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Theater maken, spreken in het openbaar, een 20 voor Frans, fotograferen, de tango dansen, 
survival in de bush, Spaans leren en een echte prom vol glitter & glamour. Dat zijn de  
belevenissen van een High School student in het buitenland. Ben jij nieuws gierig, ambitieus, 
flexibel en enthousiast, dan is High School zeker iets voor jou!

Ontdek een ander leven, zet je talen op scherp en ervaar het enthousiasme voor sport, theater en kunst op een High School. Met dit magnifieke  
programma van Travel Active ontwikkel je al je talenten en beleef je de tijd van je leven. Voor drie of vijf maanden of zelfs tien maanden lang.

Waanzinnig schooljaar
Kies uit een van de vele High School landen en ga op avontuur terwijl je studie gewoon doorgaat. Je bouwt aan je (internationale) toekomst, 
maakt vrienden voor het leven, volgt vakken die je in Nederland niet krijgt, leert een taal vloeiend spreken en je komt terug vol levenservaring.  
Als buitenlandse student woon je bij een zorgvuldig geselecteerd gastgezin dat je met open armen ontvangt. En tijdens je verblijf sta je er niet  
alleen voor. Je wordt optimaal begeleid, zodat je een waanzinnig schooljaar beleeft. Ben jij er klaar voor?

High School in het buitenland

GA Op avonTuur
 terwijl je studie gewoon



onvergetelijke ervaring

Elke dag weer genieten wij van de enthousiaste 
verhalen van High School studenten. Uitspraken 
als ‘ik heb mezelf echt leren kennen’, ‘ik heb 
een geweldige tijd gehad’ en ‘ik heb er nu een 
familie bij’ inspireren ons telkens weer om nóg 
meer jongeren een verblijf in het buitenland te 
laten ervaren. En geen enkel ander programma 
dan High School geeft zo’n sterk inzicht in een 
andere cultuur. Waarom? Omdat je woont bij 
een gastgezin en studeert aan een lokale High 
School. Zo maak je deel uit van het dagelijks  
leven waardoor je een cultuur, land en taal pas 
echt leert kennen. 

Bovendien maak je een groei in je ontwikkeling 
door waar jij je hele leven de vruchten van plukt. 
En je ontdekt al je talenten. Van zingen, dansen 
en acteren tot sporten, schrijven en debatteren. 
Verder maak je vrienden voor het leven, vriend-
schappen die tijd en afstand overleven.

Als team van Travel Active weten wij wat een 
verblijf in het buitenland voor jou kan beteke-
nen. Want ook ik werkte meer dan twintig jaar 
geleden voor een langere tijd in de Verenigde 
Staten. Deze sprong naar het buitenland was 
echt onvergetelijk. Alle ontmoetingen, de  
cultuur, de taal en de intensiteit van het leven 
waren ervaringen die mij nooit meer hebben 
losgelaten. Dus grijp je kans als student en 
ontdek een andere cultuur van binnenuit.  
Waar ook ter wereld.

Mark Maasdam
Oprichter Travel Active
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Canada 
Highlife

28

Schotland 
aye!

60

Spanje 
¿Qué pasa?

68

Frankrijk 
Crème de la crème

64

amerika 
Skyhigh

20

Ierland 
Ceád míle fáilte

62

Engeland 
Look left, look right
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Brazilië 
relaxe

52

argentinië 
¡Juntos!

54

programma’s High School

Duitsland 
Jetzt geht’s los

72

nederland 
Polder op klompen

76

Italië 
Dolce far niente

70

Inhoud
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australië 
G’day dutchy

46

nieuw-Zeeland 
Kia ora
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Grenzeloze ervaring
Het enthousiaste High School team van Travel Active heeft maar één missie: jouw uitwisseling  
laten uitgroeien tot een grenzeloze wereldervaring. Specialistische kennis, betrouwbaarheid  
en authenticiteit vormen onze basis voor jouw inspirerende beleving.

Ideële specialist
Wij willen zo veel mogelijk mensen de unieke ervaring van een culturele uitwisseling laten  
beleven. High School draagt hieraan bij. En als specialist weten wij waarover we praten,  
want alle medewerkers van het High School team hebben zelf een tijdje in het buitenland  
gestudeerd, gewerkt en gewoond. Ook hebben ze veel landen bezocht en de buitenlandse  
partnerorganisaties ontmoet. Zij kunnen je dan ook eerlijk informeren op basis van hun eigen  
ervaringen. Naast specialist is Travel Active idealist. Wij streven ernaar dat een avontuur in  
het buitenland iets oplevert voor alle partijen. Dat jij als High School student een land echt  
leert kennen en dat jouw High School en je gastgezin leren van alles wat jij meebrengt aan  
kennis, cultuur en inzicht.

Klasse apart
Bij al onze programma’s staat kwaliteit voorop. Zo werken wij in elk land samen met een buitenlandse partner organisatie  
die is erkend door de nationale overheid. Met deze professionals ter plekke onderzoeken wij continu hoe we de hoogst 
mogelijke kwaliteit kunnen leveren. Ook is onze Amerikaanse High School partner geaccrediteerd door de Council on 
Standards for International Educational Travel. Dit betekent dat deze partner voldoet aan de strenge kwaliteitseisen  
van deze onafhankelijke toezichthouder op het gebied van uitwisselings programma’s. Verder zijn we aangesloten bij  
Stichting platform Intercultureel Leren (SpIL), de Nederlandse brancheorganisatie voor High School organisaties, en  
Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR).

Kies je voor Travel Active, dan kies je voor professionaliteit, persoonlijke aandacht, eerlijkheid, totale begeleiding,  
ervaring, klantgerichte service en enthousiasme!

Elvira Claessen
General Manager

Travel active wil zo veel mogelijk jongeren de kans geven een andere 
cultuur van binnenuit te leren kennen. Want je doet niet alleen een unieke 
levenservaring op, maar je wordt ook zelfstandiger en je leert jezelf  
goed kennen. Met High School studeer en woon je voor langere tijd in  
het buitenland waardoor je echt deel uitmaakt van een andere cultuur. 
ook leer je een andere taal spreken. Deze uitwisseling zorgt ervoor dat  
jij een ontwikkeling doormaakt waar je normaal gesproken jaren over zou 
doen. Het is een ervaring die je nooit meer vergeet en waar jij je hele 
leven de vruchten van plukt. Waag jij de sprong?

Onze missie

Beleef een  
werelds avontuur
met High School van Travel Active

Elvira
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Het High School team van Travel Active bestaat uit drie enthou-
siaste medewerkers: Jessica, Marjolein en Susanne. Zij namen  
allemaal deel aan een internationaal uitwisselingsprogramma. 
Dit betekent dat zij weten waarover zij praten. Ook hebben ze  
dagelijks contact met de partnerorganisaties in het buitenland 
wat bijdraagt aan een goede samenwerking en een kwalitatief 
goed programma. 

op en top persoonlijk
Het team werkt al meerdere jaren bij Travel Active. Zij beantwoor-
den je vragen aan de telefoon, via de chat of per e-mail. Wil je 

Jessica, Marjolein en Susanne persoonlijk ontmoeten? Bezoek 
dan de informatiebijeenkomsten van Travel Active of kom langs 
op ons kantoor in Venray. Eén ding staat vast: de intensieve  
begeleiding door het High School team zorgt voor een onverge-
telijke tijd. Waar ook ter wereld.

Specialisten onder één dak
De specialisten van de High School afdeling maken deel uit  
van één groot Travel Active team. Met als voordeel dat andere 
specialisaties binnen handbereik zijn. Ideaal toch!

Hoi Jessica, Marjolein en Susanne,

Bedankt voor jullie mailtje! Ik krijg er positieve energie en gedachten van om alles uit 

mijn tijd hier te halen. De hardloopwedstrijd is een goede vergelijking. Ik had een 

goede start, maar heb in de decembermaand last gehad van heel nare steken. Ik pro-

beer in tegenstelling tot in een hardloopwedstrijd niet uit te kijken naar de finish, 

maar mijn weg naar de finish toe heel bewust te beleven. Het is best een uitdaging, 

want de afgelopen weken heb ik uitgekeken naar het weerzien met mijn vrienden en 

familie, een avondje uitgaan en de vrijheid die mijn fiets (in combinatie met het openbaar vervoer) biedt. Jullie hebben 

helemaal gelijk, volgend jaar kunnen we weer proosten op een nieuw jaar met champagne, oliebollen en vuurwerk.  

Dit jaar wordt anders, maar dat is oké. In plaats van een spectaculaire jaarwisseling heb ik voor dit jaar herinneringen 

aan een spectaculaire Thanksgiving en kerst. Dat wat betreft feestdagen... 2011 is een heel hectisch jaar geweest.  

Ik heb veel mooie herinneringen aan dit jaar. Ik heb gedroomd en mijn droom geleefd. Dromen is één, een droom  

verwezenlijken is twee. Dit jaar wordt een onvergetelijk mooi jaar zolang ik er energie in stop. Mijn doel is om er in  

het nieuwe jaar meer uit te halen en nergens spijt van te hebben, omdat ik doe wat ik al heel lang wilde. Ik heb een  

positief gevoel over het leven van het tweede gedeelte van mijn droom. 

Jullie zijn een fantastisch High School team. Ga zo door!!! 

Esmée  

High School Amerika 2011/2012

Kies je voor Travel active, dan kies je voor professionele en persoonlijke begeleiding door experts.  

Maar ook voor een uitstekende service, jarenlange ervaring en optimale betrouwbaarheid. niet voor niets 

kozen honderden studenten voor het High School programma van Travel active.

Aangenaam

Wij zijn het 
High School team

Esmée



9

Jessica Macciomei-Pelzer
Program Manager High School

“Voor langere tijd naar het buitenland gaan 
wilde ik altijd wel, maar durven deed ik het 
nooit. Tijdens de middelbare school vroeg ik 
ieder jaar de High School brochure aan ‘voor 
de plaatjes’. Ik ben toerisme gaan studeren 
en kwam als stagiaire bij Travel Active terecht, 
waar het begon te kriebelen. In het tweede 
jaar van mijn studie heb ik de grote stap  
gemaakt en ben ik naar Finland gegaan. Met 
knikkende knieën stapte ik in het vliegtuig en 
na zes maanden kwam ik met een koffer vol 
ervaring weer terug. Ik had een achtbaanrit 
overleefd. Ik heb heimwee gehad en ik ben 
mezelf een paar keer flink tegengekomen. 
Maar ik kan terugkijken op een onvergetelijke 
tijd waar ik veel van heb geleerd en sterker 
door ben geworden. Deze ervaringen helpen 
me bij het begeleiden van studenten, maar 
ook de ouders die via hun kind in aanraking 
komen met heimwee en cultuurverschillen.  
Ik vind het belangrijk om door wederzijds res-
pect en vertrouwen tot een plezierige samen-
werking met ouders en studenten te komen.”

Marjolein Breikers
Program Manager High School

“Als zeventienjarig meisje stapte ik jaren  
geleden op het vliegtuig naar Amerika voor 
mijn eigen High School jaar in La Crosse,  
Wisconsin. Ik had weinig verwachtingen en 
besloot me volledig open te stellen voor de 
nieuwe cultuur, de omgeving, de taal en  
de mensen die op mijn pad zouden komen.  
Expect nothing and you’ll never be  
disappointed. Dat was achteraf de perfecte 
instelling, waardoor het een geweldig en leer-
zaam jaar is geworden! Een jaar waarin ik 
veel over een andere cultuur, maar ook over 
mezelf heb geleerd en waaraan ik veel waar-
devolle vriendschappen heb overgehouden. 
Door mijn eigen High School tijd in Amerika 
weet ik als geen ander hoe belangrijk het is 
dat vooral jij, maar natuurlijk ook je ouders 
goed voorbereid en met realistische verwach-
tingen aan het buitenlandavontuur beginnen. 
Ik zal je helpen om je het vertrouwen én de 
juiste handvaten te geven zodat je er uitein-
delijk zelf nét zo’n geweldige High School  
ervaring van kunt maken!”

Susanne Selen
Program Co-ordinator High School

“Tegenwoordig is het een droom van veel  
jongeren om naar het buitenland te gaan.  
Wie wil nou niet even weg van het dagelijkse 
leven en te maken krijgen met een andere 
cultuur, taal en bevolking? In 2007 heb ik  
ook hiervoor gekozen, omdat ik graag wilde 
proeven wat het nu daadwerkelijk is, weg-
gaan uit je vertrouwde omgeving. Daar ging 
ik dan, zes maanden op stage naar Tenerife. 
Het is een geweldige tijd geweest, met heel 
veel leuke dingen. Maar natuurlijk kreeg ik 
ook te maken met minder leuke ervaringen. 
Het fijne is dat achteraf al die minder leuke 
momenten snel vervagen en dat je al je leuke 
herinneringen koestert. Door deze buiten-
landervaring weet ik hoe het voelt om weg te  
zijn van je ouders, familie en vrienden.  
Maar ook hoe je moet omgaan met de moei-
lijke momenten. Graag wil ik deze ervaring 
samen met jullie delen en jullie als studenten 
en ouders een tijd bezorgen die jullie nooit 
meer vergeten.”

