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Travel Active wil zo veel mogelijk jongeren de kans bieden een andere 
taal en cultuur te leren kennen. Door een tijdje te wonen, te werken en/
of te studeren in het buitenland doen studenten niet alleen een unieke 
levenservaring op, ze worden ook zelfstandiger en leren zichzelf goed 
kennen. 

Daarom biedt Travel Active ook in Nederland het High School programma 
aan. Wij geven buitenlandse jongeren de mogelijkheid om naar ons  
kikkerlandje te komen en kennis te maken met onze Nederlandse  
cultuur. De jongeren zijn tussen de 14 en 18 jaar oud, volgen een  
periode onderwijs op een reguliere middelbare school en leren onze 
taal. Ze verblijven twee maanden tot een schooljaar in Nederland. Voor 
de studenten is dit een heel spannend avontuur: vaak is dit de eerste 
keer dat zij voor een langere periode hun thuis verlaten! En toch hebben 
zij zich aangemeld om deze culturele uitwisseling aan te gaan. Ze kijken 
ernaar uit om onze taal te leren, te ontdekken wat de verschillen zijn 
tussen de schoolsystemen en natuurlijk willen ze dolgraag op reis  
binnen Nederland. De buitenlandse studenten kunnen niet wachten om 
aan hun avontuur te beginnen! 

Een warm welkom
In Nederland verblijven de studenten bij een gastgezin. Zo leren ze pas 
echt wat de Nederlandse cultuur inhoudt. High School Holland is altijd 
op zoek naar enthousiaste gastgezinnen. Families die open staan voor 
andere culturen en wel zin hebben in een avontuur! De student leert  
tijdens zijn uitwisseling vloeiend Nederlands en maakt kennis met onze 
cultuur. Wanneer u dit avontuur aangaat, zult u zich verbazen over onze 
culturele gewoonten. De student wijst u op dingen die voor ons vanzelf-

sprekend zijn, zoals een verjaardagskalender op het toilet, dat wij  
altijd de gordijnen open hebben en dat Nederlandse wegen zo  
georganiseerd zijn. Vaak wil de student ook wat van zijn eigen cultuur 
delen, bijvoorbeeld gerechten of hun eigen taal. Laat u de droom van  
de student uitkomen? 

Waarom gastgezin worden? 
De motivatie om een buitenlandse student in huis te verwelkomen  
varieert per gastgezin. Misschien vindt u het leuk om wat extra leven in 
huis te krijgen. Gewoon omdat u zelf geen kinderen heeft om dat die van 
u al de deur uit zijn. Of u vindt het belangrijk dat uw kinderen leren over 
grenzen te kijken of een vreemde taal te spreken. Eén ding staat vast: 
het bieden van een thuisbasis voor een buitenlandse student is een 
enorme verrijking voor het hele gezin.

High School Holland

De grachten van Amsterdam, de molens van Kinderdijk, de natuurpracht van de Veluwe, de lange Brabantse 
nachten, het heuvellandschap in Limburg, de imposante Utrechtse Dom en de rustgevende Waddeneilanden. 
Hoe klein ook, Nederland is wonderschoon. En dat vinden de buitenlandse studenten die kiezen voor  
High School Holland al helemaal. Ons vlakke landje heeft een aantrekkingskracht op alle wereldse culturen. 
Uw zoon of dochter wil naar een high school in het buitenland en zal daar verblijven in een gastgezin.  
Bent u het gastgezin voor een buitenlandse student die binnenkort naar Nederland komt?

Word ook

gastgezin!

HAAL DE WERELD 
IN HUIS

Alléén  
met Travel Active...

