Handleiding voor scouts, explorers en roverscouts

Nature Award

Inleiding
De Nature Award is een door Scouting Nederland ontwikkelde award, samengesteld uit twee
bestaande programma’s van de internationale Scoutingorganisaties WAGGGS en WOSM: de
Biodiversity challenge badge en het World Scout Environment Programme. Met deze award ga je aan
de slag met de thema’s natuur, milieu en biodiversiteit. Het activiteitengebied dat hiermee aan bod
komt, is Buitenleven.
Wat moet je ervoor doen?
Voor de Nature Award doe je verschillende activiteiten, die verdeeld zijn over vijf thema’s: ‘Land’,
‘Lucht’, ‘Water’, ‘Wereld’ en ‘Aan de slag’. Binnen deze thema’s kun je zelf kiezen welke activiteiten je
wilt gaan doen. Om deze award uit te voeren, heb je naast deze handleiding ook toegang tot de
activiteitenbank nodig. Je vindt de activiteitenbank via www. scouting.nl/activiteitenbank of kijk bij
activiteiten in de Scouting-app. Bij de activiteiten staat beschreven welk materiaal je er voor nodig
hebt.
Scouts
Als scout ga je met je ploeg of troep gedurende vier opkomsten aan de slag
met concrete activiteiten. De eerste drie opkomsten zijn gevuld met een
negental verschillende activiteiten. Voor de thema’s ‘Land’, ‘Lucht’ en ‘Water’
doe je elk twee activiteiten en voor het thema ‘Wereld’ doe je drie activiteiten.
In totaal doe je dus negen activiteiten verdeeld over vier thema’s. De
activiteiten waaruit je kunt kiezen voor de thema’s ‘Land’, ‘Lucht’, ‘Water’ en
‘Wereld’ vind je in de online activiteitenbank of in de Scouting-app en kun je
vinden door bij uitgebreid zoeken de Nature Award en je speltak aan te vinken.
Je ziet ook meteen voor welk thema een activiteit geschikt is.
Daarnaast doe je voor het thema ‘Aan de slag’ één grote
activiteit in je eigen omgeving. Met deze activiteit ben je een
hele dag bezig. Je kunt aansluiten bij een natuurwerkdag van
een natuurorganisatie, maar je mag samen met je leiding ook
zelf iets bedenken. Denk bijvoorbeeld aan wilgen knotten,
bosonderhoud, een stuk strand afvalvrij maken, riet maaien op
plekken waar geen machine kan komen of een amfibieënpoel
schoonmaken.
Afronding
Per opkomst maakt één van de ploegleiders een verslagje.
Beschrijf welke activiteiten je gedaan hebt en wat je ervan
opgestoken hebt. Een aantal foto’s ter aanvulling maakt het
helemaal af. Stuur dit verslag op naar het Team awards via
awards@scouting.nl. Het landelijk team kent dan aan alle
scouts die meegedaan hebben de Nature Award toe in Scouts
Online. Vervolgens kun je zelf bij de ScoutShop de badge bestellen voor op je Scoutfit blouse.
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Explorers
Als explorer ga je met je de hele afdeling gedurende vier opkomsten aan de
slag met concrete activiteiten. De eerste drie opkomsten zijn gevuld met een
negental verschillende activiteiten. Voor de thema’s ‘Land’, ‘Lucht’ en ‘Water’
doe je elk twee activiteiten en voor het thema ‘Wereld’ doe je drie activiteiten.
In totaal doe je dus negen activiteiten verdeeld over vier thema’s. De
activiteiten waaruit je kunt kiezen voor de thema’s ‘Land’, ‘Lucht’, ‘Water’ en
‘Wereld’ vind je in de online activiteitenbank of in de Scouting-app en kun je
vinden door bij uitgebreid zoeken de Nature Award en je speltak aan te vinken.
Je ziet ook meteen voor welk thema een activiteit geschikt is.
Daarnaast doe je voor het thema ‘Aan de slag’ één grote activiteit waarbij je in je eigen omgeving aan
