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Mostar Jeugd is een jongerenbe-
weging en is ontstaan vanuit ver-
schillende lokale jeugdcentra die 
op zoek waren naar verdere pro-
fessionalisering van hun werk en 
organisatie. Dit resulteerde in de 
Mostar jeugdwerkmethode met 
daarbij de focus op de volgende 
vijf thema’s: scouting, education, 
sports, values en arts.

 “De Mostar Methode” is het or-
ganisatiesysteem voor alle Mostar 
Jeugd activiteiten en kent ver-
schillende pijlers. Onder andere 
de indeling van groepen en pro-
gressiesysteem. Maar ook volwas-
senondersteuning en uitdagende 
buitenspelen. De methode heeft 
als doel de totaalontwikkeling 
van kinderen en jongeren effici-
ent, effectief en pedagogisch 
verantwoord laten verlopen. 

De pedagogische visie en de 
ontwikkelingsdoelen van Mostar 
Jeugd is gebaseerd op de uni-
versele scoutingprincipes. Wat 
zingeving betreft is de methode 
geïnspireerd door de Soefileer en 
komt deze kernwaarde terug in 
de 5 thema’s waar Mostar jeugd 
zijn uitvoering aan geeft.

De naam van de beweging is ge-
inspireerd door de Mostar brug 
in Bosnië. Een brug die symbool 
staat voor moed, verbinding en 
uitdaging, werd ook symbool 
voor de idealen waar Mostar 
Jeugd voor staat: zij aan zij met 
de jongeren en door de jonge-
ren om hen bij hun ontwikkeling 
van alle bagage te voorzien door 
grenzen te verleggen en hen 
klaar te stomen voor de toekomst
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“Mostar Jeugdwerkmethodiek” is de organisa-
tiesysteem van alle Mostar Jeugd activiteiten, met 
als doel de werking efficiënt, effectief en pedago-
gisch verantwoord te laten verlopen om zo een 
optimale bijdrage te leveren voor de totaalontwik-
keling van de jongeren.

De pedagogische visie en de ontwikkelingsdoelen van Mostar 
Jeugd is gebaseerd op de universele scoutingprincipes. Wat 
zingeving betreft is de methode geïnspireerd door de Soefileer 
en komt deze kernwaarde terug in de hierboven genoemde 5 
thema’s.

 STARS 3/4/5 jaar
 BEAVERS 6/7/8 jaar
 WOLFCUBS 9/10/11 jaar
 SCOUTS 12/13/14 jaar
 EXPLORERS 15/16/17 jaar
 ROVERSCOUTS 18+ jaar
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“De Mostar Methode” is het organisatiesysteem voor alle Mostar 
Jeugd activiteiten en kent verschillende onderdelen. Een daarvan 
is het progressiesysteem. Een voorbeeld hiervoor is het uitreiken
van een insigne bij het bereiken van een doel om de vooruit-
gang van het kind te bemoedigen. Het doel van de methode
is om de totaalontwikkeling van kinderen en jongeren efficiënt,
effectief en pedagogisch verantwoord te laten verlopen. 
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Hallo, ik ben Eren en een

roverscout. In deze folder neem 

ik jullie mee in de wondere wereld

van Mostar Jeugd!

Tot snel!

Mostar jeugd kent talloze activi-
teiten die niet alleen leuk is, maar 
ook bewust inspeelt op de ont-
wikkeling van het kind. De acti-
viteiten zijn onderverdeeld in de 
thema’s scouting, values, educa-
tion, arts en sports.
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Onze basisdoelen bestaan uit
fysieke, intellectuele, emotionele, 
sociale en spirituele ontwikkeling 
van de jongeren.

S C O U T I N G
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Scouting staat voor uitdaging! Scouting 
biedt leuke en spannende activiteiten 
waarmee jongeren worden uitgedaagd 
zich persoonlijk te ontwikkelen.

Mostar Scouting kent binnen Mostar Jeugd 
een tweeledige werking. Enerzijds worden 
scoutingactiviteiten gegeven. Anderzijds 
komt de leer van de scoutingmethode te-
rug in alle thema’s.