•	krijgen	buitenlandse	studenten	–	als	extraatje	–	
een	fiets

•	krijgen	de	studenten	al	voor	aankomst	en	tijdens	
verblijf	een	online	taalcursus

Mathilde (18 jaar, Italië)

	 “Je	bent	nieuw	op	school	en	je	hebt	nog	geen	vrienden.	Maar	
dankzij	jouw	gastgezin	zul	je	je	thuis	voelen.	Mijn	gastgezin	
was	een	van	de	beste	dingen	van	mijn	uitwisselingsjaar.		
Ik	was	echt	een	dochter	voor	hen.	Tijdens	mijn	jaar	ben		
ik	zelfstandiger	geworden	en	volwassener.	Ik	heb	zoveel	
nieuwe	dingen	geprobeerd	en	ik	denk	dat	ik	nu	minder		
bang	ben	voor	het	buitenland	en	voor	nieuwe	mensen.”

Beleef het mee op travelactive.nl 
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Alejandro (17 jaar, Mexico)

	 “Ik	ben	niet	dezelfde	persoon	als	de	jongen	die	in	augustus	
naar	Nederland	kwam.	Ik	ben	na	een	jaar	in	Nederland	
zelfverzekerder	geworden	en	kan	nu	gemakkelijker	relaties	
aangaan	zoals	vriendschappen.	Mijn	gastfamilie	was		
geweldig,	heel	aardig	en	warm.	Ik	ben	van	ze	gaan	houden!”

Pietro (17 jaar, Italië)

	 “Bij	het	begin	van	mijn	uitwisseling	sprak	ik	de	taal	nog	niet	en	
waren	alle	mensen	vreemden	voor	mij.	Ik	ben	mijn	gastgezin	
ontzettend	dankbaar.	Ze	doen	heel	veel	voor	mij.	Als	ik	iets	
heb,	kan	ik	altijd	bij	ze	terecht.	We	zijn	op	vakantie	geweest,	
ze	laten	mij	Nederland	zien,	ze	leren	mij	de	taal	en	laten	mij	de	
cultuur	zien.	Dit	gastgezin	is	mijn	deur	naar	Nederland!”

Familie de Vries
	 “Kort	voor	aankomst	zagen	we	een	oproep	dat	de	Japanse	

Rio	(16)	een	gastgezin	zocht.	We	zijn	er	spontaan	ingestapt.	
Opeens	werd	ons	gezin	uitgebreid,	we	kregen	er	een	dochter	
bij	waarmee	je	rekening	moet	houden.	Vooraf	waren	we	bang	
voor	onze	privacy,	want	hoe	gaat	dat	nou?	Het	was	juist	heel	
erg	leuk.	Een	meisje	in	huis	zorgde	voor	wat	reuring.	Het	was	
een	bijzondere	ervaring.	Rio	heeft	het	erg	leuk	gehad	en	we	
vinden	het	jammer	dat	ze	alweer	naar	huis	is	vertrokken!”



GEZOCHT: 
enthousiaste gastgezinnen

High School Holland

Wie zijn de studenten? 
Het High School Holland avontuur start voor de meeste studenten 
in augustus, bij de start van het schooljaar. Maar ook in novem-
ber, december en januari komen studenten aan. Ze verblijven 
twee maanden tot een schooljaar in Nederland. Ze zijn tussen 
de 14 en 18 jaar oud en komen van over heel de wereld: zoals 
België, Italië, Denemarken, Japan, Mexico, Brazilië, Nieuw- 
Zeeland en Amerika. Ze volgen regulier onderwijs op de school 
bij u in de buurt en worden veelal geplaatst in een havo- of 
vwo-klas. Van tevoren volgen ze alvast een online cursus  
Nederlands. Omdat ze zelf de keuze hebben gemaakt om een 
periode hun thuisland te verlaten en dit toch wel spannende 
avontuur aan te gaan, zijn ze erg gemotiveerd om hun uitwisse-
ling te laten slagen. De studenten laten hun droom uitkomen 
en ze kunnen niet wachten totdat hun avontuur gaat beginnen! 
Kijk op onze website om kennis te maken met alle uitwisseling-
studenten die nog een gastgezin zoeken. U kiest zelf een  
student uit waarmee u denkt een goede klik te zullen hebben. 

