
Iedere Explorer wordt, aan het begin van zijn Explorer carrière geïnstalleerd. Eén van de begeleiding 
ziet er op toe dat dit tijdig gebeurt en in het programma verwerkt wordt. Ook een eventuele 
ontgroening van de nieuwe leden valt onder zijn/haar begeleiding. 
 

3. Opkomsten  
De Explorers maken zelf hun opkomsten, maar hierin hebben ze sturing en begeleiding nodig. Vooral 
voor het tijdig voorbereiden. Daarnaast leer je ze hoe ze het beste een opkomst kunnen leiden en 
spellen uitleggen. 
 

4. Weekendjes 
Twee keer per jaar hebben de Explorers een weekendje. Dit wordt georganiseerd door de Explorers 
zelf. Als begeleiding zorg je dat tijdig een groep gevormd is en een datum geprikt. Daarnaast begeleidt 
je ze met het opstellen van een programma, bepaling van tijden en het doen van inkopen.  
 

5. Kamp 
De derde week van de zomervakantie gaan de Explorers op kamp. Ook met het kamp maken ze zelf 
(onder begeleiding) beslissingen over de locatie, het programma, het budget en andere zaken. Als 
begeleiding zorg je dat tijdig een groep gevormd is en de datum bij zowel leden als ouders bekend is. 
Daarnaast begeleidt je ze met het zoeken naar een locatie, vervoer, opstellen van een programma, 
het opstellen van een begroting en het doen van inkopen. 
 

6. Insignes/jaarbadges 
Gedurende het jaar kunnen de Explores insignes en jaarbadges halen. Het is belangrijk om er op toe 
te zien dat het programma voldoende de punten van de jaarbadges behandeld, zodat alle leden aan 
het einde van het jaar hun jaarbadge in ontvangst kunnen nemen. Je zorgt als begeleiding voor de 
aankoop en uitreiking hiervan. 
 

7. Begeleiden penningmeester 
De Explorers hebben een eigen rekening waarvan opkomsten, weekendjes en het kamp betaald 
kunnen worden. Eén van de Explorers is verantwoordelijk voor de rekening en uitgifte. Als begeleider 
houdt je toezicht hierop en je bent zijn/haar vraagbaak.  
 

8. Begeleiden overige Explorerfuncties 
De Explorers hebben, naast de penningmeester, nog verschillende andere functies. Zie hiervoor het 
document ‘Explorerfuncties’. Je helpt deze Explorers met het uitvoeren van hun functie. 
 
 
  