“Expect nothing and you’ll never be disappointed”
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Alléén met Travel Active

ontdek een cultuur 
van binnenuit
als High School student woon je minimaal drie en maximaal tien maanden bij een gastgezin. Dit verblijf maakt je 

buitenlandavontuur uniek. Zo maak je van dichtbij mee hoe het er in een buitenlands gezin dagelijks aan toegaat. 

vol typische gewoonten en gebruiken. Klikt het en voel jij je thuis, dan is je uitwisseling bij voorbaat een succes. 

En het gastgezin leert ook van jou! Zij willen alles weten over jouw geboorteland, dus bereid je voor op tal van 

belangstellende vragen. niet alleen thuis bij je nieuwe familie, maar ook op school.

Het is logisch dat je even moet wennen aan je nieuwe familie. Vooral in 
het begin. Maar als jij je snel aanpast aan het land, de cultuur en het 
gezinsleven start er een onvergetelijke tijd. Ook al is alles anders dan 
je thuis gewend bent. Geen hagelslag of pindakaas, andere etenstijden, 
temperamentvolle locals, in uniform naar school, theaterlessen of  
een liter cola in plaats van een glaasje. En soms krijg je te maken met 
enorme afstanden, waardoor je niet even snel op de fiets of in de bus 
stapt. Bijzondere ervaringen die je als High School student je hele  
leven niet meer vergeet.

Laat je goed informeren
Regelmatig organiseren wij op kantoor of elders in Nederland informa-
tiebijeenkomsten. Naast alle programma-informatie ontmoet je oud-
studenten. Zij vertellen je uitgebreid over hun eigen ervaringen en  
geven antwoord op al je vragen. Natuurlijk maak je ook kennis met  
de specialisten van het High School team. Waardevolle ontmoetingen 
waar jij tijdens jouw High School avontuur de vruchten van plukt.

Lees verhalen van studenten
Wil je zeker weten of studeren aan een High School iets is voor jou? 
Luister dan naar de verhalen van studenten die je voor zijn gegaan. 
Naast de verhalen in deze brochure vertellen zij ook op het exclusieve 
mediaforum van Travel Active over hun ervaringen met het land, de 
mensen, de school en hoe zij van hun High School avontuur een suc-
ces hebben gemaakt. Bezoek www.travelactive.tv voor alle belevenis-
sen en bekijk hier ook de foto’s en filmpjes. Meer dan de moeite 
waard!

Programma’s in ontwikkeling
Deze High School brochure is met de grootste zorg samengesteld. 
Toch gebeurt het dat programma’s veranderen, dat er nieuwe High 
School landen bij komen en voorwaarden wijzigen. Dit omdat ons  
High School programma continu in ontwikkeling is. Kijk daarom voor 
actuele prijzen, programma’s, landen, mogelijkheden en voorwaarden 
op onze website: www.travelactive.nl/highschool.

We love
• plaatsing in meer dan vijftien landen

• High School is al mogelijk voor drie maanden

• Verblijf bij een gastgezin waardoor je een cultuur 
echt leert kennen

• Bijzondere schoolvakken volgen die je in Nederland 
niet hebt

• Een andere taal vloeiend leren spreken

• Al je verborgen talenten ontplooien

• Vriendschappen sluiten die een leven lang meegaan
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Beleef het mee op travelactive.nl 

MEER INFO? BEL 0487 551 900 OF 
KIJK Op WWW.TravELaCTIvE.nL

Een van de leukste kanten van High School is 
dat je les krijgt in vakken die je in Nederland 
niet hebt. Naast verplichte vakken kun je  
kiezen voor bijzondere vakken als theater, 
journalistiek, fotografie, spreken in het open-
baar, literatuur, astronomie, koken en dans. 
Niet iedere school biedt dezelfde vakken aan, 
maar overal is er volop keus. Vind je het lastig 
om te kiezen? Dan kan de schooldecaan je 
daarbij helpen.

Jaar, semester of trimester
Je kunt voor een jaar (10 maanden) of een  
semester (5 maanden) naar een High School 
in het buitenland. Heb je niet zoveel tijd?  
Dan kun je zelfs voor een trimester (3 maan-
den) terecht in Frankrijk, Duitsland, Spanje, 
Engeland en Canada. Het begin van een 
school periode is afhankelijk van de seizoe-
nen en varieert dus per land. Hoelang en 
wanneer je les of vakantie hebt, is ook in  
elk land anders.   

Serieus studeren
Op een High School in het buitenland kom  
je er snel achter dat het qua discipline in 
sommige landen een stuk strenger is gesteld 
dan in Nederland. Ook merk je dat elk land 
een eigen puntensysteem heeft. Haal je in 
Frankrijk een 10, dan heb je helaas een onvol-

doende. Met een 11 zit je net goed en met een 
20 kan het niet beter! Uiteraard is studeren 
op een High School niet vrijblijvend. Naast 
veel plezier maken zul je ook serieus moeten  
leren. Want na afloop van een lesperiode  
krijg je net zoals in Nederland een rapport.

volop extra activiteiten
In veel landen zijn buitenschoolse activiteiten 
de normaalste zaak van de wereld. Je les 
stopt dan wel rond het middaguur, maar de 
rest van de dag breng je gewoon op school 
door. Met sporten, muziek maken, aan een 
theatervoorstelling werken of op ontdekking 
gaan met een bijzondere excursie. En is het 
aanbod op school beperkt, dan kun je altijd 
terecht bij de lokale sportclub of de plaatse-
lijke activiteitenvereniging. Dé plekken om 
snel andere jongeren te leren kennen. Daarbij 
organiseert onze lokale partnerorganisatie 

vaak leuke uitstapjes. Samen met andere  
buitenlandse uitwisselingsstudenten – uit 
alle landen van de wereld – ga je op pad.  
Internationaler kan het niet!

Schriftelijk bewijs
Afhankelijk van je vooropleiding, de resultaten 
die je boekt, de eisen van de High School, het 
land en de lokale wetgeving is er een kans 
dat je met een heus internationaal diploma 
huiswaarts keert. Ook bestaat er de mogelijk-
heid dat je – in overleg met jouw middelbare-
schoolopleiding – een accreditatie krijgt voor 
een semesteruitwisseling. Dit betekent dat je 
dus geen studiejaar verliest. Maar wat voor 
jou de mogelijkheden ook zijn, elke student 
ontvangt een officieel certificaat dat aantoont 
dat jij je High School periode met succes hebt 
afgerond. Erg handig voor bij een vervolgstu-
die, een sollicitatie en je toekomstige carrière!

Supertip: kies voor twee landen in één jaar
Kun je niet kiezen naar welk land je wilt gaan of leer je graag twee nieuwe talen in plaats 
van één? Het combinatiejaar biedt dan uitkomst. Zo woon en studeer je het eerste semes-
ter in bijvoorbeeld Amerika en het tweede deel doe je in Frankrijk. Je kunt ook na een High 
School semester in bijvoorbeeld Brazilië aan de slag als vrijwilliger in peru of deelnemen 
aan het programma Work & Travel. Om jouw ideale uitwisselingsjaar samen te stellen, kun 
je bij ons uit verschillende combinaties kiezen. Ideaal! Vraag nu naar alle mogelijkheden.

High School in het buitenland

Hoe werkt dat precies?
Misschien doe je dit jaar eindexamen op de middelbare school en ben je serieus aan het nadenken over een vervolgopleiding. of je wilt  
nu even niet verder studeren en iets gaan doen wat je uit de dagelijkse sleur haalt én je laat kennismaken met een andere cultuur.  
Een programma dat je zelfstandigheid stimuleert, je avontuur biedt en ook nog nuttig is. Dan is High School in het buitenland dé oplossing!  
Want je woont bij een gastgezin waar je kennismaakt met een ander land, een andere school en een andere cultuur. Bovendien maak je  
nieuwe (internationale!) vrienden voor het leven en leer je vloeiend Engels, Frans, Duits, Portugees, Italiaans of Spaans spreken. Kortom:  
een levenservaring die je voor altijd bijblijft.

Stel je ideale uitwisselingsjaar samen met Travel Active
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Dankzij onze jarenlange ervaring – bijna 25 jaar! – kunnen wij ervoor 
zorgen dat je goed voorbereid aan je High School avontuur begint.  
Zo heb je vanaf je aanmelding tot aan je terugkomst één vaste contact-
persoon bij wie jij op elk moment van de dag kunt aankloppen. Met 
vragen, problemen, zorgen én met leuke berichten. En onze begelei-
ding stopt niet bij vertrek. Gedurende je High School periode sturen 
wij je e-mails en nieuwsbrieven, waardoor je Nederland niet helemaal 
vergeet.

ondersteuning door vaste begeleider
Tijdens je verblijf in het buitenland krijg je goede ondersteuning van 
de partnerorganisatie waar wij nauw mee samenwerken. Je krijgt een 
vaste contactpersoon waar je altijd op kunt terugvallen. Ongeacht wel-
ke vraag je hebt of met welk probleem je zit. Bovendien organiseert 

deze ervaren en getrainde begeleider allerlei tripjes, etentjes en excur-
sies gedurende je verblijf. Zo leer je andere uitwisselingsstudenten  
bij jou in de buurt, en vaak uit alle delen van de wereld, beter kennen. 
Met andere woorden: als High School student in het buitenland sta jij 
er nooit alleen voor.

Contact met je ouders
Tijdens jouw buitenlandavontuur houden wij regelmatig contact met  
je ouders. Zij moeten jou voor een lange tijd missen en dat is voor hen 
soms best moeilijk. Daarom houden wij je ouders regelmatig op de 
hoogte van alle nieuwtjes en ontwikkelingen. En hebben zij vragen, 
dan kunnen zij natuurlijk altijd bij ons terecht. Gaat de uitwisseling 
niet zoals verwacht, dan zoeken wij samen naar een oplossing.  
persoonlijk, duidelijk en direct.

Zelfstandig, maar niet alleen

uitstekende persoonlijke begeleiding
Ga je als High School student studeren via Travel active? Dan weet je zeker dat je er niet alleen voor staat. vanaf het moment van aanmelden 
tot aan jouw vertrek krijgen jij en je ouders goede en persoonlijke begeleiding. Zo krijgen jullie alle informatie die nodig is om van jouw High 
School avontuur een groot succes te maken.

Als High School student in het buitenland sta jij er nooit alleen voor

Met de juis
te  

voorbe
reiding w

ordt 

jouw High S
chool 

jaar ee
n gew

eldig 
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Leven in een gastgezin

Welkom bij je nieuwe familie
Elke High School student gaat wonen bij een gastgezin in het land waarvoor hij of zij gekozen heeft. Dit maakt je buitenlandervaring uniek, 
omdat je van binnenuit een cultuur leert kennen. Je maakt van dichtbij mee hoe het familieleven eraan toegaat. In een gezin dat jouw tweede 
familie wordt en met wie je alles gaat delen. net als thuis. Klikt het en voel jij je daar thuis, dan komt de rest bijna vanzelf. 

Samen met onze buitenlandse partners beste-
den wij veel aandacht aan de selectie van 
gastgezinnen. Niet voor niets wordt elk gezin 
zorgvuldig gescreend en persoonlijk geïnter-
viewd. Tijdens dit gesprek kijken we vooral of 
het gezin studenten een veilig, stabiel en goed 
thuis kan bieden. Ook is er aandacht voor de 
gezinssituatie en moet de familie referenties 
opgeven die door ons worden gecheckt.

voel je thuis
Voor welk land je ook kiest, gastgezinnen heb 
je in alle soorten en maten. Ze wonen op een 
boerderij, in een appartement of in een vrij-
staand huis en in een dorp of in een stad. Je 
gastouders werken als arts, leraar, monteur, 
tuinman of secretaresse. Eén ding hebben ze 
gemeen: ze zijn trots op hun land en stellen 

hun huis graag open voor een buitenlandse 
student. Het succes van je verblijf hangt er 
voor een groot deel van af of jij je voor je gast-
gezin openstelt. Natuurlijk gaan we op zoek 
naar een gastgezin dat bij je past. Zo kijken we 
naar gemeenschappelijke hobby’s en interes-
ses, zodat er raakvlakken zijn en jij je snel op 
je gemak voelt. Een voorkeur voor een bepaal-
de plaats is hieraan ondergeschikt, hoewel we 
daar natuurlijk wel rekening mee proberen te 
houden. Onze ervaring: als jij je bij een gast-
gezin thuisvoelt, dan maakt het eigenlijk veel 
minder uit waar ze wonen.

