FAQ The International Award for Young People
Q: Wat is het programma The International Award for Young People?
A: The International Award For Young People (IAYP) is een programma voor jonge mensen in de
leeftijd van 14 tot en met 24 jaar. Het programma van TIAYP gaat uit van mogelijkheden en kansen
voor alle jongeren. Het doel is dat jongeren tussen 14-24 jaar hun talenten en eigen kracht ontdekken
en het beste uit zichzelf halen. Voor het programma ondernemen jongeren vrijwillig in hun vrije tijd
activiteiten op vier gebieden: Vrijwilligerswerk, Individueel Talent, Sport en Expeditie/Exploratie.
Wanneer jongeren de individuele zelf bepaalde doelen kiezen voor deze vier gebieden en er een
vastgestelde periode aan werken, ontvangen zij een Bronzen, Zilveren of Gouden Award.
De ervaringen die zij tijdens het programma opdoen maakt dat hun zelfvertrouwen groeit. Maar het
bevordert ook het doorzettingsvermogen en het bewustzijn wat zij voor een ander kunnen betekenen.
Q: Wat is het unieke aan de IAYP?
A: Het Award programma biedt scholen /jeugdwerkorganisaties een methodisch bewezen aanpak met
internationale aspecten en is daarmee veelzijdig. Het benadrukt de positieve kracht die in iedere
jongere aanwezig is en stimuleert een ondernemende houding. Het programma leert grenzen
verleggen en maakt talenten zichtbaar. Het Awardprogramma levert een belangrijke bijdrage aan
positief jeugdbeleid en het vrijwilligerswerk. Er zijn diverse voorbeelden van jongeren na afronding van
het onderdeel Vrijwilligerswerk als vrijwilliger actief zijn gebleven. De Erasmus Universiteit Rotterdam
is in 2011 gestart met het uitvoeren van onderzoek naar de meetbare effecten van het Award
programma op de langere termijn.
Q: Hoe kunnen jongeren zich aansluiten?
A: Zij kunnen zich aansluiten bij bestaande projecten van scholen van voortgezet onderwijs, het
jeugdwerk of Scouting. Een overzicht daarvan is te vinden op www.award.nl onder de button
‘Meedoen’. Als in de omgeving van de jongeren geen organisatie is die het Awardprogramma uitvoert
dan zijn er een aantal zelfstandige Awardbegeleiders beschikbaar voor coaching.
Q: Is de IAYP een overheidsorgaan?
A: Nee. Het is een stichting die onder licentie van The Duke of Edinburgh's International Award
Association in Londen, het Award programma in Nederland sedert 1995 uitvoert. De Nederlandse
Awardorganisatie bestaat uit een (parttime bezoldigd) directeur, een vrijwillig bestuur (9 leden) en een
(vrijwillige) Raad van Advies (10 leden). Een poule van beoordelaars is actief bij de beoordeling van de
Expedities. Daarnaast is er een groep Gouden Awardhouders actief; de Ambassadeurs.
Q: Hoe is het IAYP ontstaan?
A: IAYP is in 1956 door Pr. Philip, in samenwerking met Kurt Hahn en Lord Hunt in Engeland opgericht
als gevolg vanwege de mijnsluitingen in Engeland. Het was en is gericht op kansarme jongeren met de

bedoeling om jongeren te helpen zich succeservaringen op te doen waardoor hun kansen in de
maatschappij groeien.
Q: Hoeveel jongeren doen er jaarlijks mee in Nederland?
A: In 2014 namen circa 700 jongeren deel aan het Award programma in Nederland.
Q: Zijn het vooral goed opgeleide of jongeren uit hogere klassen die meedoen?
A: Iedere jongeren in de leeftijd van 14 tot 24 jaar kan meedoen. Van oorsprong is het programma
gericht op kansarme jongeren om hen helpen succeservaringen op te doen waardoor zij als mens
groeien en hun kansen in de maatschappij en zelfstandige toekomst vergroot. Maar nu kan iedereen
meedoen en in Nederland zien we een mix van deelnemers wat betreft onderwijsniveau, sociaalculturele achtergrond en sociaaleconomische situatie.
O: Hoe wordt IAYP gefinancierd?
A: Deelnemende scholen en organisaties betalen een bijdrage per schooljaar en ook de deelnemers
betalen een bijdrage. Verder wordt het programma gesteund door giften van particulieren,
bedrijfsleven en fondsen. Inkomsten komen ten goede aan de deelnemers en het uitbouwen van het
programma in Nederland.
Q: Hoe komen jullie aan Awardprojecten waar jongeren aan mee kunnen doen?
A: Door reclame te maken binnen het onderwijs, jeugd- en jongerenwerk en Scouting Nederland maar
vooral via mond-op-mond reclame.
Q: Welke organisaties kunnen meedoen met IAYP?
A: Elke organisatie die wil en kan bijdragen aan ontwikkelingen en karaktervorming van jongeren kan
meedoen. Bijvoorbeeld scholen voor voortgezet- en beroepsonderwijs, Scoutinggroepen, HBO’s en
Universiteiten, sportclubs, jeugdgevangenissen, jeugdwelzijnswerk, jeugdzorgorganisaties en
bedrijven.
Q: Wat gebeurt er met de jongeren als ze het programma hebben voltooid?
A: Zij ontvangen dan een Bronzen of een Zilveren of een Gouden Award. Alle niveaus kennen dezelfde
vier gebieden waar binnen je aan de slag gaat (bij Goud zelfs nog één extra gebied). De tijdsduur en de
invulling van de verschillende gebieden is per niveau verschillend en loopt op. De deelnemer kan er
voor kiezen om aan verschillende gebieden tegelijk bezig te zijn, maar hij mag ze ook na elkaar
uitvoeren.
Q: Wat levert deelname aan IAYP de jongere op?
A: Doordat jongeren binnen het Awardprogramma activiteiten doen die zij leuk vinden werken zij
ongemerkt aan het zelfvertrouwen, hun verantwoordelijkheidsgevoel, planning- en
organisatievermogen en maatschappelijk bewustzijn. De opgedane kennis, vaardigheden en
ervaringen maken het verschil voor de rest van hun leven. Bij selectieprocedures en sollicitaties
onderscheiden ze zich en hebben ze een prachtig verhaal te vertellen; die verhalen horen we

