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Skauting w Holandii – Scouting Nederland

Organziacja skautowa w Holandii nazywa się Scouting Nederland. Pierwsze
drużyny męskie powstały w Holandii w 1910 roku, roku później działalność
rozpoczęły dziewczęta. Scouting Nederland jest również współzałożycielem
WOSM-u oraz WAGGGS-u. Organizacja liczy obecnie około 110 tyś. Członków (ok.
6 % ludności Holandii), w tym 25 tyś. wolontariuszy. Honorowy protektorat
sprawuje rodzina królewska.
Podstawową jednostką organizacyjną jest szczep. Jest ich około 1100 w 46
regionach. Szczepy działają w środowisku lokalnym. Grupy wiekowe to:








Bevers: 5-7 lat
Welpen: 7-11 lat
Scouts: 11-15 lat
Explorers: 15-18 lat
Roverscouts: 18 -21 lat
Plusscouts: +21 lat
Liderzy: +18lat

Najliczniejsze grupy wiekowe to welpen oraz scouts, które stanowią
odpowienio ok. 28% oraz 25% wszystkich członków organizacji.
Każdą grupę wiekową prowadzi kilku liderów, wśród nich jeden jest
„teamleider” czyli lider grupy. Przekładając na nasze to drużynowy i przyboczni.
Wybierani są na radzie szczepu czyli spotkaniu wszystkich liderów z każdego
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pionu wiekowego w szczepie. Różnica w działaniu polega na czym, że działają
naprawdę zespołowo, przyboczni i drużynowy traktowani są na równi. Nie jest tak
super ważne kto jest „zwykłym liderem” a kto liderem grupy, podczas gdy u nas
jednak to drużynowy gra często pierwsze skrzypce.
Przyboczny w grupie bevers lub welpen musi mieć ukończone 17 lat, a
drużynowy 18 lat. W grupie scouts odpowiednio 18 i 21 lat. Przyboczny w grupie
wiekowej explorers musi mieć ukończone 20 lat, a drużynowy - 21 lat. Limit
wiekowy dla przybocznych roverscouts to 21 -23 lata, a drużynowych 23-40.
Warto dodać, że maksymalny wiek, do jakiego można pełnić funkcję
przybocnzego lub drużynowego w pozostałych grupach metodycznych to 45lat.
Czym się różni jeszcze struktura organizacji od naszej? Jak już
wspomniałam wcześniej PJO jest szczep. Szczepy nie działają przy szkołach. Mają
wiekszości swoje siedziby (przykład zdjęcia poniżej). Często są to dosyć duże
budynki, które posiadają na wasność lub też dzierżawią za darmo od gminy. Przy
każdym szczepie działa stowarzyszenie (wymóg holenderskiego prawa), w którym
oprócz części liderów, są głównie rodzice oraz sympatycy skautingu. Takie
stowarzyszenie zajmuje się finansami (duże odciążenie dla liderów, którzy
skupiają się na programie) oraz wszelaką pomocą dla grupy np. administracja
budynkiem. Szczep nie posiada jako tako komendanta, ale funkcjonuje
odpowiednik naszej rady szczepu.

Obszar działania skautingu podzielony jest na regiony (46). W tych
regionach oczywiście oprócz szczepów działają wolontariusze na poziomie
regionu, którzy zajmują się np. organizacją zlotów, ale nie ma takiej struktury jak
u nas (typu referty, namistnictwa, hufce, chorągwie, KSI, KRH). Działa również
Akademia czyli odpowiednik naszej CSI. Etaty są tylko w opowiedniku naszej
Głównej Kwatery czyli na poziomie centralnym.
Dobrą praktyką w organizacji, która odnosi się do wszystkich pełnoletnich
członków organizacji, którzy w swej pracy mają kontakt z dziećmi, jest to, że
wymaga się od nich zaświadczenia o niekaralności. To wymaganie dotyczy
również funkcji niosących za sobą konkretną odpowiedzialność prawną, np.
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skarbników. I co za tym idzie, ktoś kto na przykład został skazany kiedyś za
przestępstwo związane z finansami, nie może pełnić funkcji skarbnika.
MUNDURY
Każda grupa wiekowa ma inny kolor munduru. Liderzy noszą mundury w kolorze
grupy wiekowej, którą prowadzą. Na mundurze nie ma oznaczenia funkcji.
Explorers, Roverscouts oraz Plusscouts mają ten sam kolor munduru. Dodatkowo
sa osobne mundury dla wodniaków oraz drużyn zajmującyh się specjalnością
lotniczą.

