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Countries and territories where the Award operates (as at 2016) 

Meer informatie nodig? 
Lees meer over de International Award, de internationale mogelijkheden, wat je eraan hebt en hoe je 
precies kunt meedoen op de site:  
www.award.nl | info@award.nl | 06-43490446  

Vrijwiligerswerk 

Je gaat bv. aan de slag 
als hulptrainer bij een 
sportclub, als 
dierenverzorger bij het 
asiel, als technicus bij 
een theater of als 
leesmaatje; 
mogelijkheden genoeg 
om je in te zetten voor 
anderen.  

Sport 

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

Individueel Talent 

Dit is je kans; wat heb 
je altijd al eens willen 
leren of doen? Zingen, 
een website bouwen, 
honden trainen of 
starten met Chinese 
taalles? Ontdek je 
talent en wordt nog 
beter!  

Expeditie 

Op pad met een groep, 
te voet of op de fiets. 
Je neemt je eigen 
spullen mee, kookt zelf 
en overnacht in een 
tent. Je werkt samen 
aan een onderzoek en 
zorgt dat je samen de 
goede route volgt.  

Residentieel Project 

Je leeft een week in 
een onbekende 
omgeving. Je leert 
nieuwe dingen en 
ontmoet bijzondere 
mensen. Al die 
ervaringen die je hebt 
opgedaan komen je nu 
goed van pas.  

Wie kan meedoen? 
Iedereen tussen de 14 en 24 jaar kan meedoen aan het programma. 
Meedoen is vrijwillig, het is leuk en levert je veel op. Je bepaalt je eigen 
activiteiten, stelt je persoonlijke doelen en ontdekt op allerlei manieren dat 
je veel meer kunt dan je denkt. Meedoen kan via school, opleiding, 
jeugdwerk of bv. via Scouting. Individueel aanmelden via de site kan ook. 
Met een groep andere Awarddeelnemers ga je samen met een 
Awardbegeleider van start met je activiteiten.  

The International Award for Young 
People is wereldwijd een van de 
grootste programma's waarin de 
ontwikkeling van jongeren centraal 
staat. Het programma wordt in meer 
dan 140 landen uitgevoerd en er 
nemen meer dan 8 miljoen jongeren 
wereldwijd deel. De Nederlandse 
organisatie vierde in 2018 het 25-jarig 
bestaan en maakt deel uit van The Duke 
of Edinburgh's International Award met 
het hoofdkantoor in Londen.  

Wat houdt het Awardprogramma in? 
Er zijn drie niveaus:  

One world, One Award 

Elke Award heeft vier onderdelen: 
Dit onderdeel doe je alleen 
voor een Gouden Award:  

Bronzen Award 
Meedoen kan vanaf 14 jaar. Je bent 
per onderdeel minimaal 1 uur in de 
week bezig, per onderdeel minimaal 3 
maanden.  

Zilveren Award 
Meedoen kan vanaf 15 jaar. Per 
onderdeel ben je minimaal 6 
maanden 1 uur in de week bezig.  

Gouden Award 
Meedoen kan vanaf 16 jaar. Per 
onderdeel ben je minimaal 12 
maanden 1 uur per week bezig.  

In de paars gekleurde landen wordt het programma aangeboden.  