Geen klik
Wennen aan een nieuwe manier van leven kost 
tijd. Het duurt nu eenmaal even voordat je de 
gewoonten, gebruiken en ongeschreven regels 

door hebt. In het begin kan het daarom gebeu-
ren dat het niet altijd klikt. Misschien zijn er 
kleine irritaties of regels die voor jou anders 
zijn. Maar bedenk dat dit thuis ook zo zal zijn, 
want je bent het vast en zeker niet altijd met je 
ouders eens. Mocht het echt niet gaan tussen 
jou en je gastgezin, dan kun je altijd op ons of 
onze partnerorganisatie terugvallen. Samen 
bekijken we wat er precies aan de hand is en 
welke oplossing het beste past.

Zelf al een gezin op het oog?
Heb je vrienden of kennissen in het buiten-
land en zou je daar graag willen wonen? 
Laat het ons weten, zodat wij alle High 
School zaken voor deze direct placement 
kunnen regelen.

Beleef het mee op travelactive.nl 

MEER INFO? BEL 0487 551 900 OF 
KIJK Op WWW.TravELaCTIvE.nL

Samen gaan we op zoek naar een gastgezin dat bij je past



Beleef het mee op travelactive.nl 

MEER INFO? BEL 0487 551 900 OF 
KIJK Op WWW.TravELaCTIvE.nL
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Natuurlijk wilt u het beste voor uw kind. Maar 
u beseft tegelijkertijd dat toegeven aan elke 
impuls om de wijde wereld te verkennen niet 
direct het gewenste resultaat kan of zal ople-
veren. Toch is het belangrijk dat u de ideeën 
en wensen van adolescenten niet per definitie 
afkeurt. In deze prestatiegerichte wereld staan 
zij al genoeg onder druk, dus luister goed naar 
uw zoon of dochter en praat erover. Neem 
hiervoor de tijd, want de keus om naar High 
School te gaan, gaat niet over één nacht ijs.

Succesvolle toekomst
Een vervolgstudie is erg belangrijk, maar wel-
ke opleiding biedt het meeste perspectief op 
de arbeidsmarkt? Hoe bereidt u uw kind goed 
voor op een veranderlijke en veeleisende toe-
komst? En hoe zorgt u ervoor dat uw kind een 
kans krijgt in de global village die de wereld 
zo langzamerhand is geworden? Een goede 
studie en een erkend diploma zijn belangrijk, 
maar door de toenemende globalisering niet 

langer voldoende in deze maatschappij.  
Mensenkennis, culturele ontwikkeling en  
begrip voor andere normen en waarden tellen 
voor een succesvolle toekomst net zo zwaar 
mee. Deze aanvulling op het cv van uw zoon 
of dochter bieden wij via ons High School 
programma.

verrijking voor iedereen
Wij zien dat High School studenten zich in het 
buitenland op een positieve manier ontwik-
kelen. Juist die onderbreking van het dage-
lijkse en welbekende ritme zorgt ervoor dat 
ze weerbaarder worden, alle ruimte krijgen 
om zichzelf te ontdekken en te leren op eigen 
benen te staan. Natuurlijk is het loslaten van 
uw kind niet eenvoudig, maar de ouders van 
High School studenten Anke en Mieke Seuren 
benaderden het als volgt: ‘wij zien het High 
School avontuur niet als loslaten, maar als 
anders vasthouden’. Deze houding is alleen 
effectief als er sprake is van een goede voor-
bereiding en uitstekende begeleiding tijdens 
het verblijf van uw kind in het buitenland. 
Daarvan zijn wij overtuigd. Bovendien is een 
jaar High School niet alleen voor uw zoon of 
dochter een verrijking. Vaak zien wij dat ook 
ouders groeien in het proces van loslaten en 
leren over een andere cultuur.

unieke mogelijkheid
High School is een uniek programma waar-

mee jongeren via een studie en het wonen  
in een gastgezin echt deel uitmaken van een 
andere cultuur. Een ervaring die ze op latere 
leeftijd zeer waarschijnlijk niet meer (kunnen) 
meemaken. Bovendien is High School een re-
latief goedkope manier om een jaar in het 
buitenland te wonen. Achter in deze brochure 
staat hierover een financiële toelichting.

Persoonlijke begeleiding
Wij willen graag – als dé uitwisselingsspecia-
list – zo veel mogelijk jongeren de kans bie-
den een internationale ervaring op te doen. 
Al 24 jaar werken wij met professionele  
partners in het buitenland die net zoals wij 
veiligheid en betrouwbaarheid voorop heb-
ben staan. Het is dan ook onze persoonlijke 
begeleiding die het succes van al onze pro-
gramma’s waarborgt. Zowel bij de voorberei-
ding als tijdens het High School verblijf kunt 
u rekenen op onze steun en deskundigheid.

altijd bereikbaar
Heeft u, op welk moment dan ook, vragen  
of wilt u meer informatie? Neem dan gerust 
contact met ons op. Wij doen ons uiterste 
best om u en uw kind zo goed mogelijk voor 
te bereiden en te begeleiden tijdens een  
uitwisselingsperiode.

Jessica, Marjolein en Susanne
High School team

Geef uw kind de ruimte
En daar is dan de vraag: “Mag ik naar High School?” Dat u deze brochure leest, is het bewijs dat uw kind op het punt staat een keuze te maken die 
zijn of haar toekomst in grote mate gaat beïnvloeden. als ouder of verzorger valt het niet altijd mee uw kind te ondersteunen en te helpen bij het 
maken van deze grote beslissingen. Want is het geen bevlieging? En is een vervolgstudie niet belangrijker dan een jaar High School? Waar komt 
mijn kind dan te wonen? allemaal vragen die u zich stelt en waarop wij – door onze jarenlange ervaring – het antwoord weten.

Weten wat High School voor u 
betekent?
Lees het verhaal van Hannie en Jos Seu-
ren op pagina 56 en 57. Zij zagen twee 
dochters voor een jaar vertrekken naar 
High School. Mieke ging naar Amerika en 
Anke naar Argentinië.

High School studenten ontwikkelen zich op positieve wijze
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OUD-STUDENTEN GEVEN JE INpAKTIpS

De koffer van...

Goed je koffer inpakken is een hele kunst. Want je wilt natuurlijk alleen die spullen meenemen die je ook echt 

gaat gebruiken in het buitenland. om je te helpen, plaatsten wij een oproep op Facebook waarin we oud-studenten 

vroegen wat je zeker wel en niet moet meenemen. Handig toch!

“Een kleine attentie voor je 
gastgezin. Ik had kleine cadeau-
tjes meegenomen, typerend 
voor onze cultuur. Dat vonden 
ze erg leuk.” Susan

“Niet te veel kleding, want de mode 
in een ander land is toch anders dan 
die in Nederland. Neem een boekje 
‘Wat & Hoe Spaans’ mee. Dit boekje 
zorgde voor hilarische middagen met 
mijn Argentijnse gastgezin en vrien-
dinnen. En foto’s van mijn leventje in 
Nederland – van familie, vrienden en 
de stad waar ik woon – vonden ze erg 
leuk om te zien.” Yara 

“Drop.” Frank

“Ik had foto’s mee-
genomen, maar die 
heb ik nooit uit mijn 
koffer gehaald toen 
ik in Argentinië zat.” 
Mira

“Vooral 
haarspray 
en lotion 
gewoon 
thuis- 
laten!” 
Lisa

“Koop een goede winterjas, make-up 
en shampoo in Amerika als je daar 
op High School gaat. Je Nederlandse 
winterjas maakt geen kans in de 
KOUDE Amerikaanse winter. Daar is 
alles ook veel goedkoper, beter  
en groter. Neem alleen een goed 
passend paar schoenen mee. De 
schoenmaten in Amerika wijken  
af, waardoor ik vaak te grote  
schoenen heb gekocht.” Angela 

“Heel veel deodorant meenemen. 
In Amerika is de deo verschrikke-
lijk. En neem niet te veel kleding 
mee. Ze hebben daar zoveel leu-
ke dingen! Een goed excuus om 
flink te shoppen!” Madieke 

“Meenemen: woordenboek, kleine 
Nederlandse souvenirs die je kunt 
uitdelen, een oranje T-shirt en voor 
de dames tampons. Ze hebben in 
Amerika alleen met inbrenghuls  
en de ‘gewone’ zijn heel duur. Niet 
meenemen: broeken en rokken tot 
boven de knie als de dresscode op 
school voorschrijft dat je die niet 
mag dragen, dus zonde als je die 
meesleept. Laat school spullen ook 
thuis, want in Amerika gebruiken 
ze totaal andere dingen.” Sabine

E“Een digitale fotolijst met heel veel foto’s van 
vrienden en familie. Verder niet te veel ‘herinne-
ringen’ meenemen, want de kaarten stromen  
vanzelf binnen.” Linda

K“Kroketten ;-)” Freek

“Een verloopstekker!  
Was in mijn dorp  
onvindbaar.” Freek

G“Genoeg dagboeken.” 
Annemijn

Niet meer dan één koffer, want ik kwam  
er met twee terug. Neem alleen de echt 
belangrijke dingen mee. Eldert

“Een paar warme dichte schoenen 
en een paar slippers. Hakken 
draagt niemand en de rest koop je 
daar.” Anouk

15
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amerika
Why should you come to the U.S.? You will get to know America  
in ways that go way beyond experiencing the country as a tourist. 
By becoming involved in a local community and school, and living 
with a host family, you will get to find out about the real America, 
and make life-long friends in the process. Since 1981, Ayusa has 
provided more than 40,000 students from over 60 countries the 
opportunity to live and study through our programs. Ayusa is  
designated through the U.S. Department of State as a sponsor for  
J1 Exchange Visitor programs. We are a founding member of the 
Council on Standards for International Educational Travel (CSIET), 
an organization that defines best practices for foreign exchange, 
and ensures quality control for the industry. Ayusa carefully 
screens host families to ensure they can provide our students  
with a caring and supportive environment, and are motivated by 
the right reasons. Also we provide around-the-clock support.  
A dedicated local representative will assist you. In addition we are 
available for emergency support 24 hours a day, 7 days a week.

Ayusa HQ team

Nice to meet you

We are Travel active’s 
partner organisations
Ga je studeren op een High School met Travel active? Dan weet je zeker dat je er niet alleen voor staat. naast 

persoonlijke begeleiding vanaf je aanmelding tot aan je vertrek word je in het buitenland goed ondersteund door 

de partnerorganisatie. Met deze collega’s op de plek van jouw High School bestemming werken wij nauw samen. 

Want zij zijn de professionele, betrouwbare en betrokken experts ter plekke. Zo hebben zij alle kennis over de 

lokale bevolking, activiteiten en bezienswaardigheden. En het voordeel is dat je altijd op hen kunt terugvallen. 

ongeacht welke vraag je hebt of met welk probleem je zit. Een erg fijn idee. op deze pagina’s stellen enkele 

partnerorganisaties zich aan je voor.  

nieuw-Zeeland
NZIIU is an incorporated Charitable Trust approved by the Ministry 
of Education to promote international understanding between 
countries. We are proud to be a New Zealand organization and  
emphasize quality, care and excellence in all aspects of our  
programs. We are not interested in being the largest or most well 
known organization but pursue care and personal service for all 
schools and students we work with.

NZIIU has successfully placed hundreds of students throughout 
schools in New Zealand over the years. We have close relation-
ships and regular contacts with schools to make sure that our  
students are being looked after. NZIIU is one of only eleven  
Government Approved Exchange Scheme Organisations and is  
signatory to the Code of practice for the pastoral Care of Students.  
It is important to know that you have support when you go 
abroad. With your request, NZIIU also offers language support 
staff who are available 24/7.

Sue Cooper
David Koh
Michelle Stickley

America

New Zealand
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Duitsland
The Ayusa Germany program provides the opportunity for students  
to become a member of a german family and attend a local school  
for a term, semester or for the academic year. This challenging expe-
rience allows foreign students to discover daily life and traditions  
in Germany to develop linguistic fluency and independence and to 
make friendships that last a lifetime. We look forward welcoming  
you to our program!

Martin Vogt
Kristin Krüger

Canada – New Foundland and Labrador (NFL), New Brunswick (NB), Quebec (QB), Prince Edward Island (PEI)
Dear friends of Travel active and Canada!

My name is Sabine Mohr, Director of International Student Relations (ISR) Canada, a government-recognized International Education Agency,  
and long-time partner of Travel Active, and direct contact for our Dutch students in Canada. I am a native of Germany, make my home on the  
Atlantic shores of Nova Scotia and I am a proud citizen of Canada. ISR Canada fulfills my personal dream and has enabled me to facilitate other 
young people and their families to experience the same enriching cultural experience! 