regelmatig terug. Het Awardprogramma biedt ook de gelegenheid om in buitenland ervaring op te
doen en internationale contacten te leggen.

Q: Blijven de jongeren betrokken bij de Award als ze het programma hebben voltooid?
A: ja, ze kunnen lid worden van het Awardnetwerk voor jongeren. Als ze een Gouden Award hebben
behaald kunnen ze zich aanmelden als Ambassadeur. Ze krijgen dan een training en daarna kunnen ze
op een passende manier, met het bestuur en de directeur aan de slag om op allerlei manieren de
Award in Nederland te versterken en vergroten. Bijvoorbeeld als promotor, als lid van het social media
team of als schrijvers voor Awardwereld.

Q: Hoe stimuleren jullie dat een jongere zijn Award haalt?
A: Gedurende het programma ontvangt een jongere ondersteuning van een Awardbegeleider die
hiervoor een training heeft gehad van de landelijke Awardorganisatie. De focus van het programma ligt
niet op falen, maar op het halen van succes. De Awardbegeleider is er onder andere voor om te
bewaken dat de jongere zich realistische doelen stelt, maar ook om hem te begeleiden als het even
niet meezit met tips, tricks en een goed gesprek. Uit een aantal interviews door studenten van de
opleiding Pedagogiek van de Hogelschool Windesheim blijkt dat de persoonlijke begeleiding, het
contact en de informele sfeer heel belangrijk zijn om die intrinsieke motivatie van jongeren te
stimuleren als het even moeilijk is.
Q: 60 jaar geleden zag de wereld er heel anders uit dan nu. Hoe houden jullie aansluiting met de
jongerencultuur?
A: TIAYP is het grootste toonaangevende jongerenprogramma in de wereld dat jongeren tussen 14 en
24 jaar hun talenten en eigen kracht laat ontdekken. Op dit moment wordt het programma in zo'n 140
landen uitgevoerd en nemen er zo’n 8 miljoen jongeren deel. Het programma legt de focus op kansen,
mogelijkheden, eigen keuzes en het opdoen van succeservaringen.
Q: Werken jullie samen met andere organisaties met een vergelijkbare doelstelling?
A: In 2014 is er een samenwerking gestart met de Scouting Nederland en Hogeschool Windesheim
Flevoland. In 2015 starten we de samenwerking met onder andere Jong Nederland en Fontys
Hogescholen.
Q: Hoe zien de toekomstplannen van de IAYP eruit?
A: We hebben voor de komende jaren de ambitie om nog meer jongeren deel te laten nemen aan het
Awardprogramma. We zoeken hiervoor samenwerking met andere organisaties die jongeren een extra
kans willen geven om hun talenten verder te ontwikkelen. In ons meerjarenplan voor 2014-2017 zijn
de verschillende onderdelen uitgewerkt die een belangrijke rol spelen in het bereiken van onze
ambitie. Het hoofddoel voor deze periode van drie jaar is het aantal deelnemers aan het programma
te laten groeien van 600 in 2013 naar circa 2500 jongeren in 2017 onder het motto ‘The Award;
available for every young person in the Netherlands’.

Wat is de relatie van HRH Prins Edward?
A: HRH Prins Edward, the Earl of Wessex KG GCVO, is Trustee of the The Duke of Edinburgh’s
International Award Foundation en voorzitter van de International Council.
Q: Waarom bezoekt HRH Prins Edward de Award organisatie Nederland?
A: HRH Prins Edward is te gast tijdens een tweedaagse conferentie van die in het teken staan van
promotie van the International Award for Young People in Nederland. Hiervoor zal HRH Prins Edward
onder andere met politici, bestuurders uit de overheid en bedrijfsleven, schooldirecteuren en
deelnemers aan het Award programma in gesprek gaan. HRH Prins Edward bezoekt Nederland voor de
tweede keer als gast van TIAYP.
Q: Hoe ziet het programma eruit?
A: Het programma is toegevoegd aan de persmap.
Q: Hebben jullie deze conferentie zelf bekostigd?
A: Dankzij vele sponsoren, de medewerking van allerlei organisaties, de tijdsinvestering door meer dan
20 vrijwilligers en een eigen investering kunnen we deze conferentie zelf financieren.

