
Talentontwikkeling binnen Scouting
Scouting staat voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en 
jongeren. Al op jonge leeftijd leren we kinderen zelfstandigheid en 
belangrijke social skills waar ze hun leven lang plezier van hebben. Maar 
ook als je ouder wordt zijn er binnen Scouting verschillende manieren 
om nieuwe of al bestaande talenten (verder) te ontwikkelen!

The International Award For Young People (14 - 24 jaar)
The International Award For Young People is een uitdagend programma voor 
jongeren tussen de 14 en 24 jaar waarmee je het beste uit jezelf kunt halen. 
Wereldwijd hebben al meer dan 8 miljoen jongeren meegedaan! 
Als scout, explorer en roverscout verleg je je grenzen behoorlijk als je meedoet 
aan dit Awardprogramma. Binnen de categorieën vrijwilligerswerk, sport en 
talentontwikkeling kies jij een uitdaging die bij je past. Zo combineerden 
tientallen WSJ-deelnemers het afgelopen jaar hun bronzen Award met hun 
voorbereiding op de WSJ. Bij deze Award zijn drie verschillende niveaus (brons, 
zilver en goud), afhankelijk van leeftijd en tijdsbesteding. De onderwerpen 
die bij deze Award aan bod komen vallen onder de activiteitengebieden 
Expressie, Identiteit, Samenleving en Sport & Spel.

Meer weten over The International Award For Young People? Mail dan naar 
awardteam@scouting.nl of kijk op www.scouting.nl/tiafyp.

www.scouting.nl/talentontwikkeling



Programma Scouting Talent (18-25 jaar)
Het Programma Scouting Talent (PST) is opgezet om getalenteerde jongeren 
tussen 18 en 25 jaar een rol te geven op landelijk niveau. Tijdens dit 
tweejarige programma draag je actief bij aan landelijke Scoutingprojecten; 
je wordt hierbij ondersteund met training en coaching. Het doel van PST is 
organisatieontwikkeling van Scouting Nederland en dit maken wij mogelijk 
door talentontwikkeling bij jou!

Je talenten ontwikkelen, nieuwe vrienden maken, je Scoutingnetwerk 
uitbreiden, actief bijdragen aan uitdagende projecten en jezelf beter leren 
kennen tijdens een Gilwell-cursus: dat is het Programma Scouting Talent! 
Enthousiaste jongeren tussen de 18 en 25 jaar kunnen zich gedurende twee 
jaar laten uitdagen om het beste uit zichzelf te halen.

Meer weten? Kijk op scouting.nl/pst.

Gilwell (18+)
Een Gilwelltraining is er voor jou! De training richt zich dan ook vooral op jouw 
persoonlijke ontwikkeling! Je gaat misschien geen nieuwe Scouting technie-
ken leren, maar mag ze zeker gebruiken. In een Gilwelltraining ga je weer 
zelf op pad met de Scouting bagage die je al bij je draagt. Waar ben je goed 
in en waarin wil je je nog ontwikkelen? Hoe draait jouw team en wat is jouw 
rol daarin? We maken je bewust van de manier waarop jij doet wat je doet. 
En we geven je zo stof tot napraten en nadenken over de vraag of het ook 
anders kan.
 
Er worden meerdere Gilwelltrainingen per jaar georganiseerd in binnen- en 
buitenland, tijdens een aantal weekenden of gedurende een hele week. Wel-
ke variant je ook kiest, je gaat gegarandeerd nieuwe wegen bewandelen en 
samen met je subgroep uitdagende avonturen beleven (binnen én buiten de 
paden). Laat jij je ook uitdagen door Gilwell? Geef je op via gilwell.scouting.nl. 