Wie kan gastgezin worden?
In principe kan iedereen een student hosten, zolang u open staat voor 
een andere cultuur. Zowel eenpersoonshuishoudens als grote gezinnen 
komen in aanmerking. Het belangrijkste is dat de student een veilig 
thuis krijgt, dat er een wederzijdse klik is en dat de uitwisseling een 
succes wordt! Daarom komt een Local Coordinator bij u op bezoek om 
kennis te maken met het gezin. Dit kennismakingsgesprek is bedoeld 
om elkaar beter te leren kennen en wederzijdse verwachtingen met  
elkaar te bespreken. Dit is voor ons ook een moment om te beoordelen 
of u geschikt bent als gastgezin. De natuurlijke ouders en wij als  
organisatie willen dat de student veilig terecht komt en daarom vragen 
wij van alle 18+ inwonenden een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).  
Zodra het kennismakingsgesprek positief is afgerond, vragen wij u het 
familiepakket in te vullen, waarmee u zich voorstelt aan de student. 
Wij gaan op zoek naar een school in de buurt. Zodra alles rond is,  
zullen wij de plaatsing officieel bevestigen en kunt u het voor het eerst 
digitaal contact hebben met uw student! Op de Meet Your Student Day 
kunt u uw student voor het eerst in het echt ontmoeten, kennismaken 
en ophalen.

Stoomcursus ‘Typisch Nederland’
De studenten starten gezamenlijk op een leuke en mooie Nederlandse 
locatie. Tijdens deze 5-daagse oriëntatieweek horen zij alles over de 
Nederlandse cultuur, studeren op een High School en het familieleven 
in Nederland. Bovendien krijgen ze twee volle dagen Nederlandse les 
van gediplomeerde docenten. Ook krijgen ze verkeersles en maken ze 
een fietstocht naar een stad in de buurt. In deze week worden de  
eerste vriendschappen in Nederland vast gemaakt! Aan het einde van 
de week verwelkomen we alle gastgezinnen. Dit is het moment dat u 
de student voor het eerst in het echt ontmoet!

U staat er niet alleen voor
Gedurende de uitwisseling is de Local Coordinator uw vaste aan-
spreekpunt. Hij of zij woont in de regio en kent de omgeving goed.  
De Local Coordinator zal dan ook regelmatig de voortgang van de  
uitwisseling met u, de student en de school bespreken. Daarnaast is 
het kantoor van Travel Active altijd bereikbaar voor hulp en advies en 
hebben wij op weekend- en feestdagen een speciaal noodnummer. 
Kortom: als gastgezin staat u er nooit alleen voor.

Meer weten?
Kijk op www.travelactive.nl/high-school-holland	of bel  
met het High School Holland team: +31 85 222 4810.  
Wij beantwoorden graag al uw vragen. Tot binnenkort!
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Een gastgezin  
in Nederland...

•	biedt	kost	en	inwoning	voor	twee,	drie,	vijf	of	tien	maanden

•	 is	enthousiast	en	betrouwbaar

•	staat	open	voor	andere	culturen

•	geeft	een	student	een	thuis	vanaf	januari,	augustus,	oktober,	
november	of	december

Familie Van Rengs
	 “Onze	eerste	indruk	van	de	Braziliaanse	João	Pedro	(17)	was	

dat	hij	een	spontane	jongen	is	en	het	klikte	al	gauw	met	
ons	gezin.	Het	doet	ons	goed	om	iemand	de	kans	te	geven	
dit	avontuur	aan	te	gaan.	Ook	zagen	wij	dit	als	een	mooie	
kans	voor	onze	kinderen.	Zij	kunnen	veel	van	deze	culturele	
uitwisseling	leren.	Stel	jezelf	open	voor	nieuwe	dingen	en	een	
nieuwe	cultuur.	Heb	vooral	geduld	met	de	student	en	verplaats	
jezelf	in	hen.	Het	is	ook	belangrijk	dat	het	hele	gezin	erachter	
staat	en	er	veel	zin	in	heeft!”

