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Handleiding voor scouts, explorers en roverscouts  

Europe Award 
 

 

 

 

Inleiding 

Het activiteitengebied Internationaal is een belangrijk onderdeel van Scouting. Juist de internationale 

component is zo bijzonder; scouts maken tijdens jamborees vaak nieuwe vrienden in allerlei landen. 

De Europe Award sluit hier mooi op aan en daagt scouts uit om (meer) internationale contacten op te 

doen.  

 

Wat moet je ervoor doen? 

Voor iedere speltak is er een andere invulling van de award met als doel kennis te maken met scouts 

uit het buitenland en te leren over andere culturen. Als scout doe je met je ploeg mee aan het WOSM-

programma ‘Lands of Adventure’. Als explorer organiseer je met je hele afdeling een uitwisseling met 

een buitenlandse groep explorers. En als roverscout voer je, individueel of met een groepje jongeren, 

een dienstverlenend project uit in het buitenland.  

 

Scouts 

Om als scout de Europe Award te halen, doe je met je ploeg mee met het 

bestaande programma ‘Lands of adventure’. Dit programma is ontwikkeld door 

en voor de verschillende Scoutingorganisaties van Europese landen. Alle 

scouts uit Europa kunnen dus aan dit programma meedoen. Door aan ‘Lands 

of Adventure’ mee te doen, kom je in contact met scouts uit andere landen, 

kun je op je eigen creatieve wijze laten zien hoe jij Scouting beleeft en krijg je 

een beeld van hoe het Scoutingspel in andere landen gespeeld wordt.  

 

Aanmelden en kiezen 

Je kunt meedoen door je als ploeg aan te melden bij het Team awards via awards@scouting.nl. 

Vervolgens kies je met je ploeg uit de drie projecten hieronder één project uit om mee aan de slag te 

gaan. 

 Express EURself: plan, ontwerp en maak een creatieve presentatie waarmee je laat zien hoe 

het Scoutingprogramma bij jouw groep eruit ziet. Je mag zelf kiezen welk medium je hiervoor 

gebruikt, bijvoorbeeld muziek, fotografie, een website of Facebook. Deze presentatie laat je 

aan je troep zien.  

 Europe at EUR door: kies als ploeg een Europees land waarin jullie je verder gaan verdiepen. 

Ontdek wat de verschillen en overeenkomsten met Nederland zijn. Doe dit zowel voor de 

algemene culturele eigenschappen als specifiek voor hoe Scouting er in beide landen uitziet. 

Presenteer je bevindingen door activiteiten te bedenken en te doen met de rest van je troep.  

 EUR Hopping: samen met een partnerploeg uit een ander Europees land ga je een project 

uitvoeren. Iedere ploeg voert zijn eigen deel van het project gewoon in het eigen land uit. Je 

overlegt met elkaar via internet. Samen bespreek je de uitkomsten en maak je een 

presentatie. Voor het vinden van een partnerploeg kun je ondersteuning krijgen van de 

ambassadeur die voor het ‘Lands of Adventure’ programma in het Team awards zit. Natuurlijk 

kun je ook zelf op zoek gaan naar een partnergroep door gebruik te maken van de Postbox of 

misschien heeft je leiding wel contact met een Scoutinggroep in het buitenland.  

 

Vragen of hulp nodig? 

Het ‘Lands of Adventure’ programma wordt gecoördineerd vanuit het Europese Scout Office van de 

WOSM. Elk land heeft een eigen ambassadeur voor de coördinatie van het programma in het eigen 

land. Scouting Nederland heeft een ambassadeur in het Team awards zitten. Naast je eigen leiding, 
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kan deze ambassadeur jou helpen als je vragen of problemen hebt omtrent het ‘Lands of Adventure’ 

programma. Je kunt de ambassadeur bereiken door een mail te sturen naar awards@scouting.nl.  