de slag gaat. Allereerst ga je het onderwerp van je activiteit kiezen. Ter inspiratie kun je kijken naar de
voorbeeldprojecten in de projectideeënmap van de Nature Award (te downloaden op
www.scouting.nl/explorers). Je mag één van deze projecten kiezen en uitvoeren, maar het staat je ook
vrij om zelf een activiteit te bedenken. Kies je ervoor zelf een project op te zetten, maak dan gebruik
van het stappenplan uit de voorbeelden. Je hebt dan een leidraad, zodat je niets kunt vergeten.
Afronding
Na afloop van de activiteiten evalueer je met je hele afdeling de uitvoering en het verloop. Maak ter
afronding van deze award een verslag van het gehele traject dat jullie samen hebben doorlopen. Je
mag zelf de vorm kiezen waarin je dit verslag uitvoert. 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. Stuur ook de ingevulde formulieren uit de
projectideeënmap mee. Het landelijk team kent dan aan alle explorers die meegedaan hebben de
Nature Award toe in Scouts Online. Vervolgens kun je zelf bij de ScoutShop de badge bestellen voor
op je Scoutfit blouse.
Roverscouts
Als roverscout heb je meer vrijheid in de invulling van de activiteiten. Natuurlijk
kun je voor ideeën kijken naar de opdrachten voor de explorers. Maar, je hebt
de vrijheid om zelf opdrachten te formuleren die meerdere thema’s tegelijk
bestrijken. Zorg ervoor dat in de activiteiten die je gaat doen alle vijf de thema’s
aan bod komen.
Afronding
Maak een evaluatieverslag en stuur dit voor beoordeling naar het Team awards via
awards@scouting.nl. Dit team bekijkt of je hebt voldaan aan de voorwaarden van de award. Als het
allemaal correct is, kent dit team aan alle roverscouts die meegedaan hebben de Nature 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 zijn met de negen (korte) activiteiten drie
opkomsten bezig en met de grote activiteit één opkomst. Explorers zijn met de negen (korte)
activiteiten drie opkomsten bezig. Tijdens deze opkomsten besteed je ook een deel van de tijd aan het
voorbereiden van de grote activiteit. Vervolgens ben je één opkomst bezig met de uitvoering en
daarna besteed je nog tijd aan de evaluatie. In totaal ben je dus vijf opkomsten met deze award bezig.
Dit hoef je natuurlijk niet achter elkaar te doen, je kunt er ook voor kiezen de opkomsten te spreiden
over een aantal maanden. Maak deze periode echter niet te lang, dat maakt het lastig om betrokken te
blijven bij de award. Roverscouts hebben meer vrijheid in de indeling van het project, maar zij
besteden ook vier tot vijf opkomsten aan deze award.
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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 kan een
roverscout, coach of adviseur de aanmelding doen.
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.

De activiteiten van de Nature Award zijn verdeeld over vijf thema’s: ‘Land’, ‘Lucht’, ‘Water’,
‘Wereld’ en ‘Aan de slag’. Hieronder een toelichting op de eerste vier thema’s.
 Land: bos, voedselketen, tuinieren, groente en fruit, compost, kringlooppapier, zaadbank,
kunst van natuurlijke materialen.
 Lucht: schone lucht, vogels, vlinders, luchtkwaliteit, luchtvervuiling, insecten, klimaat.
 Water: schoon water, vissen, waterkwaliteit, grondwater, rivieren, poelen, amfibieën, leven
in een vijver of poel, zeespiegelstijging, zeezoogdieren, zure regen, kust, water voor
iedereen, woestijnvorming, regen, drinkwater.
 Wereld: rampen, recycling, vervuiling, duurzaamheid, inheemse volken, ecologische
voetafdruk, afval.
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