Christopher (16 jaar, Amerika)

	 “De	eerste	dag	bij	mijn	gastgezin	was	spannend	en	ook	een	
beetje	ongemakkelijk,	want	ik	kende	nog	geen	Nederlands.	
Mijn	gastgezin	heeft	mij	veel	geholpen.	Ik	houd	van	mijn	
echte	gezin	en	van	mijn	gastgezin.	Ze	zijn	allebei	mijn	familie.

Beleef het mee op travelactive.nl 
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We love...
•	kennismaken	met	een	andere	cultuur	van	heel	dichtbij

•	opbouwen	van	nieuwe	vriendschappen

•	een	nieuw	gezinslid	voor	het	leven!

Familie van Wankum
	 “Ons	hart	is	groot	en	daarom	bieden	wij	graag	studenten	een	plekje	aan	in	Nederland.	Onze	

kinderen	leren	naast	wat	Engels	ook	van	andere	culturen.	Zelf	hebben	wij	veel	geleerd	van	de	
Braziliaanse	Maria	Eduarda	(16)	met	wie	we	goede	gesprekken	hebben	en	die	altijd	naar	ons	toe	
komt	als	ze	iets	wil	bespreken.	Verwacht	niet	dat	de	student	al	snel	Nederlands	spreekt.	Geduld	
hebben	en	je	verplaatsen	in	de	student	is	erg	belangrijk.	Het	is	natuurlijk	moeilijk	om	je	snel	
aan	te	passen	aan	een	vreemde	cultuur.	Het	is	een	superleuke	ervaring	waar	je	veel	van	leert!”

5 REDENEN OM GASTGEZIN TE WORDEN! 

1 TOERIST IN EIGEN LAND 
Via uw student krijgt u een andere kijk op Nederland en onze gebruiken. 
De student wijst u op dingen die voor ons vanzelfsprekend zijn. Hij is 
tevens benieuwd naar de diverse toeristische plekken in ons land en  
u kunt dit samen gaan ontdekken. Zo staat u als Nederlander opeens 
in Madurodam, of op de toeristenboot in de Rotterdamse haven! 

2 VERBREED UW HORIZON
Uw High School Holland student komt uit bijvoorbeeld Brazilië,  
Spanje, België of Italië. Hij brengt zijn eigen cultuur mee naar  
Nederland en van hem kunt u zijn taal en tradities leren. Ook wil  
uw student u allerlei lokale gerechten laten proeven. Zo maakt u  
kennis met pão de queijo (Braziliaanse kaasbolletjes), leert u met 
stokjes eten of serveert uw Mexicaanse student als brunch  
chilaquiles (tortillachips met tomatensalsa, kaas, ei en vlees). 

3 MAAK HET VERSCHIL
De student is tussen de 14 en 18 jaar oud en komt naar een vreemd 
land. Hij heeft, net als uw zoon of dochter die naar het buitenland wil, 
onderdak nodig en een familie die hem een veilig thuis kan bieden. U 
biedt de student dit én u gunt hem daarmee de ervaring van zijn leven.

4 NIEUWE CONTACTEN
Omdat u een buitenlandse student in huis neemt, leren jullie elkaar 
door en door kennen. De ouders van de student zijn dolblij met uw 
goede zorgen en u betekent veel voor de student. Reken er maar op 
dat u in het thuisland met open armen wordt ontvangen en er een  
levenslange vriendschap aan overhoudt. 

5 EEN ERVARING OM NOOIT TE VERGETEN
Voor de student is het een hele spannende ervaring waar ze vele jaren 
later nog over zullen praten. Ook u zult nog vaak terugdenken aan de 
tijd dat de uitwisselingsstudent deel uitmaakte van uw gezin! 


