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Op de bijeenkomst van 10 maart hebben we over een aantal onderwerpen gepraat
en informatie uitgewisseld. In deze Nieuwsbrief de belangrijkste punten op een
rijtje.

Nieuws vanuit de internationale en landelijke organisatie
Om de kwaliteit van het programma te meten zijn de afgelopen maanden alle nationale
Awardorganisaties over de hele wereld bezocht door een audit team. Zij bespraken ter
plekke de vele documenten op het gebied van management, financiën, ondersteuning van
de Award units, trainingen, uitreikingen en het interne kwaliteitsproces. Daarnaast wordt er
door de Association hard gewerkt aan het optimaliseren van het Online Record Book en de
zgn. Learing Hub. Van 28 oktober tot en met 1 november vindt het Internationale Forum
weer plaats; daar worden onder andere het hele audit proces geëvalueerd en worden
plannen gepresenteerd die voortkomen uit de analyses van die auditbezoeken. Ook wordt
daar een begin gemaakt met het nieuwe strategische plan voor de komende 5 jaar. Groei,
kwantitatief en kwalitatief, staat daarin centraal.
In Nederland hebben we begin januari het audit team op bezoek gehad en is voor de
komende drie jaar onze licentie verlengd; daar zijn we erg blij mee want nu kunnen we weer
focussen op kwantitatieve groei. Tijdens de training van 10 maart zijn nieuwe
Awardbegeleiders van 3 nieuwe Awardprojecten opgeleid: het Pierson in Den Bosch, het
Coornhert Lyceum in Haarlem en 2 mensen van Fontys. De samenwerking met Scouting
wordt de komende periode vastgelegd in een contract en ook bij Scouting zijn in maart een
aantal nieuwe Awardbegeleiders getraind. We hopen tijdens de conferentie in mei nog meer
nieuwe scholen en organisaties te enthousiasmeren om het programma aan hun jongeren
aan te bieden. We spreken tijdens de conferentie ook een aantal politici van de Commissie
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en verwachten in samenwerking met Nieuwspoort een
groot aantal journalisten bij onder andere een persmoment en bij de uitreiking van 57
Gouden Awards.
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Nieuws uit het bestuur
Barry Hoogendoorn heeft afscheid genomen als penningmeester en is nu lid van de Raad van
Advies. Inmiddels is na een uitgebreide inwerkperiode een nieuwe penningmeester
geïnstalleerd: Luc Bartolomee. Ben le Heux heeft als bestuurslid afscheid genomen om zo
meer tijd aan zijn eigen deelnemers op de British School in the Netherlands te kunnen
besteden.
Het bestuur heeft voor het schooljaar 2015-2016 de nieuwe tarieven vast gesteld. Deze zijn
omgebouwd op basis van het aantal deelnemers. Ook is inzichtelijk gemaakt wat een
Awardproject van de landelijke organisatie kan verwachten aan materialen. In de bijlage van
deze Nieuwsbrief vind je een overzicht.

Nieuwe materialen
Tijdens de bijeenkomst hebben de aanwezige Awardbegeleiders het nieuwe Handboek
ontvangen; versie 2.0. Was je niet aanwezig dan horen we graag hoeveel Handboeken je wil
ontvangen voor de Awardbegeleiders die actief zijn op jouw school of in jouw organisatie.
Stuur hiervoor een mail aan pascalle.cup@award.nl
Ook nieuw is het Werkboek Expedities voor deelnemers. Hierin staat uitgelegd wat de
bedoeling is van de Expedities en Exploraties, uitleg over de voorbereidingen en alle mensen
die erbij betrokken zijn. Er is een hoofdstuk gewijd aan kaart & kompas en materialen;
kortom een heel praktische uitgave die als PDF beschikbaar is op de website én nu als bijlage
bij deze Nieuwsbrief meegestuurd is.

Thema: Leren tijdens het Awardprogramma
De Award is een programma voor niet-formeel leren. Jongeren doen bewust en op eigen
initiatief mee aan het programma, buiten school maar wel in leeromgeving. Het programma
biedt ze een gestructureerde of geïnstitutionaliseerde context waarbij de ze kennis, inzicht
en vaardigheden vergroten voor zichzelf en voor anderen, met het oog op
persoonsontplooiing en het actief participeren in een democratische samenleving.
Tijdens deze workshop hebben we met elkaar gepraat over de manier waarop
Awardbegeleiders methodisch werken aan een leerproces zodat jongeren zich realiseren dat
ze zich ontwikkeld hebben. Reflectie is daarbij erg belangrijk maar schiet er ook vaak bij in. In
de bijlage van deze Nieuwsbrief alvast wat inspirerende input.
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Thema: Jongeren Veilig
Op 1 juli 2013 werd de wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voor
beroepskrachten ingevoerd. Het doel van de wet is geweld in privésituaties zo vroeg
mogelijk te signaleren en te stoppen. Deze wet is geschreven is voor betaalde professional
uit de volgende sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke
ondersteuning, jeugdzorg en justitie. De verplichting geldt niet voor vrijwilligersorganisaties
maar als International Award hebben we toch een aantal zaken op een rijtje gezet.
Voor vrijwilligers die onder verantwoordelijkheid van de International Award vallen* hebben
we een Gedragscode opgesteld die onderdeel is van het Vrijwilligerscontract.
We vragen deze vrijwilligers om een VOG. Pascalle Cup, directeur, is eerste aanspreekpunt
als vrijwilligers zich zorgen maken over een deelnemers of een situatie of als ze een signaal
willen bespreken. Samen wordt dan besloten wat een vervolgstap kan zijn.
*Awardbegeleiders en beoordelaars van een Awardproject op een school of organisatie,
vallen onder die verantwoordelijkheid en kunnen terugvallen op de eigen zorgstructuur.

