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presenteert op 9 februari j.l. deze paper aan staatssecretaris Blokhuis.

Over het programma van de International Award
The International Award For Young People is een programma voor niet-formeel leren. Deelnemers
zijn jonge mensen in de leeftijd van 14 tot en met 24 jaar die worden begeleid door
Awardbegeleiders; docenten, stafleden van Scouting, vrijwilligers en jongerenwerkers. Het
programma van International Award gaat uit van mogelijkheden en kansen voor alle jongeren. Het
doel is dat deelnemers hun talenten en eigen kracht ontdekken en het beste uit zichzelf halen. Voor
het programma ondernemen ze vrijwillig en in hun vrije tijd activiteiten op vier gebieden:
Vrijwilligerswerk, Individueel Talent, Sport en Expeditie. Wanneer deelnemers daar een vastgestelde
periode aan werken, ontvangen zij een Bronzen, Zilveren of Gouden Award.

Vrijwilligerswerk en intrinsieke motivatie.
‘Lastig om die kleine voetballertjes te trainen. Maar geduld en discipline helpen wel. Mijn
verantwoordelijkheidsgevoel is hierdoor gegroeid’, zegt Sanesh van het Zwijsen College in Veghel.
Zijn klasgenote; ‘Ik heb koffie geschonken in het verzorgingstehuis. Met een mevrouw heb ik een
heel goed contact opgebouwd’. Twee voorbeelden uit een lange lijst want alle jongeren die
deelnemen aan het programma van de International Award zetten zich minimaal 3 maanden in als
vrijwilliger. Ze kiezen zelf waar ze naar toe gaan; dat kan als vrijwilliger bij een sportvereniging, bij
Scouting, bij Natuurmonumenten, bij de Wereldwinkel of bij de kinderboerderij. Door hun
Awardbegeleider worden ze gestimuleerd om zelf contact te leggen met die organisatie, afspraken te
maken en te bespreken wat mogelijk is. Samen met de Awardbegeleider leggen de jongeren een doel
vast waar ze gedurende de afgesproken periode aan werken. Zo ontstaat intrinsieke motivatie en dat
zorgt ervoor dat 94% van de deelnemers ook die periode afmaken en veel gevallen ook vrijwilliger
blijven.
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Investeren in de Zilveren en Gouden Award
Deelnemers aan de International Award investeren in zichzelf en worden fitter, ontwikkelen sociale
vaardigheden en nieuwe kennis. Door het onderdeel vrijwilligerswerk investeren ze ook in de
maatschappij. Ze tonen daarbij doorzettingsvermogen, ondernemerschap en nemen
verantwoordelijkheid. Ze ontdekken dat het goed is om iets voor een ander te doen. Zeker als
jongeren 6 maanden of meer betrokken zijn bij een organisatie en werken voor hun Zilveren of
Gouden Award, brengt dat cohesie en saamhorigheid met zich mee.
Ons voorstel is om deelname aan en afronding van de Zilveren of Gouden Award formeel vast te
stellen als invulling van de maatschappelijke dienstplicht. Wij gaan hierover graag in gesprek.
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International Award for Young People: individuele onderdelen:

Vrijwilligerswerk

BRONZEN AWARD
14 jaar of ouder

3 maanden

Sport

3 maanden

Individueel
talent

3 maanden

Groepsonderdeel

Expeditie

2 dagen + 1 nacht

+ 3 maanden bij 1 van deze onderdelen = het Hoofdonderdeel
ZILVEREN AWARD
15 jaar of ouder

6 maanden

6 maanden

6 maanden

3 dagen + 2
nachten

+ 6 maanden bij 1 van deze onderdelen als je geen Bronzen Award
hebt = het Hoofdonderdeel
GOUDEN AWARD
16 jaar of ouder

12 maanden

12 maanden

12 maanden

4 dagen + 3
nachten

+ 6 maanden bij 1 van deze onderdelen als je geen Zilveren Award hebt =
het Hoofdonderdeel

+ Residentieel project van 5 dagen + 4 nachten

Over de organisatie.
The International Award for Young People is wereldwijd een van de grootste programma’s waarin de
ontwikkeling van jongeren centraal staat. Het programma wordt in meer dan 140 landen uitgevoerd
en er nemen circa 8 miljoen jongeren wereldwijd deel. De Nederlandse organisatie bestaat dit jaar 25
jaar en maakt deel uit van The Duke of Edinburgh’s International Award met hoofdkantoor in
Londen. De Nederlandse Awardorganisatie bestaat uit een (parttime bezoldigd) directeur, een
vrijwillig bestuur (7 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.
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