
Scouting en het coronavirus
vanaf 1 juli 2020

UPDATE 
25 juni 2020

De versoepeling van de coronamaatregelen geeft ruimte om het Scoutingspel te spelen, met aangepaste richtlijnen. 

Dit is een advies van Scouting Nederland. Gemeentelijke richtlijnen zijn leidend. Neem daarom voordat je start met het 
aanbieden van Scoutingactiviteiten of bij het doorvoeren van aanpassingen n.a.v. versoepelingen contact op met je gemeente. 

Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft. Indien hier aanleiding toe is, zal deze 
factsheet worden aangepast.

Heb je verkoudheids-
klachten of ben je 

ziek? Blijf dan thuis  
en ziek uit.

Zomerkampen, 
overnachtingen en 
dagactiviteiten zijn 

mogelijk volgens het 
protocol op kamp.

Was vaker je  
handen, hoest en nies 
in je elleboog, gebruik 
papieren zakdoekjes 

en schud geen handen.

18 jaar of ouder? 
Houd dan 1,5 meter 

afstand.

Organiseer 
zoveel mogelijk 

opkomsten buiten. 

Algemene richtlijnen

Opkomsten algemeen

Richtlijnen in detail

Leden komen zoveel mogelijk zelf naar 
de groep om drukte te voorkomen bij 
aankomst en vertrek.

Informeer ouders over de afspraken 
zodat zij dit ook met hun kind(eren) 
kunnen bespreken.

Respecteer dat niet iedereen kán of wil 
meedoen.

Bekijk de mogelijkheid om vriendjes en vriendinnetjes (niet-leden) deel te laten nemen.

Organiseer je activiteiten op het water? 
Bij zeilen of kanoën (of andere vormen 
van sport, spel, bewegen op het 
water) hoeft geen afstand te worden 
gehouden. Bij vaartuigen geldt in het 
algemeen dat vanaf 18 jaar en ouder 
1,5 meter afstand in acht genomen 
moet worden, als er geen sprake is van 
sport, spel of bewegen (bijvoorbeeld bij 
slepers of gemotoriseerde boten).

Veiligheid, zowel op het gebied van 
het coronavirus áls op het water, gaan 
voorop.

Inspiratie voor activiteiten vind je via de activiteitenbank.

In 2020 vinden geen landelijke ledenactiviteiten (LLA) meer plaats.

Voor scouts met een beperking gelden 
dezelfde richtlijnen als bij jeugdleden. 
Hulp bieden en zorgverlenen vanuit 
de leiding mag zonder afstand. 
Overleg met ouders over de risico’s en 
mogelijkheden.
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Voor het verlenen van eerste hulp volg je de richtlijnen van het Rode Kruis.

Draai je opkomst met minimaal 2 
leiding. Check de teamprofielenposter 
voor meer info over het aantal leiding.

Er kan met meerdere speltakken 
tegelijkertijd gedraaid worden. Ga 
slim om met drukte rond aankomst 
en vertrek, zodat iedereen voldoende 
afstand kan houden.

Leiding

Jeugdleden

Bij klachten kan getest worden op 
coronabesmetting.

Voor én na de opkomst van iedere 
speltak, wordt sanitair grondig 
schoongemaakt. 

Zorg bij het sanitair voor voldoende 
handzeep om handen te kunnen wassen 
en voor papieren handdoekjes. 

Bijeenkomsten (groep, regio en landelijk)

Fysieke bijeenkomsten voor vrijwilligers 
zoals een training, vergadering, groeps- 
of regioraad zijn binnen toegestaan 
zonder maximum aantal personen, 
mits 1,5 meter in acht genomen kan 
worden en een gezondheidscheck 
wordt gedaan en vooraf is aangemeld. 
Doe je deze check niet, dan geldt 
maximaal 100 personen. Blijf nagaan of 
fysiek bij elkaar komen écht nodig is en 
benut de goede ervaringen met online 
bijeenkomsten.

Onderhoud van boten als activiteit 
voor jeugdleden is toegestaan, waarbij 
voor 18 jaar en ouder steeds 1,5 meter 
afstand tot elkaar van toepassing is.