Since 1998 we provide safe environments and enriching academic and cultural experiences – international education far beyond the ordinary!  
Canada offers a unique cultural experience in a safe and clean environment. Dutch students can expect to find both similarities and differences 
from their own culture, but they leave with a greater understanding of themselves, their ability to cope with change, and a greater personal  
independence, which will serve them well in their futures.

Dutch students like our schools because they have the chance to study subjects they never had before such as 
Media Studies, Outdoor Education, Oceanography, photography, join cheerleading or the Glee Club and become 
a member of the schools’ soccer, golf, ski, ice-hockey or rugby team, to name a few. Dutch students live in 
homestays with caring host families who treat international students as their own son or daughter. Host families 
are carefully chosen to ensure comfort, safety and compatibility. We provide tightly knit support that students 
and their families can trust.

Dutch students enjoy the Canadian school spirit and a full cultural experience! I look forward to meeting many 
of you during my travels with Travel Active and to welcome you in Canada!

Best regards,
Sabine Mohr

High School

High School
Beleef het met Travel Active

Deutschland

We

too!

Canada

argentinië 
¡Bienvenido a Argentina! In de oriëntatieweek zullen je de fijne 
kneepjes van het Argentijnse leven al worden bijgebracht.  
Dat betekent: mate leren drinken, hét kaartspel truco spelen,  
Spaanse lessen volgen en een tangodansje wagen bij een  
milonga. Tijdens jouw avontuur zullen wij, onze gastfamilies,  
de scholen en de gemeenschap jou bijstaan om de tijd van je  
leven te hebben! Vind jij het leuk om het echte Argentijnse  
leven in een gastgezin mee te maken? Wil jij het tweede  
halfjaar vakken volgen op de universiteit? Vind je het leuk  
om Spaans te leren buiten Europa? En wil jij meer van het  
land zien door aan onze reisjes deel te nemen? Kom dan  
naar Argentinië en ga het avontuur aan! Wij wachten op je.

Tania Scaglione
Argentina



Milou Blits (17) uit purmerend ging tussen vier en vijf VWO naar  

een High School in Amerika. Ze werd geplaatst bij een gastgezin in  

Windom, Minnesota. Zo zat Milou op Windom Area High School in het 

schooljaar 2010/2011. Na haar terugkomst is ze weer begonnen in  

vijf VWO. Milou kijkt terug op een onvergetelijk avontuur waar ze 

vrienden voor het leven maakte. Wat vond ze mooi in Amerika en wat 

was wennen? Waar moest ze om lachen? Haar verhaal lees je hier.

18

 You        say   what           ?!
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MooI  Dat ik met open armen werd ontvangen. Niet  
alleen door het gastgezin, maar ook door de kleine en 
hechte gemeenschap van Windom, een dorp in Minnesota 
met nog geen vijfduizend inwoners. Iedereen wilde alles 
van me weten. En omdat ik me ook voor hen openstelde, 
maakte ik snel deel uit van de groep.

EnG  De eerste nachten in mijn nieuwe huis. In Nederland 
woon ik in de stad, maar in Windom woonde ik buiten het 
dorp op het platteland. ’s Avonds was alles pikdonker en 
het was muisstil. Wat ook eng was: op een slee door de 
bergen van Idaho roetsjen. De slee hing achter een soort 
van golfkarretje waarmee we rakelings langs de afgrond 
scheerden.
  
SToEr  In Nederland zou ik het niet durven, maar in Ame-
rika heb ik meegedaan aan speechwedstrijden. Als duo. 
Alleen met je stem moet je dan een verhaal overbrengen. 
Op een podium, voor een volle zaal. Elke ronde werden we 
eerste, ik heb zelfs in de krant gestaan. De grote staats-
finale hebben we net niet gehaald. Dat ik zover zou komen, 
had ik niet durven dromen. Maar de mentaliteit van de 
Amerikanen is veel vrijer, waardoor ik alles durfde aan te 
pakken.

WEnnEn  Dat iedereen in zo’n klein dorp je kent en een 
idee heeft over hoe je bent. puur gebaseerd op de voor-
oordelen die er zijn over Nederland. Die moet je telkens 
weerleggen. Ook wisten sommigen niet eens dat Neder-

land bestond en dachten ze dat Amsterdam een land was. 
Ze weten niet eens waar je vandaan komt, terwijl ik alles 
wist over Amerika.

LIEF  Hoe mijn gastmoeder voor mij opkwam alsof ik  
haar eigen dochter was. Ze was heel beschermend en  
behandelde me echt als haar kind waar niemand aan 
mocht komen. Ik weet dat ik er altijd welkom ben, dat  
is een fijn gevoel.

raar  Het was een heel rare ervaring om te wonen  
tussen mensen van wie niemand je door en door kent.  
In Windom kent iedereen elkaar van jongs af aan en  
hebben ze een verleden met elkaar. Ik moest alles  
vertellen. Helemaal niet erg, maar van tevoren had ik  
me dit niet gerealiseerd.

GraPPIG  De zenuwen van mijn Amerikaanse vrien-
dinnen voor prom. Maanden van tevoren beginnen ze al  
te stressen of ze wel een date krijgen, of ze de goede  
jurk vinden, of de jurk niet te strak zit en of ze wel bruin 
genoeg zijn. Hoe groots prom is, besef je als buitenlandse 
student niet echt. Daarom kun je om alle drukte vooraf  
erg lachen. En het was geweldig om prom mee te maken.

FIJn  De herinnering achteraf. Er komt tijdens zo’n jaar  
zoveel op je af dat je niet altijd alles meteen kunt waar-
deren. Als ik nu aan sommige momenten terugdenk,  
kan ik zo genieten. Want het gevoel komt weer terug.

OUD-STUDENTE VERTELT OVER HAAR ERVARINGEN

You say what?! 



SKYHIGH
amerika. Dit op drie na grootste land ter wereld  
is dé favoriet onder studenten. En niet voor  
niets, want amerika is veel meer dan hambur-
gers, gratis refills, Times Square, glamorous 
Hollywood en hip MTv. als High School student 
ervaar je de veelzijdigheid van de amerikaanse 
cultuur en natuur. ook ontplooi je al jouw talen-
ten. Misschien ben jij wel de nieuwe Katy Perry, 
schrijf je prachtige verhalen als Dan Brown  
of kun je basketballen als Michael Jordan.  
ontdek het op een High School! De vriendelijk-
heid en gastvrijheid van je all-American family 
zorgen er in ieder geval voor dat jij je op en top 
welkom voelt.

Inclusief 

4-daagse

oriëntatie

NYC
(zie pagina 23)

High School in amerika
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Of je nu kijkt naar muziek, mode, film of sport: Amerika zet op allerlei 
gebieden de toon. Dat komt vooral door het enthousiasme en de vrije 
geest van de miljoenen Amerikanen. Nergens anders ter wereld zijn  
ze zo goed in het ontdekken en stimuleren van bijzondere talenten. 
Hier – in deze smeltkroes van culturen – is werkelijk niets onmogelijk. 
Vooral voor een High School student.

School’s out (not) 
In Amerika worden studenten op een High School niet alleen voor bereid 
op een vervolgstudie of een baan. Ze worden vooral ook gestimuleerd 
om uit te pluizen waar ze goed in zijn. Het sociale leven van Amerikaan-
se jongeren speelt zich grotendeels af in en rond school. Houd je  
van sporten? Dan kun jij je helemaal uitleven met American football, 
basketbal, volleybal, atletiek of gymnastiek. Maar je kunt ook je hart  
ophalen als muzikant, toneelspeler, journalist voor de schoolkrant of 
heuse cheerleader! per dag meer dan tien uur op school doorbrengen  
is heel normaal.

and... action!
Theater maken, fotograferen, spreken in het openbaar, acteren,  
schrijven of archeologie. Stuk voor stuk bijzondere vakken die je op 
jouw High School – naast Engels, geschiedenis en wiskunde – kunt 
volgen. Voor een periode van vijf of tien maanden, that’s up to you.  

Check it out!
• Veel studenten keren terug naar hun  

gastgezin voor een bezoek.

• Met je High School diploma kun je  
doorstromen naar een college of university.

• Geef een fooi in restaurants, bars en taxi’s. 
Jouw tip is vaak de belangrijkste bron van 
inkomsten.

• Amerikanen doen thuis hun toiletdeur niet 
op slot. Is de deur dicht, dan is het toilet 
bezet. Staat de deur op een kier, dan is het 
toilet vrij.

Een High  
School student  
in Amerika...

• is minimaal 15 jaar en niet ouder dan 18,5

• is flexibel en gemotiveerd

• zit nog niet in het laatste jaar van het VWO

• studeert vanaf augustus t/m januari 
(semester) of t/m juni (jaar)

• meldt zich aan vóór 15 februari

Beleef het mee op travelactive.nl 

MEER INFO? BEL 0487 551 900 OF 
KIJK Op WWW.TravELaCTIvE.nL



Dressed up
Amerikanen gaan twaalf jaar naar school waarvan de laatste  
vier op een High School. Als uitwisselingsstudent kom je als  
junior in de 10th of 11th grade. Of je wordt als senior geplaatst  
in de 12th grade. Afhankelijk van het schoolbeleid mag je als  
senior meedoen met graduation, dé eindexamenceremonie 
waarbij je in je gown je cap hoog de lucht in gooit. In welk 
schooljaar je ook geplaatst wordt, iedereen sluit in stijl het 
schooljaar af tijdens een feestelijke prom. Zie jij jezelf al in  
een glamoureuze avondjurk of strakke tuxedo?

Alléén  
met Travel Active...

• geef je kosteloos je regiovoorkeur op 

• vergezelt een Travel Active-medewerker je tijdens 
je vlucht naar New York

• krijg je een vierdaagse oriëntatie in New York, 
begeleidt door Travel Active-medewerkers

240%

Boston
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Miami
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High School in amerika
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Let’s face it: new York
Kies je voor Amerika, dan start jouw High School avontuur in de  
toonaangevende Big Apple. Bij aankomst in New York begint een  
uitgebreide vierdaagse oriëntatie, georganiseerd door onze partner-
organisatie Ayusa. Tijdens deze dagen hoor je – samen met andere 
studenten – alles over de Amerikaanse cultuur, studeren op een  
High School en het Amerikaanse familieleven. Natuurlijk breng je een 
bezoek aan het Vrijheidsbeeld, Fifth Avenue, Times Square, China-
town, Manhattan en Central park! En in het Rockefeller Center zoef je 
razendsnel in de lift naar boven, waar je New York aan je voeten ziet 
liggen. Kortom: we nemen alle tijd zodat je goed voorbereid naar je 
gastgezin doorreist.

We love...
• de echte Amerikaanse High School cultuur 

beleven

• meedoen aan een schoolplay

• het winnende shot maken voor je  
basketbalteam

• pizza eten tijdens een pyjama party

• ‘New York New York’ schreeuwen tijdens  
de oriëntatie

• opgedirkt in pak of galajurk je prom  
meemaken

• thanksgiving vieren

• trick or treat tijdens Halloween

Inclusief 

4-daagse

oriëntatie

NYC

Howdy Dutchy
Open, gastvrij, hartelijk en vriendelijk. Dat zijn de positief gestemde 
Amerikanen bij uitstek. Ze zijn heel trots op hun land en dat laten  
ze ook graag aan je merken en zien. Zo wappert op elke straathoek  
de Amerikaanse vlag en word je overal mee naartoe genomen.  
Als student merk je al gauw dat je snel vriendschappen sluit wanneer 
jij je daarvoor openstelt. Vaak ontstaan er tijdens internationale  
uitwisselingen vriendschappen voor het leven. En je gastgezin stelt 
hun huis en leven helemaal voor je open. Our house is your house  
nemen zij heel letterlijk. Je kunt dan ook gerust de koelkast induiken 
voor iets lekkers of zelf wat te drinken pakken als je daar zin in hebt. 
Omdat je woont bij een gastgezin ontdek je the American way of life 
van binnenuit. Op een originele en intense manier.



Chips als lunch
Amerikaanse gezinnen bereiden legio maaltijden in de  
magnetron en chips bij de lunch zijn heel normaal. In veel  
supermarkten zal het je duizelen, want de keuze is enorm.  
Zo zijn er wel honderd verschillende soorten cornflakes en  
is er van elk product wel een pindakaasvariant. Ook zijn  
er wel 500 televisiekanalen. En wist jij dat je de post naar  
Nederland gewoon in je eigen brievenbus kunt doen?  
De postbode neemt die voor je mee en zorgt ervoor dat  
alles netjes wordt verstuurd.

