Overvliegen: naar de volgende leeftijdsgroep
Overvliegen is een activiteit waarbij uw zoon of dochter over gaat van de ene naar de andere
leeftijdsgroep. Hoe deze activiteit er precies uit ziet is verschilt per vereniging en per leeftijdsgroep.
In de meeste gevallen neemt de leiding vantevoren met u contact op zodat uw kind eerst kennis kan
maken met de volgende leeftijdsgroep en een aantal keer kan komen kijken.
De volgende factoren zijn van belang voor de overgang naar de volgende leeftijdsgroep:


De leeftijd van het jeugdlid



De ontwikkeling van het jeugdlid



De (jaar)planning van de vereniging



Vriend(in)en en/of leeftijdsgenoten die tegelijk over kunnen gaan

De leeftijdsgrenzen tussen de speltakken (leeftijdsgroepen) geven de richtlijnen voor het overvliegen
aan. Afhankelijk van de situatie zal de leiding hierin een keuze maken. Meestal zijn er één of twee
overvliegmomenten per jaar.

Verandering van dag en tijdstip
Omdat uw zoon- of dochter over gaat naar de volgende leeftijdsgroep veranderd misschien ook de
dag en/of het tijdstip waarop Scouting voor hem of haar plaatsvindt. Houd u hier vooraf rekening
mee in uw agenda. Ook de lengte van de bijeenkomst kan veranderen.

Verandering van groep
De overgang naar de volgende leeftijdsgroep betekent dat uw zoon of dochter in een andere groep
kinderen of jongeren terechtkomt. Dit betekent ook een nieuwe gewenningsperiode. Het
leidingteam heeft waarschijnlijk een andere leidingstijl en van uw kind wordt meer zelfstandigheid
verwacht.

Overvliegceremonie
Het overvliegen is een ceremonie van afscheid bij de ene en welkom bij de andere leeftijdsgroep.
Hiervoor wordt een speciale dag gepland. Afhankelijk van de gebruiken bij uw vereniging wordt u wel
of niet uitgenodigd. Meestal bedenken de leeftijdsgenoten van beide groepen gezamenlijk een aantal
opdrachten en activiteiten voor de “overvliegers”.
Na het overvliegen volgt een introductieperiode bij de nieuwe leeftijdsgroep. Deze periode leert uw
kind over het nieuwe programma en maakt hij of zij nieuwe vrienden. Na deze periode wordt uw
zoon of dochter opnieuw welkom geheten, nu formeel met een “installatie”. Lees in een aparte
download hier meer over.
Is uw kind enige tijd na het overvliegen nog steeds lid van Scouting? Overweeg dan om een
kampeeruitrusting aan te schaffen voor de komende jaren.
Van de Bevers naar de Welpen
De overgang van de Bevers naar de Welpen betekent dat van uw kind meer zelfstandigheid wordt
verlangd. Bij de nieuwe leeftijdsgroep staat niet meer het kind maar de groep kinderen centraal.
Natuurlijk is er ook aandacht voor individuele kinderen, maar de groep is vaak groter en uw kind
weer de jongste en dat is vaak even wennen. Bij de Welpen leert uw kind omgaan met verder weg
spelen, veel bewegen en langzamerhand omgaan met kampvuur en zakmes.
Van de Welpen naar de Scouts
De Scouts vormen een actieve leeftijdsgroep waarbij de leiding veel minder centraal staat. De Scouts
zijn sterker dan bij de Welpen verdeeld in subgroepjes die een leeftijdsgenoot als leider en assistentleider kiezen. Scouts zijn pubers en sterker op elkaar gericht dan bij Welpen. Fysiek contact en
elkaars krachten meten komt vaak voor, dit kan door nieuwe kinderen soms even wennen zijn. De rol
van vrienden en boezemvriendinnen wordt tijdens de Scouts veel sterker.
Van de Scouts naar de Explorers
Bij de Scouts stuurt de leiding nog het programma, maar bij de Explorers is dit volledig over.
Explorers kiezen uit hun midden een eigen bestuur en maken hun eigen programma. De begeleiding
helpt hierbij en voorkomt te grote fouten en onveilige situaties. Wees voorbereid op een gesprek
met uw kind over alcoholgebruik, veilige sex en roken. Pubers worden bij de Explorers steeds
zelfstandiger jongeren waarbij soms grenzen worden verlegd.

Van de Explorers naar de Roverscouts (Stam)
Aan het eind van de Explorers is uw kind voor de wet volwassen en daarom gaat hij of zij over naar
de Roverscouts. Roverscouts vormen samen een Stam met jongeren en zijn volledig eigen
verantwoordelijk voor hun activiteiten. Vaak kiezen zij er voor om ook leiding te geven. Houdt in de
gaten dat uw zoon of dochter plezier maakt met leeftijdgenoten en niets alsmaar als vrijwilligers
actief is. Dat kan altijd nog.

Disclaimer
De informatie in dit document is met veel zorg naar beste weten door Padvinderwinkel.nl
samengesteld op basis van de ervaringen van Scoutinggroepen. De praktijk verschilt per
Scoutinggroep, informeer daarom altijd bij de leiding of het bestuur van de betreffende
Scoutinggroep. Dit document wordt doorlopend bijgewerkt op basis van feedback van ouders en
Scouts, is gratis en staat vrij ter beschikking van Scoutinggroepen. Op aanvraag is alle tekst in Wordformaat beschikbaar om zelf aan te passen.

