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Handleiding scouts, explorers en roverscouts 

The International Award For Young People  

 

 
 

 

Inleiding 

The International Award For Young People (TIAFYP) is een uitdagend talentontwikkelingsprogramma 
voor jongeren tussen de 14 en 24 jaar. Wereldwijd hebben al meer dan 8 miljoen jongeren 
meegedaan. Ook jij kunt via Scouting meedoen. Ga jij de uitdaging aan en verleg je jouw grenzen? Je 
ontwikkelt nieuwe (sociale) vaardigheden en draagt een steentje bij aan de samenleving door het 
doen van vrijwilligerswerk.  
 
Jij bepaalt zelf wat je gaat doen en wat je wilt leren! 

 
In het kort 
Je kunt op drie verschillende niveaus meedoen aan The International Award For Young People: 
 
 
       

   Brons 

   Vanaf 14 jaar 

   Minimale tijdsbesteding van 6 maanden 

 

 

 

 

 

   Zilver 

   Vanaf 15 jaar 

   Minimale tijdsbesteding van 12 maanden 

 

 

 

 

 

 

   Goud 

   Vanaf 16 jaar 

   Minimale tijdsbesteding van 18 maanden 

 

 

 

Brons en zilver kennen vier onderdelen; goud heeft er vijf: 
1. Vrijwilligerswerk: je doet vrijwilligerswerk waarmee je anderen helpt en laat zien dat je 

verantwoordelijkheid neemt om een steentje bij te dragen aan de samenleving. 
2. Sport: je kiest een sport, bepaalt een doel en verbetert je conditie en prestaties. 
3. Individueel talent: welke activiteit of vaardigheid zou jij willen aanleren of verbeteren? 
4. Expeditie of exploratie: met een kleine groep maak je een voet-, fiets-, zeil, kano- of 

paardrijdtocht van een aantal dagen met overnachting(en). 
5. Residentieel project (alleen voor goud): je verblijft met vreemden in een onbekende omgeving 

en doet mee aan een meerdaags groepsproject waarmee je een bijdrage levert aan een 
betere maatschappij. 
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Wat moet je ervoor doen? 
Per onderdeel bepaal je samen met een Awardbegeleider wat je gaat doen.  
 
Daarna zoek je zelf een beoordelaar/ assessor per activiteit. In overleg met je Awardbegleider bepaal 
je een doel. Aan het einde van de Awardactiviteit bepaald de beoordelaar/assessor of je doel is 
behaald. De minimale tijdsduur en de invulling van de verschillende onderdelen is per niveau anders.  

 
Minimale tijdsbesteding per onderdeel voor elk niveau. Per week besteed je minimaal één uur aan de 
activiteit: 
 Vrijwilligerswerk Sport Individueel talent Plus… Expeditie 

Brons 3 maanden 3 maanden 3 maanden 3 maanden 2 dagen + 1 
    extra, naar nacht 
    keuze uit  

    onderdeel 1, 2  

    of 3  

Zilver 6 maanden 6 maanden 6 maanden Niet in het bezit 3 dagen + 2 

    van brons: 6 nachten 
    maanden extra,  

    naar keuze uit  

    onderdeel 1, 2  

    of 3  

Goud 12 maanden 12 maanden 12 maanden Niet in het bezit 4 dagen + 3 
    van zilver: 6 nachten 

    maanden extra,  

    naar keuze uit  

    onderdeel 1, 2  

    of 3  

 Plus het residentieel project voor 5 dagen/4 nachten.   

 
 

Toelichting op tijdsbesteding 
Je kunt er voor kiezen om opdrachten uit de verschillende onderdelen tegelijkertijd te doen, maar je 
mag ze ook na elkaar uitvoeren. Je kunt bijvoorbeeld beginnen met sport en als je daarmee klaar bent 
verder gaan met vrijwilligerswerk, gevolgd door individueel talent.  
Het is niet verplicht om alles direct na elkaar te doen. Heb je een drukke examenperiode op school of 
een andere reden om het rustiger aan te doen, dan kun je in overleg met je Awardbegeleider even 
niets doen. Na een tijdje pak je de draad weer op waar je gebleven was.  
 
Voor brons ben je met de volledige Award (alle vier de onderdelen) zeker een halfjaar bezig. Langer 
mag, korter niet. Voor de onderdelen 1, 2 en 3 geldt dat je daar minimaal 3 maanden voor minimaal 
één uur per week aan dient te werken. En aan één onderdeel naar keuze werk je minimaal 6 
maanden.  
 
Voor zilver ben je met de volledige Award (alle vier de onderdelen) zeker een jaar bezig. Langer mag, 
kort niet. Voor de onderdelen 1, 2 en 3 geldt dat je daar minimaal 6 maanden voor minimaal één uur 
per week aan dient te werken. Heb je geen brons, dan werk je voor één van deze onderdelen, die je 
zelf mag kiezen, minimaal 12 maanden aan je doel 
 
Voor goud ben je met de volledige award (alle vier de onderdelen) zeker anderhalf jaar bezig. Langer 
mag, korter niet. Voor de onderdelen 1, 2 en 3 geldt dat je daar minimaal 12 maanden voor minimaal 
één uur per week aan dient te werken. Heb je geen zilver dan werk je, voor één van deze onderdelen, 
welke je zelf mag kiezen, minimaal 18 maanden aan je doel. 
 
