Welkom bij de Award Community!
Wij zijn blij dat we de Award samen met jullie gaan opzetten op jullie school. Deze handout geeft
weer wat de stappen zijn die jullie moeten zetten om te kunnen starten als Award Centrum.
Uiteraard staan wij op het Award-kantoor altijd klaar om mee te kijken en/of te helpen daar waar
nodig.
1. Registreer je school bij de Award Community.
Registreer via deze link.
Als je registreert, kies dan bij organisatie voor de optie NAO en selecteer Netherlands als je land. Kies
Award Leader of Award Coördinator als Award rol. Je ontvangt dan een login (je email adres) en een
password in je mail.
2. Volg de e-cursussen.
Onder het kopje ‘Enhance your skills’ vindt je tal van interessante en nuttige leermodules. Voor het
starten als Award Centrum adviseren we om in ieder geval Level 1 en Level 2 af te ronden.
Dit bevat de volgende onderdelen:
- De geschiedenis, filosofie, structuur, ontwerp en benodigdheden van de Award.
- De impact van de Award op jongeren.
- Uitleg over hoe je mensen kun enthousiasmeren om deel te nemen aan de Award of de
Award te ondersteunen.
De overige leermodules zijn ook zeker de moeite waard om door te nemen, maar kunnen in een later
stadium gedaan worden.
Deze onderdelen gaan over:
- COVID19 en het voortzetten van de Award
- Introductie over de veiligheidsregels die alle, bij de Award betrokken volwassenen, in acht
moeten nemen.
- De Award: het verhaal van een deelnemer gedurende COVID19
- ORB voor deelnemers
- ORB voor Award Begeleiders.
3. Schrijf je in voor de Awardbegeleiders training
Verschillende keren per jaar verzorgt het Award-kantoor trainingen voor Awardbegeleiders. Deze
trainingen worden gehouden op verschillende locaties in Nederland. De data waarop de
Awardbegeleiders trainingen worden gehouden, worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief en op
onze website: https://www.award.nl/trainingen.html

Schrijf je in voor de training via dit formulier
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4. Volg de Awardbegeleiders training
Deze training is ontworpen om Awardbegeleiders zo goed mogelijk voor te bereiden op hun taak als
coach van de Award deelnemers.
De onderwerpen die tijdens de training aan bod komen zijn:
- De geschiedenis, filosofie, structuur, ontwerp en benodigdheden van de Award.
- De verschillende rollen bij het uitvoeren en ondersteunen van de Award.
- De impact van de Award op jongeren.
- Rol van coach bij het begeleiden van de Award deelnemers.
- Coaching en motiveren van jongeren.
- De informatie, bronnen en middelen die beschikbaar zijn voor de Awardbegeleiders voor het
uitvoeren van hun taak.
- Uitleg over het gebruik van het Online Record Book (ORB).
- Maken tijdsplanning opstarten en verder uitrollen van de Award op school
Na de opstart van de eerste deelnemers in het Award-traject, starten de voorbereidingen voor de
afsluitende Expeditie. Ook hiervoor biedt het Award kantoor Nederland training aan die opleiden tot
Expeditie Supervisor en Expeditie Beoordelaar. Het is geen noodzaak om deze trainingen meteen te
volgen. Zeker in de opstartende fase is het mogelijk voor de Expeditie gebruik te maken van al
ervaren Beoordelaars. Neem hiervoor contact op met het Award kantoor Nederland.
Het mag natuurlijk wel! Daarom hier toch alvast wat informatie:
Expeditie Supervisor en Expeditie Beoordelaar training
De onderwerpen die tijdens de training aan bod komen zijn:
- De Expeditie, taak van de groep, tijdsinvestering en het aanhouden van de juiste standaard
maatstaven tijdens de Expeditie.
- Verschillende type Expedities.
- Inzicht in welke vaardigheden/trainingen een groep deelnemers nodig heeft om goed
voorbereid aan een Expeditie te beginnen.
- Inzicht in de zaken die nodig zijn voor de oefenexpeditie en de daadwerkelijke Expedities.
- Evalueren en feedback geven op de (oefen)Expeditie met de deelnemers.
- De verschillende rollen/functies in de uitvoering van de Expeditie.
- Inzicht in informatie en beschikbare bronnen en hulpmiddelen voor het organiseren en
uitvoeren van een Expeditie.
- Veiligheid voor alle betrokken personen tijdens de (oefen)Expeditie.
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5. Officieel Award Centrum met de Sub-licentie Award Nederland
Om er zeker van te zijn dat iedereen die betrokken is bij het uitvoeren van de Award op school goed
voorbereid is, hebben we ervoor gekozen om het ondertekenen van de sub-licentie (het officiële
moment) pas te doen nadat iedereen zijn training heeft gehad.
Na de training plannen we een datum waarop de schooldirecteur (of manager) en de directeur van
De Award Nederland de sub-licentie ondertekenen.
Met het ondertekenen van de sub-licentie spreekt de school af dat zij het programma van de Award
gaan aanbieden volgens de vastgestelde regels en normen van The International Award for Young
People en dat zij zich zullen gedragen als waardige leden van de internationale Award Community.
De overeenkomst tussen de Award en de school geldt voor een periode van 2 jaar en is gebaseerd op
de wederzijdse inzet om jongeren in staat te stellen het programma van de Award te volgen. Voor
het aflopen van de sub-licentie vindt er een evaluatie plaats tussen De Award en de school om te
bezien of de samenwerking voortgezet wordt.
Hier vind je de template van de sub-licentie.
Met het ondertekenen van de sub-licentie treedt de school officieel toe tot de internationale Award
Community. Uiteraard maken we hier een feestelijk moment van.
6. Registreren in het Online Record Book (ORB)
Voordat Award deelnemers kunnen starten met het bijhouden van hun activiteiten en voortgang in
het ORB registreer je jouw organisatie als nieuw Award Centrum in het ORB. Volg de e-cursus Online
Record Book for Awardleaders via de Awardcommunity. Hier wordt stap voor stap in video’s
uitgelegd hoe je deze registratie doet (Eng). Of ga naar https://www.onlinerecordbook.org/fo/. Hier
download je ‘gebruikershandleiding’ in het Nederlands. Voor hulp kun je natuurlijk altijd contact
opnemen met het Award Kantoor Nederland.
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7. Start met uitrollen van de Award op school
Award Nederland
Tijdens de Award Begeleiders training hebben we besproken welke activiteiten er op de jaarplanning
moeten komen. Op website van Award UK vind je per maand de ToDo’s en handige tips om op
schema te blijven Op ward.nl vind je alle benodigde materialen formulieren, presentaties,
communicatiematerialen, video’s en handleidingen te downloaden via onze website. Hier vind je ook
verhalen uit de pers, lees je op de webpagina’s van andere Award centra hoe zij de Award inzetten
en vind je voorbeelden van activiteiten.
Materialen Award