High School in amerika

INclusief
• Regiovoorkeur aangeven

• Regelen van je J1-visum

• Retourticket Amsterdam-USA

• Oriëntatie in New York  
(bij vertrek in augustus)

24
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EXclusief
• Tasman-verzekering

• Visumkosten en Sevis Fee

• Luchthavenbelasting

• Inentingskosten

ruig of woest
Het High School programma is erg bekend in Amerika.  
Met als positief gevolg dat er gastgezinnen zijn in alle soorten 
en maten. Zo kun je geplaatst worden bij een gezin of bij 
volwassenen zonder kinderen. Gastgezinnen zitten in heel 
Amerika en het is dan ook mogelijk om tijdens je persoonlij-
ke interview een regiovoorkeur op te geven. Wil je studeren 
in een omgeving met ruige bergen, uitgestrekte woestijnen, 
grote meren, woeste zeeën, indrukwekkende rotsformaties, 
reusachtige farms, witte zandstranden, bruisende steden of 
schitterende nationale parken? Amerika heeft het allemaal. 
Wees je ervan bewust dat wij een plaatsing in het door jouw 
gekozen gebied niet kunnen garanderen. Eén ding is wel  
zeker: elk gastgezin verwelkomt je met open armen. Waar je 
ook terechtkomt.

Kortom: als student in Amerika beleef je de tijd van je leven. 
The sky is the limit!

Erkende kwaliteit
Samen met onze Amerikaanse partner Ayusa werken wij al ruim vijftien jaar aan de hoogste 
kwaliteit en de beste screening en matching van gastgezinnen en studenten. Niet voor niets zijn 
wij dan ook marktleider als het gaat om High School in Amerika. Zo is Ayusa al meer dan vijfen-
twintig jaar geaccrediteerd door de Council on Standards for International Educational Travel. 
Dit betekent dat Ayusa voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van deze onafhankelijke toe-
zichthouder op het gebied van uitwisselingsprogramma’s. Een erkenning waar we trots op zijn!

voel je zelfverzekerd
In Amerika is het erg belangrijk dat je goed verzekerd bent. Onze partnerorganisatie stelt daarom 
zeer hoge eisen aan de verzekering van onze studenten. De enige goedgekeurde verzekering 
voor studenten van Travel Active is de verzekering van Tasman – al jaren onze verzekeringspart-
ner – inclusief de dekkingen Basis, Bagage, Geneeskundige kosten, Ongevallen, Rechtsbijstand 
en Aansprakelijkheid. Een andere verzekering dan deze wordt door Ayusa niet geaccepteerd. 
Vraag het High School team van Travel Active om meer informatie.

Werken
Backpacken

Studeren
Stagelopen

Vrijwilligerswerk
Taalreis
Au Pair

Vakantie
Zakenreis

Reizen als groep

www.tasmanverzekeringen.nl
www.tasmanverzekeringen.nl

Voel je Voel je Voel je Voel je Voel je verzekerd!verzekerd!      verzekerd!verzekerd!zelf
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IN ALLE STaTEn 
Geef kosteloos je regiovoorkeur op

High School in amerika

Zie jij het al voor je? Studeren in het zonnige Californië, het grootse Texas, 
het zakelijke Washington, het rotsachtige nevada, het statige Boston of het 
subtropische Florida? In amerika kun je alle kanten op, want overal zijn 
geschikte gastgezinnen te vinden. Heb jij een voorkeur voor een bepaalde 
regio, zorg dan wel dat je je op tijd aanmeldt. Zo kunnen wij snel op zoek naar 
een gastgezin in jouw favoriete gebied. Een plaatsing in het door jou gekozen 
gebied kunnen wij niet garanderen. Maar dat je een onvergetelijk avontuur 
tegemoet gaat, is een ding wat zeker is.   
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    Florida (FL)
Florida is zoveel meer dan zon, zee en strand. 
In deze staat ervaar je echt overal de southern 
hospitality.

8

    Wisconsin (WI)
 In de regio Great Lakes heb je wisselen-

de seizoenen, dus een echte zomer met 
zon en hoge temperaturen en een echte 
winter met veel sneeuw. Eigenlijk ben ik 
zelf geen wintermens, maar het was zo 
gaaf om het een keer te ervaren. 

5

    Missouri (MO)
The moment that you realize that you 
love that small town called Winfield in 
Missouri.

6

    Minnesota (MN)
 Amerika is te gek, en dan natuurlijk vooral 

Minnesota! Het is lekker warm in de zomer  
en ja… erg koud in de winter. Het eten is 
fantastisch, de mensen Minnesotanice.  
Het is gewoon geweldig, no matter where u 
are. It’s what you make out of it ;-)

    Californië (CA)
 Wat is er nu beter dan een zwembad in 

ieders tuin, palmbomen everywhere en 
altijd sunshine? En dan ook nog 
geweldige mensen! Ook is er zóóóóveel 
te doen: Sacramento, San Francisco, 
San Diego, San Jose, Santa Cruz, LA, 
Hollywood, Santa Barbara, etc. 

2

3

Beleef het mee op travelactive.nl 

MEER INFO? BEL 0487 551 900 OF 
KIJK Op WWW.TravELaCTIvE.nL



28

HIGHLIFE
Zelf weten de Canadezen het allang, 
maar Canada doet zeker niet onder 
voor de vS als High School bestem-
ming. Integendeel zelfs. Zo heeft 
Canada een van de beste onderwijs-
systemen ter wereld, zijn ze heer  
en meester als het gaat om buiten-
schoolse activiteiten, is er ontzettend 
veel aandacht voor je persoonlijke 
ontwikkeling, zijn de gastgezinnen 
bijzonder hartverwarmend en  
verblijf je overal in een fascinerende 
omgeving. Je kunt naar een Canadese 
High School in maar liefst vijf  
verschillende provincies: het schier-
eiland nova Scotia, de tweetalige 
provincie new Brunswick, historisch 
Prince Edward Island, skiparadijs 
newfoundland inclusief ongerept 
Labrador en werelds Québec.  
aan jou de keus.

High School in Canada 
Nova Scotia

Inclusief 

2-daagse
lokale

oriëntatie
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Het Engelstalige Nova Scotia verwent High School studenten die van 
sporten houden. Vooral rugby, ijshockey en zwemmen zijn immens  
populair. Maar je geniet hier ook van lange warme zomers, een prach-
tige Indian summer-herfst en een winter die koud genoeg is om te  
skiën of te snowboarden. En waar je ook bent in Nova Scotia, je bent 
nooit verder dan zestig kilometer van de oceaan. De plek om te surfen, 
te zwemmen, te zonnen en zelfs walvissen te spotten! 

Leer wat jij wilt
In welk High School jaar je wordt geplaatst, is afhankelijk van je kennis 
en niveau. Bijzonder is dat jij van tevoren al kunt aangeven welke vak-
ken je graag zou willen volgen. Heb jij interesse in oceaankunde,  
design, voedingsmiddelentechnologie, kunst, yoga, theater of muziek 
produceren? Dan haal jij in Canada je hart op. Maar ook studenten die 
hun talen willen aanscherpen, zitten in dit bosrijke land op hun plek. 
Van Spaans, Engels en Frans tot Latijn en zelfs Mi’kmaq, de taal van de 
oorspronkelijke indianen. Kortom: geen enkel ander land heeft een 
uitwisselingsstudent zoveel te bieden. 
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Alléén  
met Travel Active...

• vlieg je in een groep naar Canada

• krijg je een tweedaagse lokale oriëntatie 

• kun je al voor drie maanden deelnemen aan het programma

• heb je een persoonlijke begeleider dicht bij je in de buurt

200%

Halifax

More to explore
Net zoals in Nederland ga je van maandag tot en met vrijdag naar 
school. Je wordt met een heuse schoolbus opgehaald en volgt lessen 
die van een erg hoog niveau zijn. En je leraar is meer een coach dan 
een docent, want zo halen zij het beste uit hun studenten. Na school 
leef jij je uit bij talrijke extra activiteiten. Van cheerleaden in de zomer 
tot snowboarden in de winter. Na een officiële try-out word je in een 
sportteam geplaatst. Maar je kunt ook gaan schrijven voor de school-
krant, leren debatteren of werken aan het jaarboek. Net waar je zin  
in hebt.
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High School in Canada 
Nova Scotia

Let’s party!
Strandfeesten, Halloween, etentjes, wintercarnaval, raften, surfen en 
whale watching. Allerlei activiteiten waaraan je na school kunt deel-
nemen. Vaak georganiseerd door de schooldirectie, die erg betrokken 
is bij al hun studenten. Bovendien worden er jaarlijks – speciaal voor 
uitwisselingsstudenten – twee excursies gemaakt. Deze trips zijn  
optioneel en hebben als bestemming de woeste Niagarawatervallen 
en de Canadese hoofdstad Ottawa.

Hartverwarmend
Gastgezinnen zitten in heel Nova Scotia. Je kunt een regiovoorkeur  
opgeven, maar deze is niet gegarandeerd. Daarbij wil de Canadese 
overheid een spreiding van nationaliteiten, wat betekent dat je nooit 
geplaatst wordt op een High School waar al een andere Nederlandse 
student zit. Maar waar je ook terechtkomt, Canadese gastgezinnen zijn 
erg vriendelijk en open. Ze zullen er dan ook alles aan doen om te zor-
gen dat jij je snel thuisvoelt en een onvergetelijke uitwisseling beleeft.

Een High  
School student  
in Nova Scotia...

• is minimaal 15 jaar en niet ouder dan 18

• start voor een periode van drie maanden of een semester  
in september of februari

• begint in september aan een High School jaar

• meldt zich aan vóór 15 mei (start in september) of  
vóór 15 oktober (start in februari)
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Goed om te weten 
Je persoonlijke Canadese begeleider is geen vrijwilliger, maar een  
professional. Ook betaal je schoolgeld en krijgen alle gastgezinnen  
die deelnemen aan High School Canada een bijdrage in de onkosten. 
Dit alles heeft invloed op de programmakosten, maar geeft ons de  
zekerheid dat al onze uitwisselingsstudenten kunnen profiteren van 
dezelfde hoogstaande kwaliteit.

Wist je dat…
… jouw middelbare school in Nederland jouw High School trimester  
of semester onder bepaalde voorwaarden kan accrediteren?  
Dit betekent dat jij jouw periode op school in Canada kunt  
compenseren met een half jaar school in Nederland. Zo verlies je  
dus geen jaar! Vraag ons naar de mogelijkheden. 

“In Nova Scotia waren ze zo behulpzaam als je iets wilde. Ze gingen 
naar dingen op zoek en hielpen je als je iets niet begreep. Er zijn  
zoveel activiteiten op school, zoals: yearbook community, guitar  
club, health club, schoolkrant en alle sportteams die je maar kunt  
bedenken. En natuurlijk prom, graduation, ’safe grad’ en de ijs-
hockeywedstrijden van de jongens op school niet te vergeten ;-)”
High School student Mylène

Supertip!
Wil je weten hoe een dag in het leven van een High School student in 
Nova Scotia er uitziet? Lees dan het verhaal van Angela op pagina 41.

We love...
• in een galajurk of smoking een echte prom meemaken 

• excursiemogelijkheden naar miljoenenstad Toronto of  
cultureel centrum Montréal

• de kreeftenverering in Halifax; bijna elke winkel heeft een 
eigen lobster voor de deur

• picknicken met wilde bessen en zalm op de hagelwitte  
stranden van de Northumberland Shores

• de echte Highlandgames in het noordwesten van Nova Scotia

• de grootste getijdenverschillen ter wereld zien (meer dan  
54 meter!) in de Bay of Fundy
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New Brunswick hoort bij de kustregio Atlantic Canada, net zoals de 
provincies prince Edward Island, Nova Scotia en Newfoundland and 
Labrador. Als High School student geniet je dan ook vaak van heerlijk 
zeebanket of verse vis. En ’s ochtends smul je traditioneel van dikke 
pannenkoekjes met ahornsiroop. Een goede bodem voor een actieve 
schooldag!

Geen bommetje
Skiën, zwemmen, roeien, ijshockey, paardrijden en kunstschaatsen. 
Stuk voor stuk sporten die intensief worden beoefend in New Bruns-
wick. Want Canadezen houden van actie. Zo hebben veel scholen een 
eigen zwembad of schaatsbaan, waar er in competitie wordt gezwom-
men, geijshockeyd of geschaatst. En met resultaat, want de High 
Schools in deze provincie hebben de beste ijshockeyteams van heel 

Canada. Waar je als student ook wordt geplaatst, je bent altijd binnen 
een half uur in een skigebied. Hou je van zwemmen? Duik dan vooral 
in zee, want nergens anders is het zeewater zo warm. 

op de onderwijstroon
Of je nu Engels, Frans of beide talen wilt leren spreken, in New Bruns-
wick kan het allemaal. Vooral voor studenten die nog niet zo goed 
Frans spreken, biedt deze provincie uitkomst. Want naar verhouding 
zijn er meer Engelssprekende dan Franssprekende inwoners. En  
hoewel op school alleen Frans óf Engels wordt gesproken, kunnen 
gastgezinnen wel tweetalig zijn. Kortom: in New Brunswick leer je  
zowel Engels als Frans spreken én profiteer je van het uitmuntende  
Canadese onderwijssysteem, dat al jaren wordt gezien als een van  
de beste ter wereld.

