Het voortzetten van de Award in de context van COVID-19
Hieronder volgen toegestane tijdelijke aanpassingen in de richtlijnen van de Award.
Het advies valt onder twee verschillende categorieën:
1. Tijdelijke wijzigingen in door de International Award Foundation IAF erkende vereisten. De
tijdelijke veranderingen die worden beschreven, werden door de IAF-werkgroep
geïdentificeerd als oplossingen voor de talloze uitdagingen die door COVID-19 zijn gecreëerd.
Ze zijn ontworpen om onderbreking tijdens de pandemie te beperken, de ervaring van de
deelnemer te beschermen en - voor zover mogelijk - de educatieve resultaten te behouden
die voor elk onderdeel van de Award zijn bedoeld.
Bij het kiezen van aanpassingen voor deelnemers moedigen we Awardbegeleiders aan om prioriteit
te geven aan het beschermen van de Award-ervaring. Elke afwijking van de bestaande
toekenningsvereisten moet absoluut nodig zijn. De wijzigingen moeten daarom als een laatste
redmiddel worden beschouwd en de gekozen optie moet altijd een optie zijn die Award deelnemers
het minst hindert.
De wijzigingen zijn als volgt onderverdeeld:
a. Leeftijdseisen
b. Vrijwilligerswerk
c. De Expeditie (Adventurous Journey)
2. Verdere begeleiding en verduidelijking van bestaande Award vereisten.
De meeste inhoud van deze richtlijnen is niet nieuw. Het geeft informatie weer die al in het
International Handbook for Award Leaders (7e ed., 2019) en/ of de operationele richtlijnen staat.
Daarom is de ‘verdere begeleiding’ bedoeld om duidelijkheid te geven over hoe sommige van de
bestaande Award-vereisten kunnen worden geïnterpreteerd of geïmplementeerd door Award-centra
om de uitdagingen waarmee we nu worden geconfronteerd aan te pakken.

Leeftijdsvereisten
Overeengekomen tijdelijke verandering
Voor alle deelnemers die in 2020 hun 25e levensjaar zullen bereiken zal een verlenging worden
toegepast waarmee ze hun Award kunnen voltooien. Maatregelen tot lock down/isolatie /social
distancing worden beschouwd als omstandigheden buiten de controle van deelnemers in alle
betrokken rechtsgebieden.
De specifieke wijziging omvat:
• Geen vereiste om verlenging aan te vragen bij de Stichting of het Nationaal Bureau.
• Verlenging wordt verstrekt op basis van het feit dat de deelnemer niet kan voltooien vanwege
COVID19.
• Deelnemers mogen tot 31 december 2021 blijven loggen.
Grenzen voor implementatie en Award-niveau
Dit heeft betrekking op elke deelnemer wiens 25ste verjaardag valt in april tot en met december
2020. De verlenging is een algemene verlenging voor alle betrokken deelnemers tot 31 december
2021. Deelnemers moeten worden aangemoedigd om hun Award-activiteiten waar mogelijk zonder
onderbreking voort te zetten. Van toepassing op alle niveaus van de Award.

Vrijwilligerswerk
De COVID-19-pandemie vormt een kans voor Award-deelnemers om via hun vrijwilligerswerk een
betekenisvol verschil te maken in de maatschappij. Naast de onderstaande informatie herinneren we
ook nog aan de volgende bepaling:
‘Nadere begeleiding en verduidelijking van bestaande vereisten’ - deelnemers mogen hun activiteit
wijzigen; en/ of assessor wijzigen; en/ of hun SMART-doel in hun hele sectie te herzien om zich aan
de situatie aan te passen.
Waar het voor hen veilig is, en alleen dan, kunt u uw deelnemers aanmoedigen om een actieve rol te
spelen bij het reageren op de COVID-19-crisis in Nederland. Zie AwardCommunity.org voor verdere
ideeën en voorbeelden van praktijkvoorbeelden uit andere landen.
Overeengekomen tijdelijke verandering
Afdeling vrijwilligerswerk
•
•

