7 vragen aan:
Pascalle Cup, directeur The International
Award for Young People, the Netherlands
In 2015 bestaat het programma van the International Award ruim 20 jaar in Nederland. Op
21 en 22 mei 2015 komt ZKH Prins Edward, Earl of Wessex, voorzitter van de International
Award Association (IAA) naar Nederland om de International Award te promoten. Hiervoor
zal hij onder andere met politici, verschillende bestuurders, schooldirecteuren en Award
deelnemers in gesprek gaan.
Wij interviewden Pascalle Cup, directeur van de International Award in Nederland.
The International Award for Young People is
het grootste toonaangevende
jongerenprogramma in de wereld dat
jongeren tussen 14 en 25 jaar hun talenten
en eigen kracht laat ontdekken (zie verder
het kader). Op dit moment wordt het
programma in zo’n 140 landen uitgevoerd
en nemen er zo’n 8 miljoen jongeren deel.

Pascalle is 46 jaar en vanaf het moment dat de International Award in Nederland voet aan wal
zette gedreven betrokken. In 2013 volgde zij Wim van der Laan -die het Award programma naar
Nederland haalde- als directeur op van de International Award in Nederland.
1. Wat is je drijfveer voor het Award project?
Ik krijg energie van glunderende jongeren en trotse ouders bij Awarduitreikingen. Doordat
jongeren er zelf voor kiezen hun horizon te verbreden en hun dromen te realiseren wagen zij
zich op onbekende terreinen. Ik heb jongeren hun grenzen zien verleggen zoals het overwinnen
van hoogtevrees bij klimsporten, maar ook hun muziektalenten ontdekken. Jongeren ontdekken
dat zij zoveel meer kunnen betekenen voor zichzelf en anderen waardoor ze groeien als mens.
Dat is toch mooi! Voor mij een eer om als directeur de International Award in Nederland verder
uit te bouwen.
2. Wat is de stand van zaken op dit moment van het Award project in Nederland?
De eerste projecten startten in 1995 op de Nassau Scholengemeenschap in Breda en het Merlet
College in Cuijck waarna het zich stap voor stap verspreidde over Nederland. De
Awardprojecten vinden doorgaans plaats binnen het voortgezet onderwijs. Vanaf 2007 heeft het

Ministerie van Onderwijs deelneming aan het Award programma erkend als Maatschappelijke
Stage. Ik ben er trots op dat er op dit moment meer dan 25 projecten in Nederland bestaan en
dat het in aantal groeit. Zo zijn we in 2014 een
nauwe samenwerking aangegaan met de
Het Award programma bestaat uit vier
onderdelen die allemaal andere
Scouting Nederland. Beiden projecten passen
eigenschappen van jongeren
goed bij elkaar. We zien ook projecten ontstaan
aanspreken. De onderdelen zijn sport,
in de (geïndiceerde) jeugdzorg en het jeugd- en
individueel talent, maatschappelijke
jongerenwerk.
betrokkenheid en expeditie. Voor elk
onderdeel stelt een jongere zich een
3.
Waarom moeten jongeren in Nederland
doel. Vervolgens probeert hij dat doel te
meedoen aan het Award project?
bereiken, in ten minste één uur per
Deze vraag krijg ik vaak. Het is toch mooi om te
week gedurende een periode van
zien dat jongeren groeien als mens omdat zij
minimaal 3 maanden. De jongere
dingen doen waarvoor zij zelf hebben gekozen
bepaalt zelf zijn tempo. Na het afronden
en dat zij succeservaringen opdoen. Hierdoor
van alle onderdelen krijgt de jongere
een bronzen, zilveren over gouden
werken zij ongemerkt aan het zelfvertrouwen,
Award. De kleur is afhankelijk van de
maatschappelijk bewustzijn en de ontwikkeling
duur van deelname aan het project.
van hun sociale vaardigheden.
In onze open en toenemende internationale
Het programma van TIAYP wordt onder
samenleving zijn dit belangrijke aspecten. Het
licentie van IAA al ruim 20 jaar in
Rijk stimuleert internationale
Nederland uitgevoerd. De Nederlandse
uitwisselingsprogramma’s in het onderwijs.
tak kent een onbezoldigd en vrijwillig
Door in het buitenland te studeren of stage te
bestuur. Naast medewerkers in het
onderwijs zijn veel vrijwilligers actief
lopen vergroten studenten hun kansen op de
die deelnemers begeleiden of zich
arbeidsmarkt.
inzetten voor promotie.
Het internationale karakter en het onderlinge
uitwisselingsprogramma van het Award sluiten
hier goed op aan. Door deelname aan het Awardprogramma liggen Internationale Expedities
voor het handgrijpen.
Jongeren bouwen door het Awardprogramma internationale contacten en ervaring op. Wij zien
jongeren op Expeditie gaan naar Zweden, Duitsland, Engeland, Nepal en diverse landen in Afrika.
4. Wat maakt het Awardprogramma uniek?
Het Award programma biedt scholen /jeugdwerkorganisaties een methodisch bewezen aanpak
met internationale aspecten en is daarnaast veelzijdig. Het gaat uit van mogelijkheden en
benadrukt de positieve kracht die in iedere jongere aanwezig is. 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 die
vanwege het onderdeel maatschappelijke stage na afronding van dit onderdeel 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.