 

Afronding 

Als je met je ploeg een project hebt afgerond, maak je er samen een verslag van waarin aan bod komt 

wat je gedaan hebt en wat je van het project hebt opgestoken. Een aantal foto’s ter aanvulling maakt 

het helemaal af. Stuur dit verslag, en de creatieve presentatie als je Express EURself gedaan hebt, op 

naar het Team awards via awards@scouting.nl. Het landelijk team kent dan aan alle scouts die 

meegedaan hebben de Europe Award toe in Scouts Online. Vervolgens kun je zelf bij de ScoutShop 

de badge bestellen voor op je Scoutfit blouse en ontvang je een insigne en certificaat van deelname 

vanuit het Europese Scout Office.  

Explorers 

Om als explorer de Europe Award te behalen, ga je met je hele afdeling op 

bezoek bij een groep buitenlandse explorers of ontvang je als afdeling een 

groep buitenlandse explorers in Nederland. Door deze uitwisseling ontdek je 

wat de sociale en culturele overeenkomsten en verschillen tussen je eigen 

groep en de partnergroep zijn. 

 

Tijdens de uitwisseling met de partnergroep voer je in ieder geval de volgende 

opdrachten uit: 

 Organiseer een gezamenlijk eetmoment met de partnergroep, waarmee je elkaar kennis laat 

maken met gerechten uit je eigen land.  

 Houd een uitwisseling met de cultuur van het partnerland. Bijvoorbeeld door een 

internationale avond te houden, een presentatie te geven of ergens naartoe te gaan. Hiermee 

laten beide groepen zien wat kenmerkend is voor hun eigen cultuur. Natuurlijk is er meer over 

Nederland te vertellen dan molens, tulpen en klompen.  

 Organiseer een leuke dagactiviteit samen met de partnergroep.  

 

Zo’n uitwisseling kost natuurlijk wel wat voorbereiding en vraagt een projectmatige aanpak. Om je 

hierbij te helpen, is er een stappenplan gemaakt. Dit kun je downloaden op de website 

www.scouting.nl/explorers. Zodra je het stappenplan hebt ingevuld, mail je dit naar het Team awards 

via awards@scouting.nl voor een korte toetsing. Vervolgens ga je met de uitvoering van dit project 

aan de slag.  

 

Tip: Om de verbinding te zoeken tussen verschillende (internationale) Scoutinggroepen kun je 

uitzoeken of er gebruik gemaakt kan worden van de stedenband die veel steden hebben (ook wel 

partnersteden genoemd). Andere manieren om een partnergroep te vinden, zijn Postbox, Facebook, 

JOTA-JOTI en in Frankrijk via de Scouts et Guides de France (SGdF). 

 

Afronding 

Na afloop van de uitwisseling evalueer je met je hele afdeling de uitvoering en het verloop. Maak ter 

afronding van deze award een verslag. Het mag een geschreven verslag zijn, maar je mag 

bijvoorbeeld ook een presentatie of een korte film maken. Als het verslag klaar is, stuur je het naar het 

Team awards via awards@scouting.nl. Dit team kent dan aan alle explorers die meegedaan hebben 

de Europe Award toe in Scouts Online. Vervolgens kun je zelf bij de ScoutShop de badge bestellen 

voor op je Scoutfit blouse.  
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Roverscouts 

Als onderdeel van het roverscoutsprogramma bedenk je tijdens de Proloog drie 

uitdagingen die je tijdens het Traject gaat uitvoeren. Eén van deze uitdagingen 

doe je op internationaal niveau en kun je ook gebruiken om de Europe Award 

te behalen. Voor de Europe Award is het belangrijk dat je een uitdaging kiest 

waarmee je in een voor jou onbekende omgeving kennis maakt met andere 

mensen en culturen. Kies een land en cultuur uit waar je nog niet veel van 

weet. Je kunt zowel binnen als buiten Scouting je uitdaging doen, alleen of met 

een aantal andere roverscouts. Onderstaande voorbeelden kunnen je op een 

idee brengen: 

 European Voluntary Service (EVS): kies een lokaal project in Europa uit waar je voor minimaal 

vier weken vrijwilligerswerk gaat doen. Meer informatie over EVS en het aanvragen van 

subsidie voor je vrijwilligerswerk vind je op www.youthinaction.nl1.  