•

Deelnemers kunnen nu vrijwilligerswerk doen voor familieleden als onderdeel van hun
Award-activiteiten.
Als de vrijwilligersactiviteit van een deelnemer onhoudbaar wordt en vrijwilligerswerk
online/ op afstand niet mogelijk is, kunnen ze hun activiteit veranderen in vrijwilligerswerk
binnenshuis, samen met andere leden van de familie/ wooneenheid.
Net als bij bestaande richtlijnen mag de assessor voor de sectie geen gezinslid zijn.

Voorwaarde: Als een deelnemer alle mogelijkheden heeft benut om een alternatieve vrijwillige rol
buitenshuis te vervullen., dan kunnen zij hun vrijwilligerswerk voortzetten door vrijwilligerswerk te
doen voor familieleden (bijvoorbeeld bijles geven aan een jongere broer of zus).

Grenzen voor implementatie en Award-niveau
•
•
•
•
•
•

Alleen van toepassing in rechtsgebieden waar doorlopende maatregelen voor lock down/
isolatie/ social distancing genomen zijn.
Deze optie is bedoeld als laatste redmiddel.
De deelnemer moet vooraf toestemming krijgen van zijn Awardbegeleider; en moet een
geschikte sectie-assessor identificeren.
Regelmatige klusjes of andere huishoudelijke taken zijn niet voldoende.
De vrijwilligersdiensturen moeten worden gestructureerd, geregistreerd en aangetoond; en het
SMART-doel moet worden beoordeeld op geschiktheid.
Van toepassing op alle niveaus van de Award.

De Expeditie
Voor velen is de Expeditie (of Adventurous Journey) de sectie die het meest wordt getroffen door de
COVID-19-pandemie. Daarom hebben we verschillende mogelijke wijzigingen of opties
geïdentificeerd die Awardcentra kunnen aannemen om dit deel van de Award mogelijk te maken
binnen de COVID-19-beperkingen voor de volksgezondheid van Nederland.
Waar mogelijk verdient het de voorkeur de Expeditie uit te stellen totdat het haalbaar is om deze af
te ronden. Waar uitstel van Expeditie een uitdaging vormt voor een Award Center - hetzij vanwege
capaciteit later in het jaar of druk van deelnemers om de komende maanden af te ronden - bieden de
hieronder beschreven tijdelijke wijzigingen alternatieve opties als volgt:
•
•

•
•

Afzien van de Bronze Practice Journey en /of een eerdere oefenreis opnieuw toewijzen als de
kwalificerende reis
De kwalificerende Expeditie voor Bronze-deelnemers uitstellen, om deelnemers te helpen hun
vaart erin te houden door naar Zilver te gaan. In dit geval telt de volgende oefenreis op
zilverniveau als de kwalificerende bronzen Expeditie.
Expedities mogen nu in een vertrouwde omgeving worden georganiseerd.
Het is de deelnemers toegestaan om tijdens de Expeditie een woning, schoolgym etc. te
gebruiken als accommodatie; of om de groepsaccommodatie fysiek gescheiden te houden,
bijvoorbeeld: deelnemers slapen allemaal in aparte tenten of accommodatie.

De verdere begeleiding en de tijdelijke veranderingen die in dit document worden beschreven,
zorgen voor flexibiliteit, terwijl de veiligheidsnormen en leerresultaten worden gehandhaafd, met
name het teamwerk en de leiderschapsvaardigheden die de kern vormen van het doel van een
Expeditie
Zoals altijd moeten Award Centers de nodige planning en risicobeheer uitvoeren om de beste aanpak
te bepalen; en de begeleidende volwassenen, moeten mogelijk routes aanpassen of opnieuw
plannen in overeenstemming met isolatie- of sociale afstandsmaatregelen. Zelfs met de tijdelijke
veranderingen kunnen sommige Award Centers mogelijk geen mogelijkheden bieden om de sectie
Expeditie in hun huidige omstandigheden te voltooien.