Mostar scouting is de hoofdactiviteit bin-
nen Mostar Jeugd. Als je lid wordt bij een 
Mostar Jeugdcentrum bij jou in de buurt, 
ga je naar wekelijkse opkomsten, kun je 
mee op kamp en deelnemen aan allerlei 
lokale, landelijke of internationale evene-
menten.

Onze leden maken niet alleen vrienden 
voor het leven, maar groeien in hun per-
soonlijke ontwikkeling. Scoutingactiviteiten 
zijn veel buiten in de natuur. Andere acti-
viteiten staan in het teken van iets goeds 
doen voor de samenleving. Scouting 
draagt graag bij aan een betere wereld.

Onze basisdoelen bestaan uit fysieke, intel-
lectuele, emotionele, sociale en spirituele 
ontwikkeling van de jongeren.
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Deze basisdoelen zullen bereikt 
worden door scoutingactiviteiten. 
De scoutingactiviteiten worden 
voorschreven volgens de scouting-
methode.  De jongeren zullen ken-
nismaken met verschillende leerrijke 
activiteiten waarmee ze uiteindelijk 
beloond zullen worden met een in-
signe. De activiteiten worden op 
voorrand bepaald en voorgeschre-
ven volgens een progressiematrix 
voor elke leeftijd categorie met ver-
schillende moeilijkheden en nieu-
wigheden.

Deze progressiematrix wordt dan 
door de scouting experts opge-
volgd om een maximale ontwikke-
ling te kunnen creëren. 
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Onze basisdoelen bestaan uit fysieke, 
intellectuele, emotionele, sociale en spiri-
tuele ontwikkeling van de jongeren.

LEEFTIJDS
GROEPEN

Alle leeftijdsgroepen kunnen zich jaarlijks inschrijven 
bij de Mostar Scoutingactiviteit samen met hun leef-
tijdsgenoten en zich ten volle amuseren en te ontwik-
kelen!

 Activiteitenplanning
De scoutingactiviteiten worden we-
kelijks uitgevoerd. De kennis wordt 
toegepast door middel van een zo-
genoemde ‘progressiematrix’ waar-
bij doelen per activiteitendomein 
zijn bepaald.
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Bij de interpretatie van de waarden 
en normen is Mostar jeugd
geïnspireerd door de soefileer. 

V A LU E S
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Waardenleer is een belangrijke activitei-
tendomein van Mostar Jeugd, aangezien 
de  socio-emotionele en spirituele ontwik-
keling van de individu sterk wordt onder-
steund door een geslaagde leer van waar-
den en normen.

Een jongere die zijn waarden kent en de 
normen hiervoor in zijn leven kan toepas-
sen, zal ongetwijfeld zich prettig voelen in 
allerlei sociale situaties en een waardevol-
le bijdrage leveren aan een harmonische 
samenleving.

Bij de interpretatie van de waarden en nor-
men is Mostar jeugd geïnspireerd door de 
soefileer.

Mostar Jeugd hecht naast de universele 
waarden en normen ook veel belang aan 
waarden gebaseerd op wederzijdse zelf-
opoffering die de samenleving in stand 
houden.

Vanuit dit oogpunt vormen begrippen zoals 
empathie, tolerantie, sociaal-emotionele 
ontwikkeling, kennis en vaardigheden die 
het maatschappelijk bewustzijn doen evo-
lueren, belangrijke uitgangspunten van de 
waarden die Mostar jeugd probeert bij te 
brengen aan jongeren van vandaag.



14

MO
STARJEUGD

B E A VE R S

MO
STARJEUGD

W O L F C U B S

MO
STARJEUGD

S C O U TS

MO
STARJEUGD

E X P LOR E R
S

MO
STARJEUGD

R O V E R SC O U
TS

MO
STARJEUGD

STA R S

Mostar Values biedt diverse
activiteiten aan voor jongeren

Naast het feit dat bij alle activiteiten 
binnen Mostar Jeugd belang wordt 
gehecht aan waarden en normen, 
organiseert  Mostar Jeugd ook spe-
cifieke activiteiten voor de leer van 
deze waarden en normen en voor 
de spirituele ontwikkeling van de 
jongeren.