De vier onderdelen 
Je gaat voor jouw Award aan de slag binnen vier onderdelen. Ieder onderdeel kent zijn eigen 
uitdagingen en vraagt van jou creativiteit, organisatietalent, sociale vaardigheden en 
verantwoordelijkheid. De vier onderdelen worden hieronder beschreven. 
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Vrijwilligerswerk 
Heb jij al ontdekt hoe leuk vrijwilligerswerk is? Bij deze activiteit is het de bedoeling dat je een bijdrage 
levert aan de samenleving en een invloed hebt op het leven of de omgeving van andere mensen. 
Verantwoordelijkheid durven nemen om zelf een steentje bij te dragen aan de samenleving staat 
centraal. De keuze voor een activiteit is zeer groot, dus denk goed na over de activiteit die je wilt gaan 
doen. Je bent er tenslotte minimaal drie maanden op zeer regelmatige basis mee bezig. 
Denk bijvoorbeeld aan: 

• Koffie schenken en spelletjes doen in een verzorgings- of bejaardentehuis. 

• Groepsleider of -trainer zijn in je (sport)vereniging (hiervoor geldt wellicht een minimale 
leeftijd). 

• Vrijwilligerswerk doen in je buurthuis, bij een toneelgroep of muziekschool. 

• Voorlezen of wandelen met kinderen of mensen met een beperking. 

• Je inzetten bij een dierenasiel, kattenopvang of kinderboerderij. 

• Je inzetten voor Natuurmonumenten, IVN of een wereldwinkel. 
 
Sport 
Sport is een belangrijk onderdeel van de Award omdat lichamelijke gezondheid belangrijk is. Bij deze 
activiteit kies je een sport en stel je een doel. Je wordt uitgedaagd om je prestaties door regelmatige 
training steeds te verbeteren. Dit vraagt discipline, doorzettingsvermogen en motivatie. Door uit te 
gaan van je eigen capaciteit, geeft dit onderdeel evenveel uitdaging aan een goede atleet als aan de 
enthousiaste beginneling of iemand met beperkte mogelijkheden. 
Een verbetering van jouw beginniveau is met training en doorzettingsvermogen altijd mogelijk! 
Je kunt ervoor kiezen om je sport individueel of in clubverband te doen, zolang er maar een fysieke 
inspanning aanwezig is. 
 
Individueel talent 
Altijd al eens willen leren tekenen of schilderen? Nooit genoeg moed gehad om je op te geven voor 
die cursus zingen, dansen of acteren? Het onderdeel Individueel talent geeft je de kans jouw droom te 
verwezenlijken. Je ontwikkelt je (verder) op onderdelen die jij interessant vindt: praktisch, technisch of 
creatief. Het is belangrijk dat jij de vaardigheden opdoet die je voor ogen hebt en als het kan, door 
inspanning en volharding, jezelf overtreft. Je kunt bij dit onderdeel denken aan muziek, kunst, 
entertainment, communicatie, natuur of techniek. 
 
Expeditie  
Het onderdeel expeditie / exploratie bestaat uit een tocht van een paar dagen in een onbekende 
omgeving, die je in een groep van vier tot zeven personen maakt. De personen die met je meegaan, 
kunnen scouts zijn. Maar je mag ook andere jongeren vragen, die je bijvoorbeeld kent van sport of 
school. Zo krijgen zij de kans om op een leuke manier kennis te maken met Scouting. Samen met je 
groepsleden bedenk je een doel of thema voor de tocht en formuleer je een onderzoeksopdracht. Een 
grondige voorbereiding is noodzakelijk: (leren) kaartlezen en navigeren met kompas, wandelschoenen 
inlopen, oefenen met kanoën, tenten, slaapzakken en andere benodigdheden verzamelen, eten 
inkopen en zelf bereiden en ga zo maar door. Voor aanvang van de expeditie moet je laten zien dat je 
deze vaardigheden in huis hebt. Je moet dan ook in ieder geval voldoen aan het basisniveau van de 
speltak scouts op de activiteitengebieden Uitdagende Scoutingtechnieken en Veilig & Gezond. 
De organisatie, de training en de tocht zelf vragen samenwerking, zelfvertrouwen en 
doorzettingsvermogen. Een expeditie kan lopend, fietsend, te paard, per kano of boot worden gedaan, 
afhankelijk van je vaardigheden en wat je zelf zou willen ervaren. 
 
Voor leden van Scouting lijkt een expeditie misschien wel het gemakkelijkste onderdeel, maar vergis 
je niet. Je gaat samen met een team op expeditie in een voor jullie onbekende omgeving, waarbij je 
een tocht aflegt en overnacht in een tent of een eenvoudige accommodatie. De gehele organisatie en 
planning van de expeditie doe je samen met je team.  
 