Overeengekomen tijdelijke verandering
✓ Van de vereiste voor een Bronze Practice Journey kan worden afgezien OF wanneer een Practice
is voltooid, geldt dit als de Bronze Qualifying Journey. De Practice Expeditie is bedoeld als onderdeel
van het proces van voorbereiding, training en leren voor jongeren die hun Expeditie doen; als de
volwassenen die de Award begeleiden er zeker van zijn dat de leerresultaten worden behaald zonder
een oefenreis; en dat er voldoende gezondheids- en veiligheidsrisicobeperkende maatregelen zijn
genomen, kunnen de volwassenen die de Award begeleiden ervoor kiezen om af te zien van de
Praktijkreis. Dit mag alleen onder de volgende omstandigheden worden gedaan:
1. De Award Coördinator/ Leider heeft er alle vertrouwen in dat de groep in staat is een
Kwalificatiereis te maken, gebaseerd op: een grondige gezondheids- en veiligheidsrisicobeoordeling
van de Expeditie; het team kan aantonen dat het de vereiste kennis en vaardigheden door training en
voorbereiding verworven heeft; en het team is succesvol samengekomen om hun rollen en normen
vast te stellen.
2. Als het team al een standaard Oefenreis heeft gemaakt en de Supervisor van mening is dat aan de
Expeditie 15-vereisten is voldaan en de leerresultaten voor de groep en individuen tijdens die reis
zijn bereikt, kan die Oefenreis als de kwalificerende reis worden beschouwd.
✓ Deelnemers gaan door naar Zilver en krijgen vervolgens hun Brons toegekend zodra de
Proefexpeditie voor Zilver is voltooid. Deze wijziging betekent dat Bronze-deelnemers geen Bronze
Expeditie hoeven te voltooien om Bronze te voltooien. Dit zal later in het jaar de druk wegnemen van
organisaties die niet meerdere Bronze- en Silver Expeditie tegelijkertijd kunnen runnen. De Silver
Practice die als de Bronze-kwalificatie telt, moet specifiek worden gebruikt waar deelnemers naar het
volgende niveau willen doorgaan, maar het Operator/ Award Center heeft niet de capaciteit om later
in het jaar extra Bronze- en Silver Expeditie uit te voeren zonder de impact op te beperken
nieuwkomers. Moet ook worden gebruikt om jongeren te stimuleren om door te stromen naar Zilver.
✓ Expedities kunnen in een vertrouwde omgeving worden georganiseerd. Wanneer het uitvoeren
van de Expeditie in de huidige omgeving moeilijk of onmogelijk is, blijft de voorkeursoplossing het
uitstellen van Expeditie (inclusief alle 15 vereisten) tot het moment dat ze haalbaar zijn. Deze
toestemming is bedoeld voor rechtsgebieden waar Expedities kunnen worden uitgeoefend terwijl er
sprake is van sociale afstand. Het behandelt veiligheidsproblemen en beperkingen op reizen; en is
het meest geschikt voor Expedities die worden uitgevoerd als stedelijke verkenningen. Deelnemers
kunnen nog steeds belangrijke leerresultaten behalen, zoals teamwerk en leiderschapsvaardigheden.
Deze optie is bedoeld als laatste redmiddel. Van toepassing op alle niveaus van de Award.
✓ Het is voor deelnemers toegestaan om een huis, schoolgym etc. te gebruiken als accommodatie
tijdens avontuurlijke reizen; of dat de groepsaccommodatie fysiek gescheiden is, bijvoorbeeld
deelnemers slapen allemaal in aparte tenten of accommodatie.
Houdt rekening met het feit dat als sommige sociaal-afstandsmaatstaven worden opgeheven, maar
waar jongeren om hygiënische redenen geen slaapvertrekken mogen delen.