Mostar Jeugd heeft binnen Mostar 
Values een aanbod van 3 verschil-
lende activiteiten

 • Waardenleer - Alle leeftijdsgroepen
 • Kenniscompetities - Alle leeftijdsgroepen
 • Algemene vorming - Explorers en Roverscouts
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Bij de interpretatie van de waarden en 
normen is Mostar jeugd geïnspireerd 
door de soefileer. 

LEEFTIJDS
GROEPEN

Alle leeftijdsgroepen kunnen zich jaarlijks inschrijven 
en deelnemen aan deze waardenleer activiteiten sa-
men met hun leeftijdsgenoten en hun socio-emotionele 
en spirituele ontwikkeling bevorderen!

 Activiteitenplanning
Cursus Waardenleer wordt wekelijks 
georganiseerd waarbij de aan te leren 
kennis wordt geïnstrueerd volgens een 
welbepaalde leerlijn met tussen- en kern- 
      doelen. Bij het bereiken van iedere 
tussendoel wordt er een insigne uitgereikt 
aan de jongere om zijn vooruitgang te kun-
nen bemoedigen.

Voor iedere leeftijdsgroep heeft Mostar 
Jeugd de specifieke kerndoelen en tussen-
doelen vastgelegd. Meer info over deze 
doelen vind je de pagina’s van de Mostar 
Values activiteiten zelf.
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Ondersteuning bij de educatie kan 
net dat ene zetje zijn die een kind 
nodig heeft om zijn educatieve 
ontwikkeling op peil te brengen of 
zelfs te excelleren.

E D U C AT IO N
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Ondersteuning bij de educatie kan net 
dat ene zetje zijn die een kind nodig heeft 
om zijn educatieve ontwikkeling op peil te 
brengen of zelfs te excelleren. Als Mostar 
Jeugd maken wij ons daarom hard om hier 
specifiek op te sturen.

Als Mostar Jeugd hebben wij binnen
Mostar Education een aanbod van
3 verschillende activiteiten

 • Huiswerkbegeleiding - Alle leeftijdsgroepen
 • Ouderondersteuning - Alle leeftijdsgroepen
 • Taalondersteuning - Alle leeftijdsgroepen

Huiswerkbegeleiding wordt wekelijks geor-
ganiseerd waarbij de aan te leren kennis 
wordt geïnstrueerd volgens een welbe-
paalde leerlijn met tussen- en kerndoe-
len. Bij het bereiken van iedere tussendoel 
wordt er een insigne uitgereikt aan de jon-
gere om zijn vooruitgang te kunnen be-
moedigen. De specifieke kerndoelen en 
tussendoelen zijn voor iedere leeftijdsgroep 
vastgelegd.
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HUISTAAKBEGELEIDING
De kinderen helpen met de opdrachten waar 
ze moeilijkheden mee ondervinden.

ORGANISATIE&PLANNING SCHOOLTAKEN
De kinderen trainen en leren hoe ze hun
taken moeten maken en hoe ze toetsen
moeten studeren. Het gebruik van een
planningsrooster.

 Zelfstandig aan hun huiswerk beginnen.
 Aan hun huiswerk doorwerken.
 Aanduiden wat ze niet begrijpen.
 Verwoorden wat ze niet begrijpen.
 Hulp vragen als iets niet lukt.

ORGANISATIE&PLANNING
 Gebruik maken van een agenda.
 Gebruik maken van een planner.
 Toetsen en taken plannen in een planner.
 Het belang uitleggen van leerstof
 herhaling.

TAALONDERSTEUNING
Een sterk ontwikkelde moedertaal zorgt voor 
het vlotter aanleren van het Nederlands.

De ouders spelen een belangrijke rol bij de 
ontwikkeling van de moedertaal. Regelmatig 
voorlezen stimuleert de taalontwikkeling van 
het kind.

Kinderen leren door na te doen. Het voorle-
zen zorgt ook dat kinderen op jonge leeftijd 
in contact komen met boeken en dat lezen 
geassocieerd wordt met iets dat gezellig is.

 Boeken lezen.
 Woordenschat uitbereiding.
 Spreekwoorden en gezegden leren.
 Speekoefeningen.
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LEEFTIJDS
GROEPEN

Alle leeftijdsgroepen kunnen zich jaarlijks inschrijven 
en deelnemen aan de huiswerkbegeleiding en taalon-
dersteuning samen met hun leeftijdsgenoten en hun 
educatieve ontwikkeling bevorderen!