High School in Canada 
New Brunswick

Het beste van drie werelden.  
Dat is de prachtige Canadese 
provincie new Brunswick bij 
uitstek. Ten westen van nova 
Scotia, ten oosten van Québec  
en ten noorden van de verenigde 
Staten. Door deze ideale ligging 
ben je vlakbij het natuurfeno-
meen Bay of Fundy, dat new 
Brunswick met nova Scotia  
deelt. ook breng je eenvoudig 
een bezoek aan La belle province 
Québec en sta je binnen een paar 
uur zelfs in Boston of new York! 
aangezien new Brunswick de 
enige officiële tweetalige  
provincie is in Canada, is het de 
perfecte bestemming voor High 
School studenten die graag 
Engels én Frans willen leren.

Alléén  
met Travel Active...

• kun je een voorkeursregio opgeven

• vlieg je in een groep naar Nova Scotia

• krijg je een oriëntatiedag op je High School 

• kun je al voor drie maanden deelnemen aan 
het programma

YES? MAIS OUI!



33

In het geel
Op een High School in New Brunswick volg je verplicht Franse of  
Engelse les en wiskunde. Het leuke is dat je elk semester nieuwe vak-
ken mag kiezen. Van techniek, natuurkunde, Spaans en geschiedenis 
tot journalistiek, recht, filmtechniek, videoproducties en toerisme.  
Na school train je mee met je sportteam, waarvoor je via een try-out 
bent geselecteerd. Of jij zet je talenten in voor een van de vele clubs 
zoals dans, theater, debatteren, speechen, toneel, fotografie en het 
jaarboek. Maar hoe je dag op school er ook uitziet, je wordt altijd op-
gehaald en naar huis gebracht met een all Canadian gele schoolbus.

voel de klik
Canadezen zijn bijzonder vriendelijke mensen die erg geïnteresseerd 
zijn in buitenlandse culturen. Hun openheid zorgt ervoor dat je snel 
een klik met ze hebt. Ook zullen ze je stimuleren om vrijwilligerswerk 
te doen, want het gemeenschapsgevoel is groot. Voor jou een unieke 
kans om snel nieuwe vrienden te maken. En gedurende je High School 
periode word je begeleid door een professionele vaste begeleider  
bij jou uit de buurt. Hij of zij neemt regelmatig contact met je op en  
organiseert leuke uitstapjes. De talrijke activiteiten (met school, je 
gastgezin en met onze partnerorganisatie) zorgen ervoor dat jij je  
geen moment verveelt. Welkom in Canada!

Wist je dat…
… het ijshoorntje per toeval is uitgevonden in New Brunswick?  
Het deeg dat bakker Walter Donnely maakte, mislukte. Hij wilde  
het niet weggooien en kwam op het idee om het op te rollen.  
Voor de bolletjes ijs van zijn buurman, een ijssalon.
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Een High  
School student  
in New Brunswick...

• is minimaal 15 jaar en niet ouder dan 18

• start voor een periode van drie maanden of 
een semester in september of februari

• begint in september aan een High School jaar

• meldt zich aan vóór 15 mei (start in september) 
of vóór 15 oktober (start in februari)

200%

Fredericton

We love...
• Engels, Frans of beide talen leren spreken

• de betrokkenheid van de schooldirectie bij al hun studenten

• het natuurfenomeen van Bay of Fundy: door het tij stroomt het 
water twee keer per dag terug omhoog in plaats van omlaag 

• extra schoolactiviteiten zoals strandfeesten, wintercarnaval, 
raften, surfen, whale watching en een excursie naar Québec

• mogelijke accreditatie door jouw middelbare school waardoor 
je geen semester verliest

• een wens doen als je over een van de 62 overdekte bruggen 
rijdt; de langste ter wereld (390 meter) staat in New Brunswick

• het beklimmen van de grootste kreeft ter wereld en de steilste 
straat van Canada
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High School in Canada 
Prince Edward Island

BACK TO THE 
rooTS
Prince Edward Island is de geboorteplaats van Canada. En daar zijn de inwoners maar wat trots 
op. Het is de kleinste provincie van atlantic Canada met de oudste geschiedenis van het land. 
Zo zie je invloeden uit Ierland en Schotland, bijvoorbeeld in de folkloristische muziek. verder 
merk je dat de arcadians, de Franse kolonisten die zich hier in de zeventiende eeuw vestigden, 
hun sporen hebben nagelaten. Zowel in de taal als in de cultuur. naast alle historie geniet je 
ook van het warmste zeewater, de prachtigste witrode zandstranden en het beste onderwijs.  
Wat wil je nog meer?

We love...
• elke dag met een heuse gele schoolbus naar school gaan

• de gastvrijheid van de vriendelijke bevolking

• de eeuwenoude historie en diversiteit aan cultuur

• extra schoolactiviteiten zoals strandfeesten, Halloween parties, 
muziekoptredens, sportwedstrijden en een excursie naar Québec

• de warme Golfstroom die zorgt voor heerlijke temperaturen

• Charlottetown Festival: het jaarlijkse festival waar veel toeristen 
op afkomen
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Op je High School krijg je Engels en wiskunde. Deze twee vakken zijn 
verplicht. Daarnaast kies je elk semester nieuwe vakken. Van marke-
ting, toerisme en oceaankunde tot voedingsmiddelentechnologie, 
Spaans en zelfs Mi’kmaq, de taal van de oorspronkelijke indianen.  
De klassen zijn relatief klein, waardoor je veel persoonlijke aandacht 
krijgt. En na school sport je in het schoolteam of ben je commissielid 
van de dans-, theater-, film-, fotografie- of jaarboekclub!

Zingend zand
Als uitwisselingsstudent word je geplaatst in of rondom Charlotte-
town, de gezellige hoofdstad van prince Edward Island. Hier slenter je 
over de bruisende strandboulevard, bezoek je feestelijke festivals en 
duik je in de aangename zee. Ook spring je vaak op de fiets, want  
fietsen is in Charlottetown een zeer geliefd tijdverdrijf. En loop zeker 
eens met je blote voeten over het zandstrand in Basin Head. Door het 
hoge ijzergehalte is het zand rood. Als de korrels tegen elkaar schui-
ven, lijkt het of het zand zingt. Een melodieus wonder van de natuur!

Persoonlijke begeleiding
Tijdens je verblijf word je zeer goed ondersteund. Niet alleen op 
school, maar ook thuis bij je gastgezin. Zo heb je een persoonlijke  
begeleider bij wie je met al je vragen terechtkunt. Deze professional 
woont bij jou in de buurt en organiseert tijdens je High School periode 
allerlei uitstapjes. Ideaal om andere buitenlandse studenten te leren 
kennen.

200%

Charlottetown

Een High School 
student in 
Prince Edward Island...

• is minimaal 15 jaar en niet ouder dan 18

• start voor een periode van drie maanden of een semester  
in september of februari

• begint in september aan een High School jaar

• meldt zich aan vóór 15 mei (start in september) of  
vóór 15 oktober (start in februari)

Alléén  
met Travel Active...

• vlieg je in een groep naar Canada

• kun je al voor drie maanden deelnemen aan 
het programma

Wist je dat…
… Nederlandse accreditatie mogelijk is waardoor je geen  
semester verliest?
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Net zoals in de rest van Canada is het onderwijs in Newfoundland  
and Labrador van een zeer hoog niveau. Ook krijg je les in modern  
uitgeruste schoollokalen met veel faciliteiten. Je volgt het hele school-
jaar negen vakken. Engels en wiskunde zijn verplicht, maar verder kun 
je kiezen uit bijvoorbeeld marketing, techniek, Spaans en toerisme. 
Ook kun jij je grenzen verleggen op het gebied van dans, acteren,  
fotografie, film en schrijven. Hoe jouw totale vakkenpakket eruit komt 
te zien, beslis je samen met je school counselor.

op de latten
Canadezen zijn erg sportief, dat merk je ook op school. Er wordt  
geroeid, gezwommen, gekunstschaatst, gerugbyd, gevoetbald en  
geijshockeyd, maar ook snowkiting, riverrafting en cave exploration 
worden vaak in schoolverband gedaan. In het winterseizoen vertoon  
jij vast en zeker je kunsten op de ski’s, want het beste skigebied van 
Canada vind je hier. En wees alert op de fascinerende moose, een 
eland die in populatie zo groot is dat je ze werkelijk overal kunt spotten.

High School in Canada 
Newfoundland and Labrador

ON THE SPoT
Het alaska van Canada. Zo wordt de provincie  
newfoundland and Labrador ook wel genoemd.  
En niet voor niets, want hier heb je machtige  
ijsbergen, sprookjesachtige meren, ongerepte  
landschappen en de beste skigebieden.  
newfoundland and Labrador is zo rijk aan natuur-
schoon dat er zelfs enkele High Schools midden  
in een nationaal park staan.

Alléén  
met Travel Active...

• vlieg je in een groep naar Canada

• kun je al voor drie maanden deelnemen  
aan het programma

• krijg je een tweedaagse oriëntatie in een 
National park

• kun je deelnemen aan een excursie naar  
La belle province Québec
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vriendelijkheid troef
Als High School student kom je in Newfoundland and Labrador terecht 
in een schitterende omgeving en zeer rijke cultuur. Je start je uitwisse-
ling met een tweedaagse oriëntatie in het unieke Gross Morne National 
park. Hier ontdek je Canada’s best bewaarde geheim: skigebied Marble 
Mountain. En dat je bij je gastgezin in een warm bad terechtkomt, is een 
ding wat zeker is. De inwoners van Newfoundland and Labrador staan 
namelijk in de top tien van ’s werelds vriendelijkste bevolking.

Wist je dat…
… jouw middelbare school in Nederland jouw High School trimester  
of semester onder bepaalde voorwaarden kan accrediteren?  
Dit betekent dat jij jouw periode op school in Canada kunt  
compenseren met een half jaar school in Nederland. Zo verlies je  
dus geen jaar! Vraag ons naar de mogelijkheden.

Beleef het mee op travelactive.nl 
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We love...
• de unieke eigen woorden door de smeltkroes 

van Engelse nationaliteiten; er bestaat zelfs  
een apart woordenboek Newfoundland-Engels

• het grote gevoel voor humor

• de Ierse invloeden en de overblijfselen van  
de eerste Vikingen

• op een hondenslee het wonderschone  
landschap verkennen

• persoonlijke begeleiding op school en door  
onze partnerorganisatie

• het spotten van duizenden jaren oude  
ijsbergen vanuit Iceberg Alley

• Bonfire night: een nationaal feest in  
november rondom een groot vreugdevuur

Een High School 
student in Newfoundland 
and Labrador...

• is minimaal 15 jaar en niet ouder dan 18

• start voor een periode van drie maanden of een semester in 
september of februari

• begint in september aan een High School jaar

• meldt zich aan vóór 15 mei (start in september) of  
vóór 15 oktober (start in februari)



38

High School in Canada 
Québec

De mooiste provincie van Canada. Zo staat authentiek Québec bekend. niet zo verwonderlijk 
dat deze regio met zijn uitgestrekte meren, woeste bergen, wereldse steden en zeer vriende-
lijke bevolking veel High School studenten aantrekt. Want Québec heeft flair, cultuur, sport, 
historie en natuur. ook zijn de inwoners Franser dan de Fransen zelf. Wil je graag Frans leren, 
sporten outdoors, een echte prom beleven en met een gele schoolbus naar school? Kies dan 
voor Québec. Maar wees er snel bij, want het aantal beschikbare plaatsen in La belle province 
is beperkt!

LA BELLE 
ProvInCE

Alléén  
met Travel Active...

• bezoek je miljoenenstad Toronto of de 
wereldberoemde Niagara Falls

• heb je een persoonlijke begeleider 
dicht bij je in de buurt

In Québec is het onderwijsniveau – net zoals in de rest van Canada – 
bijzonder hoog. Ook het High School programma biedt dezelfde  
hoogstaande kwaliteit. Zo zit je op een privéschool, krijgen alle Cana-
dese gastgezinnen een bijdrage in de onkosten en is je persoonlijke  
Canadese begeleider geen vrijwilliger, maar een professional. Zo zijn 
wij ervan verzekerd dat al onze uitwisselingsstudenten profiteren  
van dezelfde topkwaliteit. En omdat het onderwijs zo goed is, kan je  
Nederlandse middelbare school jouw High School trimester of semes-
ter accrediteren. Met als positief gevolg dat jij geen studietijd verliest.