 Voer samen met een aantal andere jongeren een internationaal project uit met als onderwerp 

culturele diversiteit of Europees burgerschap. Onder bepaalde voorwaarden kun je subsidie 

voor je project aanvragen. Meer informatie vind je op www.youthinaction.nl.  

 European Scout Voluntary Programme (ESVP): ga voor minimaal vier weken als kampstaf 

aan de slag op een internationaal scoutcentrum. Meer informatie vind je op www.rovernet.eu.  

 Ga als vrijwilliger minimaal vier weken aan de slag op een summercamp in het buitenland. Dit 

kun je bij een Scoutingorganisatie doen, maar ook organisaties als de YMCA organiseren 

zomerkampen voor kinderen en jongeren.  

 

Zoals gezegd kun je je internationale uitdaging gebruiken om de Europe Award te halen. Daar zit dan 

wel de voorwaarde aan vast dat het project van dienstverlenende aard is (zit dus in de categorie ‘iets 

serieus’ van het roverscoutprogramma). Meedoen aan een georganiseerd internationaal 

Scoutingevenement telt dus niet mee. Je bent dan immers deelnemer in plaats van dat je zelf 

vrijwilligerswerk uitvoert.  

 

Als je een project gekozen hebt, mail je jouw projectkeuze en de leermogelijkheden die je voor jezelf 

hebt geformuleerd voor toetsing naar het Team awards via awards@scouting.nl. Dit team zal zo snel 

mogelijk feedback geven op jouw voorstel waarna je met de uitvoering aan de slag kunt.  

 

Afronding 

Na afloop van je project maak je een evaluatieverslag dat je voor beoordeling mailt naar het Team 

awards via awards@scouting.nl. Dit team kent dan aan jou de Europe Award toe in Scouts Online. 

Vervolgens kun je zelf bij de ScoutShop de badge bestellen voor op je Scoutfit blouse.  

  

Hoe lang ben je er mee bezig? 

De duur van deze award verschilt per speltak. Scouts besteden vijf tot zes opkomsten aan deze 

award. Bij explorers duurt de uitwisseling ongeveer een week en ben je in de maanden ervoor 

regelmatig bezig met het plannen en regelen van de uitwisseling. De tijdsbesteding voor roverscouts 

hangt heel erg af van het gekozen project, maar reken op minimaal vier weken. 

 

Hoe neem je deel aan deze award 

Aanmelden voor deelname aan deze award doe je door dit formulier in te vullen. Voor scouts en 

explorers is het handig als de (bege)leiding de aanmelding verzorgt. Bij roverscouts kun je zelf de 

aanmelding doen.  

 

                                                      
1 Op 10 december 2013 wordt Erasmus+ gelanceerd, de opvolger van het Youth in Action-programma voor de 

periode 2014 tot en met 2020.  
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Vragen of hulp nodig? 

Heb je vragen over deze award of heb je hulp nodig bij de uitwerking ervan? Je kunt natuurlijk hulp 

vragen van je (bege)leiding, coach of adviseur. Kijk ook eens op de website van jouw speltak om te 

zien wat daar aan informatie, suggesties en dergelijke al te vinden is. Vind je hier niet de informatie die 

je nodig hebt? Neem dan contact op met het Team awards via awards@scouting.nl.  

 

Vervolg 

Heb je de smaak van de awards te pakken? Dan kun je natuurlijk ook één van de andere awards gaan 

doen. Iedere award heeft drie niveaus: scouts, explorers en roverscouts. Je kunt dus ook in de 

volgende speltak verder met het behalen van awards. Je hoeft overigens niet eerst het niveau van de 

voorgaande speltak voltooid te hebben om bij de volgende speltak met dezelfde of een andere award 

aan de gang te kunnen gaan.  
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