Awardcommunity
Je hoeft niet in je eentje het wiel uit te vinden, er is ontzettend veel ontwikkeld door
Awardbegeleiders wereldwijd. Op deze pagina delen we waardevolle linkjes, bronnen en downloads
die zijn gemaakt om de impact van de Award nog beter in te kunnen zetten. Zoals leuke
wervingsfilmpjes, draaiboeken voor Award ceremonies, mooie interviews met ouders en referenties
naar organisaties waar mee samen is gewerkt voor de Expeditie en het Residentieel project.
Materialen uit de
Community
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Global Family
The Award is een internationale organisatie. Alle nationale Award kantoren maken deel uit van de
Award Foundation. De Foundation bewaakt de principes, praktijken en gedragingen die zijn
vastgelegd in het IAA Memorandum of Understanding, waarin wordt uiteengezet hoe de Award moet
worden uitgevoerd.
De website intward.org is de internationale website van the Award Foundation.
Hier download je Key Recources: onderzoeken, policies, publicaties, impactrapporten en tools en de
handboeken voor deelnemers en Awardbegeleiders.
De website van de Award in Engeland heeft een uitgebreid Recource Centre waar veel handige
materialen te vinden zijn. Let op, sommige documenten en materialen zijn specifiek gericht op de
Award in Engeland. Gebruik deze bronnen daarom alleen als leidraad en voor intern gebruik. Check
altijd met het Award kantoor welke informatie actueel is en wat er in Nederland beschikbaar is.
Key Recourses
Foundation

Recource Centre
Award UK

Start met het werven van Award deelnemers en vrijwilligers
Hiervoor zijn verschillende manieren. Je hebt de vrijheid om zelf te bepalen wat het beste bij jouw
leerlingen en jouw school past. Ga je alle klassen langs om de leerlingen te informeren over de
Award, schrijf je een artikel in de nieuwsbrief, organiseer je een ouderavond in de aula of hang je de
school vol met posters? Het kan allemaal en wij denken graag met je mee.
Laat ons vooral weten hoe wij je daarbij kunnen ondersteunen vanuit onze kennis en vanuit ons
netwerk.
Hier alvast wat filmpjes die je kunt laten zien:
informatieve video voor leerlingen
speciale booschap van ZKH Prins Edward, the Earl of Wessex, beschermheer van The International
Award for Young People

En omdat het altijd leuk is om de ervaringen van andere deelnemers (uit Australië) te zien
dit inspirerende filmpje
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