Kies je vakken
Op een privéschool in Québec dragen alle studenten een schooluniform. 
Het hele jaar door volg je dezelfde negen vakken, waaronder Frans en 

wiskunde. Die vakken zijn verplicht. Samen met je school counselor  
bekijk je welk High School jaar en lespakket het beste bij je past. En de 
keus is reuze. Zo kun je kiezen uit design, media science, kunst, toneel, 
fotografie, muziek maken of talen als Engels en Spaans. De docenten 
gaan anders met je om dan je in Nederland gewend bent. Zij zien zich 
meer als een coach en stimuleren je om het beste uit jezelf te halen.

“Kies voor High School in Québec, omdat het zowel goed is voor  
je Engels en Frans als voor levenservaring! Dat zijn drie vliegen  
in één klap ;-) En Canada is echt supermooi. Warm in de zomer en  
k-k-k-k-k-koud in de winter. Ik mis het!”
High School student Vera
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Québec-stad

Montréal

We love...
• Frans én Engels leren

• watersporten op een van de ruim een miljoen meren en rivieren

• wandelen door Le Petit Champlain uit 1645, de oudste winkel-
straat van Noord-Amerika

• de ervaring van de mix van de Franse, Canadese en inheemse  
cultuur

• heilig brood kopen in Notre-Dame-des-Victoires: steek je het 
stukje in je zak dan ben je nooit meer platzak…

• genieten van de optocht tijdens het grootse wintercarnaval  
in Québec-stad

• smullen van poutine: friet met barbecuesaus en cheddarkaas

Een High School 
student in Québec...

• is minimaal 15 jaar en niet ouder dan 18

• heeft basiskennis van de Franse taal

• vertrekt voor een half jaar of een jaar

• meldt zich aan vóór 1 maart (start in augustus)  
of vóór 1 september (start in januari)

Montréal of Québec-stad?
Québec is de grootste provincie van Canada. De ruim zeven miljoen  
inwoners houden van cultuur, lekker eten, sporten, legendes en sagen. 
Als High School student woon en studeer je in of rondom Montréal  
of Québec-stad. Na parijs is Montréal de grootste Franstalige stad. 
Hier spreken de inwoners Frans, denken ze in het Engels en leven  
ze Canadees. In het landelijke en knusse Québec-stad waan jij je in 
een echt stukje Frankrijk. Het stadsbeeld wordt bepaald door Château 
Frontenac, een negentiende-eeuws kasteel dat hoog op een berg 
staat. En anno nu het meest gefotografeerde hotel ter wereld!

vol adrenaline 
Een Canadese High School is ontzettend veel meer dan alleen maar 
lessen en leren. Voor en na school kun je volop sporten, uitstapjes  
maken, strandfeesten bezoeken of dansen op festivals. Veel scholen 
hebben een eigen zwembad, waar er in competitie wordt gezwommen. 
En wat denk je van cheerleaden of touch football, de Canadese dames-
variant van rugby. Ook kun je toneel-, drama- of muzieklessen volgen, 
leren debatteren, schrijven voor het jaarboek of lid worden van de 
prom club. Allez-y!
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Om 06:45 uur wekt mijn gastmoeder mij. 
Hola Blossom, vamos a la escuela? zegt ze 
elke morgen. Sí, sí, sí... antwoord ik met een 
slaperige stem. Meestal probeer ik meteen 
op te staan, wat meestal niet lukt. Want er is 
altijd een gevecht gaande tussen mij, mijn 
gast zusje en mijn gastbroer wie als eerste  
op de badkamer is, haha. Maar ja, het leven 
bestaat nu eenmaal uit keuzes maken. 

Rond 07:10 uur ontbijten mijn gastvader, 
gastmoeder, gastzusje, gastbroer en ik geza-
menlijk. Daarna gaan we terug naar boven 
om de schooltas in te pakken, om de haren 
nog even goed te doen etc. Chicos, vamos! 
roept mijn gastvader dan. Het is tijd om te 
gaan, want school begint om 07:40 uur.  
Ik woon in Rosario, maar niet elke school in 
Rosario begint op hetzelfde tijdstip.

Op school aangekomen, moeten we op het 
schoolplein in de rij staan om het fascineren-
de Argentijnse volkslied te zingen. Helaas  
ken ik de tekst van het volkslied niet, dus 
playback ik maar wat mee. Na deze spannen-
de gebeurtenis wordt de Argentijnse vlag  
gehesen en mogen we naar binnen. 

’s Maandags begin ik altijd met twee uur  
geschiedenis. Geschiedenis over Argentinië, 
welteverstaan. Er is niets beters dan de dag 
beginnen met een stukje Argentijnse histo-
rie, vooral op maandagmorgen. Na twee uur  
geschiedenis heb ik pauze. Ik heb pauze na 
elk vak en dan ga ik met mijn klasgenootjes 
naar de kantine. De kantine is een groot  
eetfestijn: heerlijk! Alles wat jij je maar kunt 
bedenken, is te koop. Van friet tot Oreo- 
koekjes. De school is best oud, maar het 
heeft echt z’n charme. 

Om 13:00 uur gaat de bel: school’s out.  
Mijn gastzusje en ik nemen de bus terug  
naar huis en thuis heeft mijn mama  
Argentina ons middageten al klaargemaakt. 
De meeste Argentijnen doen aan siësta.  
En ja, ik heb mezelf er ook aan overgegeven. 
Eigenlijk is het gewoon ge-ni-aal! Na het 
middageten gaan we met z’n allen naar  
boven en slapen we tot een uur of 15:00-
16:00 uur. Wat een leven! Als ik eenmaal uit 
mijn siësta ontwaakt ben, spreek ik meestal 
met vriendinnen af. Of ga ik zwemmen met 
mijn gastzusje, want ’s zomers is het heerlijk 
weer in Argentinië.

Rond 20:00 uur ga ik weer terug naar huis. 
De Argentijnen eten heel laat avondeten, 
meestal pas rond 22:00 à 23:00 uur. Ja,  
dat was wel even wennen. Maar bij mijn gast-
gezin eten we al rond 21:00 uur. Meestal 
komen er vrienden van mijn gastgezin langs 
om mee te dineren. Dit is vooral op zondag 
het geval, want dan is het asado-dag bij mijn 
gastgezin. Oftewel een Argentijnse bbq.  
Mijn gastvader kan echt heerlijk koken, dus 
het avondeten is altijd een verrassing. Na het 
avondeten ruimen mijn gastmoeder, gast-
zusje en ik de tafel af. De mannen niet. Waar-
om, dat weet ik ook niet. Misschien heeft het  
feminisme Argentinië nog niet bereikt? Als de 
tafel is afgeruimd, gaan we met het hele ge-
zin, inclusief Fussi, tv kijken. We kijken altijd 
een soort van Argentijnse versie van GTST,  
op zich best wel vermakelijk. 

Rond 24:00 uur is de Argentijnse GTST afge-
lopen. Mijn gastzusje en ik gaan dan meestal 
naar boven, omdat wij nog even onze sociale 
media willen checken. En daarna is het voor 
ons ook bedtijd. 

Geen een dag is hetzelfde!

OUD-STUDENTEN BESCHRIJVEN HOE EEN DAG HIGH SCHOOL ERUIT ZIET

One day in your life

One day in your life

    Geen dag is hetzelfde
Blossom | High School student in Argentinië
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07:15 uur Mijn wekker gaat en ik sta op. Ik 
ontbijt samen met mijn host sister Ana. Ik 
kies voor ontbijt altijd uit cereal with milk, 
pancakes met maple leaf syrup of een bagel 
met creamcheese. En altijd een goede bak 
koffie. Mijn host mom gaat tijdens ons ontbijt 
al de deur uit naar haar werk. Om 08:10 uur 
lopen we naar buiten en wachten we daar tot 
de schoolbus ons komt ophalen. 

08:30 uur Eerst rijdt de schoolbus langs de  
elementary school, daarna junior high en als 
laatste stop komen we bij onze High School 
aan. Hier moeten we nog wachten totdat om 
09:10 uur onze eerste les begint. Mijn host 
sis en ik delen samen een locker en daar 
droppen we eerst onze spullen in en pakken 
we wat we nodig hebben voor de eerste les. 
We hebben een vaste tafel in the cafetaria 
waar we met wat internationale studenten en 
wat van mijn Canadese vrienden zitten totdat  
de bel gaat. 

08:55 uur Iedereen gaat naar zijn lokaal. De 
dag begint altijd met het Canadese volkslied.  
Iedereen staat dan op, jongens moeten de 
petjes afdoen en je moet alles uit je handen 
neerleggen. Na het volkslied gaat iedereen 
zitten en wordt er door de pA Club, als begin 
van de dag, een praatje gehouden door de 
speakers. Dit zijn een aantal leerlingen die 

bijvoorbeeld iets vertellen over behaalde 
prestaties van de schoolteams of school-
clubs, weetjes, happenings, verjaardagen, 
speciale dingen of als er iets staat te gebeu-
ren in de lunchbreak. Mijn eerste les is  
Canadian History. 

09:55 uur Alle lessen duren een uur. Na iede-
re les heb je tien minuten om naar je volgen-
de les te gaan. Je hebt dus ook voldoende tijd 
om na iedere les naar je locker te gaan en je 
boeken te wisselen. Mijn tweede les is Dance.
 
11:05 uur Mijn derde les Canadian Law begint.

12:05 uur Na het derde lesuur hebben we 
lunchbreak in the cafetaria. Deze duurt 50  
minuten. Mijn host mom maakt altijd de lunch 
van mij en mijn host sis klaar. Meestal geeft 
ze me twee boterhammen met zelfgemaakte 
tonijnsalade, een pakje vruchtendrank en  
een cereal bar mee. 

12:55 uur Het vierde uur is altijd nog een les 
van het vak dat je als derde hebt gehad die 
dag. Iedere dag rouleert de volgorde van je 
rooster, dus zo heb je van ieder vak eens in 
de vier dagen een dubbel uur. 

15:05 uur De bel gaat en school is uit. Iedereen 
gaat naar zijn locker en vanuit daar naar het 

schoolplein waar alle schoolbussen al staan  
te wachten. Wij zijn altijd de allerlaatste stop 
van onze bus en zijn dan om 16:00 uur thuis.  
Op andere dagen heb ik Cross Country of 
Cheerleading Practice en dan blijf ik op school 
totdat deze rond 17:00 uur is afgelopen. 

16:00 uur Als ik geen practice heb, spreek ik  
af met vriendinnen. Dan gaan we naar de mall, 
naar Tim Hortons: dé Canadese koffieketen,  
of naar downtown. Ik vind het ook heerlijk om 
gewoon naar huis te gaan, wat huiswerk te 
doen en als mijn host mom dan rond 17:30 uur 
thuiskomt, boven aan de keukentafel met haar 
te kletsen terwijl zij het avondeten bereidt. 

19:00 uur We eten altijd met het hele gezin: 
mijn host mom, host sis Ana, andere host  
sister Shauna, haar man Jean-Guy en ikzelf. 
Soms komt onze andere host sister Jennifer 
langs om mee te eten. Na het eten laat ik altijd 
graag onze hond Nico uit en ren ik met haar 
een stukje om nog wat extra’s te doen voor 
Cross Country. We wonen in een prachtige 
heuvelachtige straat die uitloopt in de oceaan. 

20:30 uur In de avond zit ik altijd graag  
met mijn host mom boven in de woonkamer.  
We kletsen dan, kijken tv of ik lees een boek. 
Ik vind het heerlijk om deel uit te maken van 
mijn host family.

OUD-STUDENTEN BESCHRIJVEN HOE EEN DAG HIGH SCHOOL ERUIT ZIET

One day in your life

Heel leuk al die enthousiaste verhalen over High School, maar hoe ziet een typische dag van  

een High School student er nu echt uit? Speciaal voor jou beschrijven onze studenten Blossom  

en angela hoe een normale dag in argentinië  en Canada eruitziet. Beleef het met ze mee!

    Het is heerlijk om deel uit  
te maken van mijn gastgezin
angela | High School student in Canada
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High School in nieuw-Zeeland

Alléén  
met Travel Active...

• heb je een tweedaagse oriëntatie in 
metropool Auckland

• neem je gratis deel – inclusief vervoer – 
aan het not to be missed schoolkamp

KIa ORA

als High School student in nieuw-Zeeland beleef je een geweldige tijd. Je komt terecht in  
een zeer ontspannen cultuur waar alles draait om sporten, gezelligheid en het buitenleven.  
En dat in een decor van regenwouden, fjorden, bergen, vulkanen en stranden. ook maak je 
kennis met de Maori, de oorspronkelijke bewoners van dit natuurparadijs. Een kleurrijk volk 
met oude tradities en een echte krijgscultuur. En reken er maar op dat je hartverwarmend 
wordt opgenomen in je vriendelijke en spraakzame gastgezin.