 Activiteitenplanning
Huiswerkbegeleiding en taalonder-
steuning vinden wekelijks plaats. De 
ouderondersteuning is niet gebon-
den aan een specifieke planning. 
Hier wordt vorm aan gegeven door 
onder andere lezingen en seminars 
voor ouders.
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OUDERONDERSTEUNING
De ouders begeleiden om hun kinderen op te volgen
tijdens hun schoolcarrière.

 Opvolging van een agenda.(Smartschool)
 Opvolging van een planner.
 Kind ondersteunen bij het opstellen van een planner.
 Contact met de leerkracht en de school.
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In een wereld die zo snel
verandert moet je flexibel zijn. 
Creativiteit is daarbij ontzettend 
belangrijk!
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“In een wereld die zo snel verandert moet 
je flexibel zijn. Creativiteit is daarbij ont-
zettend belangrijk. Kunsteducatie helpt 
kinderhersenen om sleutelvaardigheden 
te ontwikkelen voor een samenleving die 
steeds sneller verandert.

Met zijn uitgebreide Atelier helpt Mostar  
Jeugd kinderen in verschillende kunstvak-
ken hun sociale relaties te bepalen, samen 
te werken, de waarheid te uiten en te kie-
zen, het plezier van het beginnen en ein-
digen van een baan te proeven, hun leer-
gierigheid te vergroten, hun creativiteit te 
ontwikkelen en productief te worden.

LEEFTIJDS
GROEPEN

De leden die deelnemen aan de scoutingactiviteiten, 
krijgen ook de Mostar Arts workshops.
De verdiepende vormingen worden aangeboden aan 
Scouts, Explorers en Roverscouts.

 Activiteitenplanning
Aanbod van verschillende kunsttalen onder de vorm van workshops of korte cur-
sussen verwerkt in de wekelijkse scoutingsactiviteit voor alle leeftijdsgroepen. Deze 
aanbod wordt per tak (leeftijdsgroep) samengesteld met de bedoeling om enerzijds 
een brede esthetische gevoeligheid te ontwikkelen en anderzijds hun interesses en 
hun talenten te ontdekken en te stimuleren. Dit kan gezien worden als een eerste 
kennismaking met kunst.

Bij de grotere leeftijdsgroepen worden verdiepende vormingen van de meest gewens-
te kunsten georganiseerd zoals Kalligrafie, Pyrografie en Marmering kunst.



Sporten en beweging zijn
belangrijke activiteiten om de
fysieke en geestelijke ontwikkeling 
te stimuleren. 

S P O RTS
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Het is niet toevallig dat Mostar Sports zich 
bevindt tussen de 5 activiteitendomeinen 
binnen Mostar Jeugd!

Sporten en beweging zijn belangrijke activi-
teiten om de fysieke en geestelijke ontwik-
keling te stimuleren. Daarnaast bevorderen 
sportactiviteiten het sociaal-emotioneel 
welzijn van de jongeren.
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SPORTEN IS GEZOND!
DOOR TE SPORTEN
 Krijg je sterkere botten en spieren.
 Blijf je op een gezond gewicht.
 Verbeter je uw coördinatievermogen en
 overkom je minder ongelukjes en blessures.
 Versterkt uw afweersysteem en wordt je
 minder snel ziek.
 Verbetert uw spijsvertering.
 Heb je minder kans op verschillende
 vormen van kanker.

Naast deze fysieke effecten hebben sport 
en bewegen ook mentale effecten. Zo zitten 
mensen vaak lekkerder in hun vel en is er 
meer geloof in eigen kunnen na het bewe-
gen. Een aantal gekende mentale voordelen 
van sporten zijn

 Krijgen van meer zelfvertrouwen
 en discipline
 Zich beter kunnen ontspannen;
 Minder gevoeligheid voor stress
 en depressie
 Beter slapenM
 Minder vermoeidheid en meer energievol
 Op een leuke manier in contact komt met
 andere kinderen
 Zich op school beter kunnen concentreren
 Zich minder vervelen
 Minder voor de tv/op de computer zitten

Mostar Sports biedt recreatieve
sportactiviteiten aan voor jongeren
om de volgende redenen

 Leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding
 Om hun talenten te ontdekken en
 verder te ontwikkelen
 Om iets te kunnen doen waar ze goed
 in zijn
 Om beter te worden in wat ze leuk vinden

 Om fit, gezond en in vorm te blijven
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LEEFTIJDS
GROEPEN

Alle Scouts, Explorers en Roverscouts kunnen zich 
jaarlijks inschrijven op één van deze sportactiviteiten 
samen met hun leeftijdsgenoten en zich ten volle amu-
seren en hun talenten verder ontwikkelen!