5. Wie kunnen er mee doen?
Iedere jongere in de leeftijd van 14 tot en met 24 jaar kan meedoen. Het maakt niet uit waar je
vandaan komt, waar je op school zit (of niet meer), of je in een jeugdzorginstelling woont, of je
nu een hoogvlieger bent of niet. Het Awardprogramma biedt ieder jongere de mogelijkheid zijn
talenten te ontdekken en te groeien als mens. Jongeren kunnen zich aanmelden bij bestaande
Awardprojecten, maar het kan sinds 2015 ook online via onze website.
Na aanmelding koppelen wij een getrainde Awardbegeleider aan de jongere. Deze is de steun en
toeverlaat gedurende zijn deelname. Bij hem kan de jongere terecht met vragen, maar ook om
te sparren over de uitdagingen die de jongeren bij de verschillende onderdelen wil aangaan. De
Awardbegeleider bewaakt ook dat de jongere realistische doelen stelt. Wij vragen van de
begeleider een VOG verklaring.
Voor deelname vragen wij minimale kosten van € 30,- van de deelnemer. Dit bedrag komt
volledig ten goede aan de uitvoering van het Awardprogramma in Nederland.
6. Wat levert het de jongeren op?
Doordat jongeren binnen het Awardprogramma alleen dingen doen die zij leuk vinden, werken
zij ongemerkt aan het zelfvertrouwen, hun verantwoordelijkheidsgevoel, planning- en
organisatievermogen en maatschappelijk bewustzijn. De opgedane kennis, vaardigheden en
kennis maakt het verschil voor de rest van hun leven én voor onze samenleving. Het Awardprogramma biedt de gelegenheid om in buitenland ervaring op te doen en internationale
contacten te leggen. Wij kennen diverse voorbeelden van jongeren die door het vermelden van
deelname aan het Award project op het CV er voordeel van genoten bij het vinden van een
stageplaats, vervolgonderwijs en zelfs werk.
7. Wat maakt je trots?
Allereerst alle jongeren die deelnemen aan het Award programma. In 2014 hebben wij een
meerjarenplan gepresenteerd waarin wij het aantal deelnemers ten opzichte willen laten
groeien van 600 in 2013 naar circa 2600 per jaar in 2016. Dit is een grote uitdaging die wij ons
als bestuur hebben gesteld. Wij voeren het Awardprogramma in Nederland uit onder licentie
van de International Award Association (IAA). Hierdoor kunnen wij gebruik maken van de
international brand en het netwerk van de IAA dat zich uitstrekt over de hele wereld. Ook ben ik
er trots op dat Prins Edward, Earl of Wessex, voorzitter van de International Award Association
dit jaar naar Nederland komt om de International Award te promoten. Dit zal zeker een
positieve bijdrage leveren zodat nog meer jongeren in Nederland de kans krijgen aan dit
geweldige programma me te doen!
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