Bevers

Welpen

Explorerls, Roverscouts, Plusscouts

Scouts
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Wodniacy

Lotnicy

Podejście do munduru jest dosyć luźne. Np. określone jest jakie spodnie do
munduru obowiązują to oprócz ważnych uroczystości, malo kto zwraca na to
uwagę. Często skauci noszą mundur rozpięty. Chusta zawsze na kołnierzu.
Sam mundur jest bardzo wygodny, wykonany z szybkoschnącego materialu. Jest
bardzo praktyczny i dzięki temu towarzyszy skautom praktycznie zawsze podczas
skautowych aktywności.
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Nederlands vlaggetje – flaga NL
Groepsnaambandje – plakietka szczepu
Afdelingnaambandje – plakietka drużyny
Regiobadge – plakietka regionu
Kwalificatietekens –plakietki potwierdzające rózne uprawnienia np. instruktor
technik harcerskich
Speltakteken – plakietka grupy wiekowej czyli np. Welpen
Jaarbagdes en insignies – sprawności
Evenementenbadge – plakietki ze zlotów, akcji
Installatieteken – plakietka będąca odpowiednikiem krzyża harcerskiego

OBIETNICA ORAZ PRAWO SKAUTOWE
Obietnica skautowa (przyrzeczenie) oraz prawo są w każdej grupie wiekowej inne.
Obietnicę składa się na nowo po przejściu do kolejnej grupy wiekowej.
Odpowiednikiem krzyża harcerskiego jest taka oto plakietka noszona na prawej
kieszeni munduru:
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Przyrzeczenie jest oczywiście ważnym momentem, ale odbywa się trochę inaczej
niż u nas. Nie ma czegoś takiego jak próba harcerza, Wystarczy, że dzieci i
młodzież aktywnie uczestniczą w zbiórkach oraz rozumieją/znają prawo
skautowe. Środowiska mogą przyjąć jakieś dodatkowe wymagania, ale nie jest to
szczególnie popularne. Sama uroczystość odbywa się zwykle 2-3 miesiące od
rozpoczęcia roku harcerskiego i harcerze wiedzą kiedy się odbędzie (nie są
budzeniu w środku nocy :D). W młodszych grupach wiekowych są zapraszani na
nią rodzice, często też dziadkowie. Przyrzeczenie często odbywa się w budynku i
nie ma tradycji składania przyrzeczenia przy ognisku (ogólnie obrzędowość nie
jest tak ważna i tak rozwinięta jak u nas). Obietnicę skauci składają na flagę
Holandii lub skautową. Otrzymują wtedy plakietkę (jak wyżej), dyplom oraz chustę
środowiska.
Obietnica zuchowa brzmi na przykład tak:

Een Welp speelt samen met anderen in de Rimboe. Hij is eerlijk, vriendelijk, houdt
vol en zorgt goed voor de natuur.
Zuch bawi się razem z innymi w Rimboe. Jest uczciwy, przyjazny, pełny miłości i
dba o naturę. (Rimboe – kraina zuchowych harców)
Prawo Zuchowe:
•

Een welp speelt samen met anderen in de jungle. Zuch bawi się razem z
innymi w dżungli.

•

Een welp is eerlijk, vriendelijk en zet door. Zuch jest uczciwy, przyjazdny i
nie poddaje się łatwo.
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•

Een welp zorgt goed voor de natuur. Zuch dba o naturę.

METODYKA I PROGRAM
Każda grupa wiekowa ma swoją metodykę oraz program oparty na jakiejś
fabule. Spójny, ciekawie opracowany i dosyć prosty, daje wiele możliwości w
różnych dziedzinach, kształtuje wiele umiejętności. Jest również stopniowana
trudność zadań do wykonania w celu zdobycia sprawności czy odznak,
dostosowana do wieku. I tak na przykład, zadaniem małego bever jest
samodzielne nauczenie się wiązania sznurowadeł, welpen uczą się różnych
węzłów, scouts wykorzystują je przy budowie prostej pionierki, a explorers i
roverscouts potrafią budować spokmplikowane i duże obiekty z pionierki. Do
każdego pionu wiekowego opracowane są poradniki, zarówno dla liderów jak i dla
skautów. Od poziomu explorers jest po jednym takim poradniku, który łączy
wiadomości dla liderów i członków grupy, zawiera również informacje o
możliwości dalszego kształcenia się a Akademii Skautingu np. o kursach dla
liderów.

W skautingu holenderskim nie funkcjonuje system stopni harcerskich czy
stopni instruktorskich. Młodsze grupy wiekowe zdobywają sprawności, a Explorers
oprócz nich mogą zdobywać odznaki roczne oraz odznaki inne (Environment
award, Development award, International Award for Young People, International
award). Trochę szerzej opiszę grupę Explorers, bo wydaje mi się najciekawsza.
Hasłem przewodnim dla explorers jest: Rób to na co masz ochotę! Zbuduj
swój własny program! Każdy wędrownik sam wybiera i planuje, w jakich
dziedzinach w danym roku harcerskim chce się rozwijać. Zarówno w książce dla
nich jak i na stronie internetowej jest mnóstwo pomysłów i przykładów
aktywności, z których może skorzystać, ale może też wymyślić swoje własne.
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Plakat przedstawiający odznaki roczne oraz sprawności (tłumaczenie
doslowne to insygnia wędrownicze).
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I dla przykladu plakat przedstawiający sprawności dla grupy wiekowej scouts:
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Explorers mogą wybrać różne działania z pośród ośmiu dziedzin aktywności:








techniki skautowe,
natura i życie na zewnątrz (obozy, wędrówki itp.),
sztuka, sport i gra,
twoja tożsamość,
życie wokół nas (służba),
międzynarodowe kontakty,
zdrowie i bezpieczeństwo.