 Activiteitenplanning
Wekelijks is er 1 keer een training waarbij de kerndoelen 
van het sport worden nagestreefd volgens een welbepaal-
de leerlijn en met tussendoelen. Bij het bereiken van iedere 
tussendoel wordt er een insigne uitgereikt aan de jongere 
om zijn vooruitgang te kunnen bemoedigen.
 
Voor iedere leeftijdsgroep (Scouts, Explorers en Rovers-
couts) heeft Mostar Jeugd de specifieke kerndoelen en 
tussendoelen vastgelegd.
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Mostar Jeugd heeft binnen Mostar Sports een 
aanbod van 3 verschillende sportactiviteiten
 Boogschieten

 Worstelen

 Paardrijden
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Een goede basis voor de jeugdbegeleider komt 
met kennis en daarvoor dragen we graag de ex-
pertise over. Hiervoor is de Mostar Academie op-
gericht. 

De Mostar Academie organiseert opleidingen voor 
de kaderleden en vrijwilligers van lid verenigingen. 
De Academie leidt hun op zodat ze voldoen aan 
de gestelde criteria. Dit gebeurt aan de hand van 
een divers aanbod cursussen die grotendeels leid-
en tot een erkend diploma of certificaat. 

Er worden vaste cursusdagen georganiseerd, 
maar ook een incompany training op locatie is 
mogelijk. Het aanbod wordt voortdurend aange-
vuld met nieuwe, relevante cursussen.

De professionalisering van de lid verenigingen is 
een van de belangrijkste doelen van de Mostar 
jeugd federatie. Wij zijn namelijk overtuigd dat 
naast inhoudelijke ondersteuning, de randvoor-
waardelijke zaken net zo belangrijk zijn voor het 
goed functioneren van onze lid verenigingen. 



27
sterk

PEDAGOGISCHE VORMING
• Pedagogische visie van
 Mostar Jeugd / intern
• Mostarmethodiek per activiteit
 Intern (leerplannen, leermiddelen,
 didaktiek, monitoren en begeleiden
 van kinderen/jongeren per type
 activiteit)
• Animator in het jeugdwerk / extern
• Hoofdanimator in het
 jeugdwerk / extern

ORIËNTERING in het ONDERWIJS
• Naar Kleuter
• Van kleuter naar lagere school
• Van lagere school naar
 secundair onderwijs
• Van 1ste graag naar 2de graad
• Van secundair naar
 universiteit/hogeschool/VO

VAKSPECIFIEKE OPLEIDING INTERN
aanleren vaardigheden per activiteit
volgens leerplan Mostar Jeugd
• Scouting 
• Arts
  pyrografie
  ebru
  filografie
• Sports
  paardrijden
  worstelen
  boogschieten
• Education 
• Values

SEMINAIRES AAN OUDERS
• Seminaries opvoeden
 (per leeftijdsgroep)
• Seminaries begeleiding kinderen
 in hun schoolloopbaan
• Seminaries begeleiding kinderen in
 hun spirituele vorming
• Seminaries oriëntering in
 schoolloopbaan voor
 (peuters, kleuters, lagere school-
 leerlingen, middelbare leerlingen
 en studenten)

VORMING BESTUUR INTERN
• Leiding geven
 delegeren/motiveren
 time-management
 vergaderen
 motiveren
 recruteren
• Administratief beleid
• Financieel beleid

VAKSPECIFIEKE OPLEIDING EXTERN
aanleren vaardigheden met een
erkende externe opleiding
• Scouting / LTK
• Arts
  pyrografie
  ebru
  filografie
• Sports
  paardrijden
  worstelen
  boogschieten
• Education  / Lerarenopleiding
• Values / Erkende godsdienst opleiding
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