Een expeditie moet bestaan uit: 
Voor brons twee dagen met één overnachting en je bereikt in die twee dagen minimaal één van de 
volgende doelen: 

• 24 km lopen. 

• 120 km fietsen. 

• 6 uur per dag kanoën/kajakken/roeien. 
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• 6 uur per dag zeilen. 

• 6 uur per dag paardrijden. 
 
Voor zilver 3 dagen met 2 overnachtingen en je bereikt in die drie dagen minimaal één van de 
volgende doelen: 

• 48 km lopen. 

• 210 km fietsen. 

• 7 uur per dag kanoën/kajakken/roeien. 

• 7 uur per dag zeilen. 

• 7 uur per dag paardrijden. 
 
Voor goud 4 dagen met 3 overnachtingen en je bereikt in die vier dagen minimaal één van de 
volgende doelen: 

• 80 km lopen. 

• 320 km fietsen. 

• 8 uur per dag kanoën/kajakken/roeien. 

• 8 uur per dag zeilen. 

• 8 uur per paardrijden. 
 
Vind jij bovenstaande doelen bij de verschillende niveaus te makkelijk? Daag jezelf dan meer uit, door 
bijvoorbeeld te kiezen voor een expeditie of exploratie die iets anders van opzet is en veel meer 
gericht is op de ontwikkeling van jouw eigen vaardigheden en functioneren t.a.v samenwerken met 
anderen.  
Je zou er ook voor kunnen kiezen om tijdens een expeditie of exploratie meer kilometers te gaan 
maken. Zorg er in ieder geval voor dat de expeditie of een exploratie altijd een uitdaging is voor jou! 
Informatie over de exploratie, overeenkomsten en verschillen met een expeditie die krijg je van je 
Awardbegeleider als je eenmaal gestart bent met je Award. 
 
 
Residentieel project (alleen bij niveau goud) 

Voor goud is er nog een extra onderdeel: het residentieel project. Hierbij doe je actief mee aan een 
meerdaags groepsproject met een duidelijk omschreven doel: het moet op welke manier dan ook 
bijdragen aan een betere maatschappij. Deze bijeenkomst duurt minimaal vijf dagen en vier nachten. 
Het is de bedoeling dat je de andere deelnemers nog niet of nauwelijks kent en dat het project in een 
voor jou vreemde omgeving plaatsvindt. Door samen te werken aan dit maatschappelijk relevante 
project leer je elkaar vanzelf kennen! 

 
Voorbeelden van projecten zijn: 

• Deelname (en opdracht) aan een internationale Awardconferentie, Scoutingevenement of 

• -conferentie. 

• Deelname aan projecten voor milieu- en natuurbehoud. 

• Jeugdleider in (zomer)kampen of kindervakantiewerk. 

• Aanleg en onderhoud van speeltuinen, kinderboerderijen of monumenten. 

• Vrijwilligersprojecten via andere organisaties. 

• (Outdoor)training. 
 
Informatie 

• https://www.scouting.nl/scouting-academy/talentontwikkeling/tiafyp  

• https://www.dofe.org 

• https://intaward.org 

• of de Nederlandse Awardorganisatie: www.award.nl  
 
Begeleiding 
Tijdens het gehele Awardtraject krijg je begeleiding van een Awardbegeleider. Deze kan je zelf (brons 
of zilver) in je eigen omgeving zoeken. Het landelijk spelteam TIAFYP van Scouting Nederland 
ondersteund en is de Awardcoach van je begeleider. Bij goud krijg je een ervaren Awardbegeleider 
toegewezen. De Awardbegeleider is er om jou te helpen en te adviseren en ondersteuning te bieden 
bij het uitwerken van de verschillende onderdelen en gedurende het gehele Awardtraject. Per 
onderdeel zoek je zelf ook nog een beoordelaar / assessor die jou in de praktijk zal beoordelen. 

https://www.scouting.nl/scouting-academy/talentontwikkeling/tiafyp
https://www.dofe.org/
https://intaward.org/
http://www.award.nl/
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Bij het onderdeel expeditie / exploratie krijg je te maken met een Supervisor en een expeditie 
beoordelaar, die samen met jouw groep kijkt naar de organisatie en de uitvoering van de expeditie. 
 

Verslaglegging 
Tijdens het werken aan je Award leg je alles vast in een online logboek (Orb) via de app of website. Jij 
en je Awardbegeleider kunnen dan steeds gemakkelijk zien en bijhouden wat je allemaal hebt gedaan 
op weg naar het behalen van je Award. 

 
Hoe neem je deel? 
Aanmelden kan via Scouts Online, via deze link. 
Om mee te kunnen doen, betaal je € 35,-. Voor dit bedrag krijg je persoonlijke begeleiding, toegang tot 
jouw eigen online logboek, een certificaat, een medaille en een badge bij afronding van je Award. 
 
Vragen? 
Neem gerust contact op met het landelijk spelteam TIAFYP van Scouting Nederland via 
awardteam@scouting.nl.  
 
 

https://sol.scouting.nl/as/form/21909/participant/new/