Każdy projekt z danej dziedziny powienien trwać od jednego do trzech
miesięcy. Musi również uczyć czegoś nowego czyli powinien być dostosowany
do poziomu danego wędrownika. Wędrownik wybiera z pośród liderow mentora,
który będzie czuwał na realizacją projektu. Po zakończeniu danego projektu
wędrownik podsumowuje wykonane działania. Następnie prezentuje w dowolnej
formie efekty swojej pracy w grupie i nareszcie otrzymuje upragnioną plakietkę
oraz certyfikat.
Oprócz projektów wędrownicy realizują tzw. wymagania roczne. Pobyt w
grupie explorers trwa 3 lata. Na każdy rok ustalone są pewne rodzaje zadań, które
wędrownik powinien zrealizować. Z roku na rok są one trudniejsze. Po ich
wykonaniu otrzymuje plakietkę roczną.
Wymagania w pierwszym roku przynależności do grupy explorers:




złożenie przyrzeczenia
zdobycie plakietki z jednej wybranej dziedziny
aktywności
zorganizowanie minimum 3 zbiórek/spotkań
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udział przynajmniej w jednym biwaku
aktywny udział w podsumowaniu przynajmniej 3 rzeczy (biwaków,
spotkań, projektów itd.)udział w raz z grupą w przynajmniej jednym
wydarzeniu poza szczepem np. zlocie regionu
udział w ekspedycji (obozie, obozie wędrownym lub wędrówce)

Drugi rok:








zdobycie plakietki pierwszego roku
zdobycie plakietki z innej dziedziny aktywności niż
wcześniej
przeprowadzenie trzech ewaluacji
pomoc przy organizacji wydarzenia na poziomie
szczepu lub regionu
wpólorganizacja przynajmniej jednego wyjazdu weekendowego
udział w wydarzeniu na szczeblu wyższym niż region np. narodowe
jabmoree
wspólorganizacja ekspedycji

Trzeci rok:








zdobycie plakietki drugiego roku
zdobycie plakietki z innej dziedziny aktywności niż w
poprzednich latach
razem z innymi wędrownikami samodzielna
organizacja ekspedycji
pełnienie funkcji w szczepie np. przyboczny w grupie
wiekowej welpen lub bevers
wypełnienie „testu jakości” i omówienie go z liderem lub przynajmniej z
dwoma innymi wędrownikami (test jakości składa się z 50 pytań, pytania
dotyczą działania grupy w zakresie takim jak np. program, liderzy, działanie,
organziacja)
dwukrotne zorganizowanie aktywności (wydarzenia) dla bevers lub welpen

W skautingu holenderskim działają również grupy wędrownicze o specjalności
wodnej lub lotniczej, gdzie będąc ich członkiem można również dodatkowo
zdobyć patenty wodne czy odznaki lotnicze.
Wspomnę jeszcze o obozach. Charakterystyczne jest to, że explorers jeżdżą na
obozy letnie za granicę. Tu również jest pewne stopniowanie w organizacji
obozów: welpen jeżdżą na kilka dni w odleglości maksymalnie kikudziesięciu
kilometrów od miejsca zamieszkania, scouts wyjeżdżają na około dwutygodniowe
obozy znacznie dalej, a właśnie explorers podbijają Europę i nie tylko.
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Inspiracje progagramowe oraz różne porady liderzy mogą
również czerpać z magazynu skautowego ScoutsInfo. Jest on
wysyłany pocztą do każdego członka organizacji cztery razy
w roku. Opłata za niego wliczona jest w roczną składkę (około
26 euro). Magazyn podzielony jest na części: ogólną, w której
zawarte są informacje o tym co się dzieje w organizacji,
promocja zlotów itp. oraz części tematyczne skierowane do
poszczególnych grup wiekowych, w tym także do liderów.

Ciekawe jest również to, i wg mnie także pozytywne, że nie ma minimalnej
ilości jaka wymagana jest by istniał pion explorers czy inny w szczepie. Czy to
będa 2 osoby czy 10, jeśli dobrze się czują w swoim gronie, chcą działać to
działają. Oczywiście muszą mieć minimum jednego lidera.
Bardzo podoba mi się metodyka jaka jest w skautingu holenderskim, przede
wszystkim to że jest prosta i zrozumiała, również dla osób, które nie są w
skautingu, np. rodziców, jednocześnie daje wiele możliwości rozwoju, jest
atrakcyjna, opis jej dobrze przygotowany, ale pozwala na dużą samodzielność i
decyzyjność liderów w wyborze aktywności i zadań dla swoich grup.

Wyszło sporo, a jeszcze mogła bym pisać i pisać.... Podsumowując uważam, że
w Scouting Nederland jest wiele ciekawych rozwiązań, sama organizacja jest
nowoczesna i odpowiada potrzebom młodych ludzi. Lubię to! Chociaż brakuje mi
w niej naszej harcerskiej obrzędowości!