Thema: Expedities en proefexpedities
Omdat veiligheid en kwaliteit van de uitvoering voorop staan is het nodig de echte Expeditie
vooraf te laten gaan door een Proefexpeditie. Dit geldt overigens niet alleen voor Nederland.
Dit is wereldwijd een onderdeel van de criteria. We beseffen dat we hiermee een extra
inspanning vragen. Dat is dan ook de reden om de Proefexpedities gefaseerd in te voeren.
Na de eerste fase evalueren we om te komen tot fase 2.
Fase 1: vanaf 1 november 2014 tot 1 november 2015
Bronzen Expeditie: deelnemers ondernemen een passende Proefexpeditie waardoor ze
kennis en ervaring opdoen met de groep onder verantwoordelijkheid van de
Awardbegeleider en / of Supervisor. Belangrijke onderdelen zijn:
lopen met een bepakte rugzak of fietsen met bepakking
met behulp van kaart en kompas de weg vinden.
koken van een eenvoudige maaltijd
het opzetten, afbreken en goed inpakken van een tent en de rugzak.
In deze fase is voor de Bronzen Proefexpeditie nog geen overnachting verplicht.
Zilveren Expeditie: deelnemers ondernemen een passende Proefexpeditie waardoor ze hun
kennis en ervaring verdiepen zoals het wandelen, fietsen of kanoën, onder
verantwoordelijkheid van de Awardbegeleider en / of Supervisor.
Betreft het een nieuw samengetelde groep dan overnachten ze samen in een tent tijdens
deze Proefexpeditie. Betreft het een groep jongeren die ook al samen de Bronzen expeditie
hebben gedaan, dan hoeven ze (in deze fase) geen overnachting te doen.
Goud: deelnemers moeten een Proefexpeditie doen met minstens 1 overnachting. Het heeft
meerwaarde als ze dat doen in een gebied waarin ze benodigde vaardigheden en kennis
kunnen trainen. Voor een Proefexpeditie naar Nepal of Zuid-Afrika is dat niet reëel maar
twee dagen naar Zuid Duitsland, de Ardennen of Luxemburg is een prima alternatief. Extra
aandachtspunt is de teambuilding voor een Expeditie van vier dagen, waar ook de
Awardbegeleider en / of Supervisor verantwoordelijk voor zijn.
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Residential Project in Luxemburg in zomervakantie
Voor deelnemers die voor hun Gouden Award nog een Residentieel project zoeken is hier
een mooi aanbod uit Luxemburg. Er nemen ook jongeren uit Tsjechië, Israël, Litouwen,
Luxemburg en Letland deel, een mooie internationale groep. Het programma is een mix van
verschillende soorten activiteiten; in de bijlage vind je de eerste opzet ervan.
Door subsidie vanuit Erasmus+ wordt een groot gedeelte van de reiskosten en
deelnemerskosten vergoed. Hieronder alvast wat informatie om door te geven aan je
deelnemers.
Voor meer informatie en voor het aanmeldformulier kunnen deelnemers contact opnemen
met Franck Horio; franck.horio@award.nl. Zo houden we zicht op het aantal Nederlandse
deelnemers; we hebben 8 plaatsen; deelnemers kunnen zich individueel of als groepje
aanmelden bij Franck.

•

Date: will take place from the 24th of July – 2nd of August 2015, the arrival day will
be the 24th and the departure day the 2nd of August.

•

Venue: we will have our base in a youth hostel somewhere in Luxembourg, but the
activities will take place in different areas of the country, bus transport will be
organised.

•

Travel costs: the travel distance per participant.

•

Participation fee: Meals and accommodation are covered by the funding’s, but as we
plan to organise a variety of activities, focused on the various sections of the Award
programme and in different places, obviously costs will occur. At this stage we are
not aware about the exact amount, but an approximate participation fee between
200 – 250 € could be possible.

•

Programme: Attached to the email you find also a draft of the programme, however
during the planning process changes will be possible, the final version will be
provided in due course.
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