Zomerkampen

Scoutinglabel- en kampeerterreinen

De Scoutinglabel- en kampeerterreinen 
met sanitairvoorzieningen en stromend 
water kunnen weer open.

Vanaf 18 jaar hoeven leden geen afstand 
te houden bij sport-, spel- en bewegen. 
Bij andere activiteiten houden zij wel 1,5 
meter afstand tot elkaar.

Heb je vragen? Kijk dan op de website scouting.nl/coronavirus 
Staat jouw vraag hier niet bij? Mail naar communicatie@scouting.nl

Als je eten of drinken verstrekt of 
kookopkomsten organiseert, houd 
extra rekening met voedselveiligheid en 
hygiëne.

Houd rekening met geldende richtlijnen 
en de omstandigheden op het 
betreffende vaarwater en het niveau 
van de leden.

Opkomsten / activiteiten binnen

Opkomsten en activiteiten mogen óók 
binnen plaats vinden. Houd je aan de 
afstandsregels zoals onder leiding en 
jeugdleden op deze factsheet vermeld.

         Waterscouting

Leiding hoeft bij bevers en welpen geen 
afstand te houden tot de kinderen.

Ventileer binnenruimtes door deuren en 
ramen open te zetten en/of eventuele 
aanwezige mechanische ventilatie op de 
hoogste stand te zetten. Gebruik geen 
losse ventilatoren.

Jeugdleden tot 18 jaar hoeven onderling 
geen afstand te houden tijdens de 
opkomst.

(Bege)leiding houdt bij scouts en 
explorers 1,5 meter afstand tot de 
jeugdleden tijdens andere momenten 
dan sport-, spel- en bewegen (zoals 
openen, in een kring zitten, etc.)

Leiding en andere vrijwilligers houden 
1,5 meter afstand tot elkaar.

Zomerkampen en dagactiviteiten in de 
zomervakantie zijn mogelijk! Er is een 
speciaal protocol gepubliceerd op  
wegaanopzomerkamp.nl

Informatie over de verhuur van 
clubhuizen en terreinen is te vinden op 
wegaanopzomerkamp.nl

Overnachtingen

Overnachtingen bij de eigen groep zijn 
mogelijk.

Vermijd drukke 
plekken.

Maximaal 100 personen, tenzij opgave 
en gezondheidscheck vooraf. Dan geldt 
geen maximum. Volg de afstandsregels 
als vermeld onder leiding en jeugdleden 
op deze factsheet.

Opkomsten / activiteiten buiten

Maximaal 250 personen, tenzij opgave 
en gezondheidscheck vooraf. Dan geldt 
geen maximum. Volg de afstandsregels 
als vermeld onder leiding en jeugdleden 
op deze factsheet.

         Scouts met een beperking

Nog altijd geldt: vermijd drukte zoveel 
mogelijk. Overweeg of een grotere 
activiteit zoals een groepsactiviteit 
haalbaar en verstandig is, gezien de 
afstandsregels en drukte.

De maximum aantallen voor 
samenkomsten zijn voor 
kampeerterreinen niet van toepassing, 
omdat iedereen die op kamp 
gaat vooraf is aangemeld en de 
gezondheidscheck door de leiding van 
de groep is gedaan.

Leiding kan bij sport-, spel- en bewegen  
meedoen tijdens opkomsten bij alle 
leeftijden, zonder afstand te houden.

Explorers die 18 jaar of ouder zijn 
moeten afstand houden als er geen 
sport-, spel- en bewegingsactiviteiten 
gedaan worden.

Onder voorwaarden zijn evenementen (bijvoorbeeld grote groepsactiviteiten of 
regioactiviteiten) mogelijk, waarbij de gezondheidscheck en aanmelding belangrijke 
randvoorwaarden zijn. Ga in overleg met je gemeente.

https://www.wegaanopzomerkamp.nl
https://www.wegaanopzomerkamp.nl
http://activiteitenbank.scouting.nl
https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-corona/
https://www.scouting.nl/downloads/scouting-academy/925-teamkwalificaties-en-verhouding-teamleiders-kinderen/file
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/testen
https://www.wegaanopzomerkamp.nl
https://www.wegaanopzomerkamp.nl

