
Badge 
Als scout, explorer of roverscout werk je individueel 
aan je award. Je bepaalt je eigen uitdaging(en), 
stelt je persoonlijke doelen en ontdekt op allerlei 
manieren dat je nog veel meer kunt dan je denkt!  
 
Tijdens je awardtraject word je begeleid door 
een Awardbegeleider die je met raad en daad bij 
staat. Na het afronden van je awardtraject, wordt 
dit natuurlijk feestelijk gevierd en ontvang je een 
medaille en een Scoutingbadge (brons,  
zilver of goud).

Geïnteresseerd?
Kijk voor meer informatie of om je aan te melden op  
www.scouting.nl of scan de QR-code hiernaast. Heb je 
vragen over The International Award For Young People of 
één van de andere awards? Neem dan contact op met het 
landelijk Team awards via awardteam@scouting.nl.

Ontwikkeling 
Wereldwijd hebben al meer dan acht miljoen jongeren meegedaan aan The  
International Award For Young People. Door te werken aan deze award, hebben 
zij hun praktische en sociale vaardigheden verder ontwikkeld. En die vaardig-
heden zijn weer erg handig in je dagelijks leven en voor je toekomstige baan!
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The International Award 
For Young People

The International Award For Young People is  
anders dan de overige drie awards. 
The International Award For Young People is 
namelijk een award waar je individueel aan werkt. 
Niet alleen scouts kunnen deze award behalen, 
ook andere jongeren kunnen via hun middelbare 
school meedoen aan dit programma.

Op zoek naar meer uitdaging? Voor scouts, 
explorers en roverscouts die meer willen doen, 
zien en ervaren zijn er de awards! De awards 
bieden net wat meer uitdaging dan insignes. 
Je kunt aan de slag met de Development 
Award, de Europe Award, de Nature Award of 
The International Award For Young People. 



Individuele onderdelen Groepsonderdeel
Vrijwilligerswerk Sport Individueel talent Expeditie

Bronzen Award 3 maanden 3 maanden 3 maanden 2 dagen en 1 nacht
+ 3 maanden bij 1 van deze onderdelen
Zilveren Award 6 maanden 6 maanden 6 maanden 3 dagen en 2 nachten
+ 6 maanden bij 1 van deze onderdelen als je geen Bronzen Award hebt
Gouden Award 12 maanden 12 maanden 12 maanden 4 dagen en 3 nachten
+ 6 maanden bij 1 van deze onderdelen als je geen Zilveren Award hebt  
+ Residentieel project van 5 dagen en 4 nachten

Wat houdt het programma in?
Het programma van The International Award For Young People bestaat uit drie 
niveaus, waarbij je aan vier verschillende onderdelen werkt.

Niveaus
Brons
Vanaf veertien jaar kun je meedoen aan de  
Bronzen Award. Per onderdeel ben je in totaal 
minimaal drie maanden één uur in de week 
bezig.

Zilver
Ben je vijftien jaar of ouder, dan kun je kiezen 
voor de Zilveren Award. Per onderdeel ben je 
minimaal zes maanden één uur per week bezig.

Goud
Meedoen aan de Gouden Award kan vanaf  
zestien jaar. Per onderdeel ben je minimaal 
twaalf maanden één uur per week bezig.

Onderdelen 
Vrijwilligerswerk
Je gaat als vrijwilliger aan de slag. Dit kan op een school, bij een sportclub,  
bij een verzorgingstehuis of bij een ander soort instelling.

Sport
Je werkt aan je conditie, verbetert je techniek of maakt kennis met een nieuwe 
sport. Hoe dan ook: je verlegt je grenzen!

Individueel talent
Dit is je kans! Wat heb je altijd als eens willen leren of doen? Saxofoon spelen, 
een pc bouwen of starten met het leren van Chinees? Ontdek je talent!

Expeditie
Je gaat op pad met een groep, te voet of op de fiets. Neem je eigen spullen 
mee, kook zelf en overnacht in een tent. Je werkt samen aan een opdracht en 
zorgt dat je de juiste route volgt naar je eindbestemming.

Ga je voor een Gouden Award? Dan is er nog één  
extra uitdaging die je aangaat: het Residentieel  
project. Je gaat op pad en leeft een week in een  
andere omgeving dan je gewend bent. Je leert  
nieuwe dingen en ontmoet bijzondere mensen.