Het land van de kiwi’s – de bijnaam voor alles wat met Nieuw-Zeeland te maken heeft – is 
één groot avontuur voor sportieve studenten. Zwemmen met dolfijnen, raften door woeste 
rivieren, gletsjers beklimmen met spikes, kanoën door blauwe baaien en hiken tussen  
dampende geisers: in Nieuw-Zeeland is het de normaalste zaak van de wereld. Dus wees 
gewaarschuwd!

regulier of Plus programma?
Het schoolsysteem in Nieuw-Zeeland is goed en kent Britse invloeden. Zo draagt elke  
student een schooluniform, dat verschilt per school. In het reguliere programma kom je  
terecht op een openbare school. Hoewel er maar weinig plekken beschikbaar zijn, bestaat 
wel de kans dat de Nieuw-Zeelandse overheid jouw schoolgeld subsidieert! Dit doen zij  
elk jaar voor een aantal buitenlandse studenten. Heb je dat geluk? Dan kun je geplaatst 
worden in heel Nieuw-Zeeland. Naast studeren aan een reguliere school kun je er ook  
voor kiezen om voor een semester of een jaar deel te nemen aan het High School plus  
programma. Dan bepaal je zelf waar je in Nieuw-Zeeland naartoe wilt. Van multicultureel 
Auckland en thrillseeking Queenstown tot garden city Christchurch. Bovendien kun je zelf 
kiezen, op basis van jouw wensen en interesses, welke school het beste bij je past.  
Lees verderop meer over het programma High School plus.
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Een High  
School student  
in Nieuw-Zeeland...

• is minimaal 15 jaar en niet ouder dan 17

• is avontuurlijk en sportief

• vertrekt voor een semester of een jaar

• meldt zich aan vóór 1 augustus (start in januari) of 
vóór 1 september (start in februari)

In actie
Of je nu kiest voor een openbare of privéschool, het soort onderwijs  
is op alle scholen hetzelfde. Zo kun je altijd kiezen om bijvoorbeeld 
Maori te leren of de beginselen van het Japans. Bovenal wordt er  
heel veel gesport! Op school en buiten schooltijd. Wedden dat je in  
je eerste week al weet wie er speelt in het rugbyteam All Blacks?  
Dé Nieuw-Zeelandse nationale sport die wereldfaam geniet.

Sweet as auckland
Voordat je na aankomst doorreist naar je gastgezin krijg je eerst een 
tweedaagse oriëntatie in Auckland. Georganiseerd door onze partner-
organisatie. Tijdens deze dagen hoor je – samen met andere studenten 
– alles over de laidback cultuur, studeren op een High School en  
het leven in een Nieuw-Zeelands gastgezin. Ook neem je deel aan  
verschillende culturele activiteiten waardoor je goed voorbereid bij je 
gastgezin aankomt. Natuurlijk sta jij er op de plek van bestemming 
niet alleen voor. Het hele jaar door word je persoonlijk begeleid door 
een vertegenwoordiger van onze lokale partnerorganisatie. Een fijn 
idee, toch? 

Doe maar normaal
Als High School student ervaar je de relaxte cultuur van binnenuit.  
Je zult merken dat de rolverdeling in het gezin vaak nog traditioneel is. 
Zo maken vaders lange werkdagen en werkt de moeder niet of nauwe-
lijks. En Nieuw-Zeelanders houden van ‘gewoon doen’ en er met elkaar 
op uit trekken. Veel gezinnen hebben een boot of vakantiehuis. Dus 
wat er in de vrije tijd ook op het programma staat, jij bent erbij!

Smeltkroes van culturen
In Nieuw-Zeeland zijn de gastgezinnen heel divers, want veel voor-
ouders komen uit bijvoorbeeld Groot-Brittannië, Italië, Duitsland,  
China, Japan, India, Nederland of de eilanden in de Grote Oceaan. 
Maar waar hun roots ook liggen, stuk voor stuk zijn ze trots op hun 
land, dat ze maar al te graag aan je willen laten zien. Kortom: kia ora, 
oftewel welkom!

We love...
• de vriendelijke bevolking waardoor jij je snel thuis voelt

• een omgedraaid jaar: zomervakantie tijdens de kerstdagen

• de talrijke buitenschoolse activiteiten

• het verleggen van je sportieve grenzen

• de diversiteit van de ongelofelijke natuur 

• het dansen van de hakka, een traditionele Maoridans

xx%

Auckland

Wellington

Hastings

Hamilton

Palmerston North

Christchurch

Dunedin



44

GooD AS GOLD
of je gastgezin nu op het 
noorder- of Zuidereiland 
woont, nieuw-Zeeland is 
overal even geweldig. 
Maar wil jij zelf optimaal 
invloed hebben op jouw 
plaatsing, dan biedt het 
programma High School 
Plus uitkomst. Want hier 
bepaal jij of je gaat  
studeren in bijvoorbeeld 
avontuurlijk Queenstown, 
wereldstad auckland of 
artistiek Wellington.  
En hou je misschien van 
zeilen, wintersporten of 
bergbeklimmen? Kies  
dan voor een school die 
inspeelt op jouw persoon-
lijke interesses. Good  
as gold, want alles is 
mogelijk.

High School Plus in nieuw-Zeeland

Een High School 
Plus student  
in Nieuw-Zeeland...

• is minimaal 15 jaar en niet ouder dan 18

• vertrekt voor een semester of een jaar

• meldt zich aan vóór 1 mei (start in juli) of  
vóór 1 oktober (start in januari)
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privéscholen zitten in heel Nieuw-Zeeland. En het bijzondere is dat elke 
school uniek is. Want naast de verplichte lesstof bieden deze scholen 
extra vakken aan, afgestemd op hun individuele karakter of geografi-
sche ligging. Dit betekent dat je jouw High School uitwisseling helemaal 
kunt afstemmen op jouw eigen wensen. Want ligt een school aan zee, 
dan kun je als officiële les bijvoorbeeld leren zeilen. En op een school  
in de bergen volg je extra wintersportvakken. Wil je optimale zekerheid 
en maximaal profiteren van je uitwisselings periode? Dan is High School 
plus het programma voor jou.

altijd een luisterend oor
In Nieuw-Zeeland worden al onze studenten intensief begeleid door 
twee lokale professionals. En dat is niet voor niets, want dankzij hun 
onderwijservaring – ze hebben zelf gewerkt op privéscholen – weten 
zij als geen ander wat een privéschool je kan bieden. Speciaal voor 
onze studenten selecteerden zij de beste Nieuw-Zeelandse privé-
scholen. Op basis van jouw voorkeur voor bijvoorbeeld sportclubs,  
faciliteiten en vakken geven zij je een advies op welke school jij je het 
meeste thuis zult voelen. De begeleiding begint dus al voor vertrek.  
En ben je aangekomen, dan word je opgehaald van het vliegveld en 
meegenomen naar de tweedaagse oriëntatie in Auckland. Verder  
houden de persoonlijke begeleiders veelvuldig contact met jou,  
je school en je gastgezin. Ook al ben je aan de andere kant van de  
wereld, je staat er nooit alleen voor.

We love...
• zelf je school kiezen: ga daar naartoe waar jij heen wilt! 

• veel individuele aandacht, dus altijd een luisterend oor

• jouw regiokeuze is gegarandeerd

• tweedaagse oriëntatie – na aankomst – met andere  
studenten in spetterend Auckland

Goed om te weten
Elke privéschool hanteert zijn eigen schoolgeld. Dit betekent dat 
er geen vaste programmaprijs is. De kosten die je in deze brochure 
ziet staan, zijn gebaseerd op de High School met het laagste 
schoolgeld. Wil je voor aanmelding weten wat de exacte kosten 
zijn, bel of mail dan met ons High School team!
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niks missen
In tegenstelling tot het reguliere programma zijn er volop plekken  
beschikbaar en krijgen de gastgezinnen die deelnemen aan High 
School plus een bijdrage in de onkosten. Deze compensatie zorgt  
ervoor dat jij alles krijgt wat je nodig hebt. Zo kunnen de gezinnen  
je meenemen op avontuurlijke tripjes, schuif je aan bij de tea in een 
restaurant en logeer je doorgaans op een speciaal voor jou ingerichte 
kamer. Natuurlijk is de financiële tegemoetkoming geen reden voor 
het gastgezin om je in huis te nemen – daar is het bedrag te laag voor 
– maar het geeft ons de zekerheid dat al onze uitwisselingsstudenten 
kunnen profiteren van dezelfde hoogstaande kwaliteit.
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High School in australië

In Australië gaat alles er heel relaxed aan toe. Erg fijn, want het zorgt 
ervoor dat jij je heel snel zult thuis voelen. Nieuwe vriendschappen 
zijn dan ook zo gesloten. Reken er maar op dat je zodra je landt, wordt 
begroet met g’day mate. Met andere woorden: welkom in Australië!

overleven in de bush
Het Australische schoolsysteem is gebaseerd op het vroegere school-
systeem in Engeland. Dit betekent dat de nadruk niet op studeren, 
examens en cijfers ligt, maar op praktijkopdrachten die je in groepjes 
maakt en presenteert. Zelf op onderzoek uitgaan, ontdekken, bespre-

ken en ontwikkelen, daar draait het om op school. En Australische  
leraren zien zichzelf liever als coaches, die het beste uit hun studenten 
willen halen. Zo volg je vakken als expedition skills, waarbij je samen 
met klasgenoten leert hoe je kunt overleven in de Australische bush. 
En wat denk je van lessen debating, Aussie rules rugby of Japans?  
Eén ding is zeker: aan de andere kant van de wereld ontplooi jij al  
jouw talenten. 

G’DaY DUTCHY
In australië is alles groots.  
Het land, het weer, de natuur,  
de kustlijn, de uitgestrektheid  
en het gevoel van vrijheid.  
vriendelijkheid en de laidback 
mentaliteit zijn de highlights  
van de australische cultuur.  
Een zeer gastvrije cultuur die  
jij bij je gastgezin snel gaat 
waarderen. Want down under 
geniet je van het echte leven, 
barbecue je met je Ozzie mates, 
leef jij je sportief uit en maak  
je ontzettend veel plezier. En in 
combinatie met witte stranden, 
tropische regenwouden, wereldse 
steden en het woeste binnenland 
maakt dit van je High School 
avontuur een onvergetelijke 
ontdekkingsreis. You reckon!

Een High  
School student  
in Australië...

• is minimaal 15 jaar en niet ouder dan 18

• mag nog niet klaar zijn met 6 vwo 

• heeft gevoel voor humor

• is avontuurlijk en sportief

• vertrekt voor een semester of een jaar

• meldt zich aan voor 1 februari  
(start in juli) of voor 1 augustus  
(start in februari)
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Hou je hart vast
Kies je voor magnifiek Australië, dan kun je in het hele land worden 
geplaatst. Veel studenten komen terecht in de staten Victoria, New 
South Wales en Queensland. En hier verliezen zij hun hart aan de  
Australische manier van leven. Weet jij al waar je naar toe wilt, welke 
vakken je wilt volgen en welke sport je onder de knie wilt krijgen?  
Kies dan voor het Australië plus programma. Dan bepaal jij zelf welke 
plaats en school het beste bij je passen. Meer weten? Blader gauw 
naar de volgende pagina.

Let’s get social
Of je nu kiest voor een openbare of privéschool, elke student in Aus-
tralië krijgt toegang tot een online forum van onze partnerorganisatie. 
Hierop lees je alles over het dagelijks leven in een Australisch gast-
gezin, hoe het er op een High School aan toegaat en welke activiteiten 
er bij jou in de buurt plaatsvinden. Bovendien kun je er foto’s op  
plaatsen, bloggen en contacten onderhouden. Ook staan er alle tripjes 
op die onze Australische collega’s voor jou organiseren. Om te begin-
nen: een lokale oriëntatie – met andere uitwisselingsstudenten – na 
aankomst bij je gastgezin. 

Wereldse culturen
Vriendelijk, open en gastvrij, dat zijn Australiërs bij uitstek. Ze zijn 
trots op hun land en laten dat ook graag aan je zien. Zo wappert de 
Australische vlag overal en made in Australia prijkt op elk product  
uit eigen land. In vergelijking met Europa kent Australië – als echt  
emigratieland – een relatief korte geschiedenis. De eerste bewoners 
kwamen uit alle windstreken. Vandaar dat de achtergrond van gast–
gezinnen sterk kan verschillen. Als student leer je dus niet alleen alles 
van de Australische cultuur, maar krijg je ook iets mee van de Engelse, 
Italiaanse, Ierse of zelfs Aziatische cultuur. Hoe crickey is dat!

Koningen vol spot
Australiërs zijn erg sportief en hebben een sterk gevoel voor humor, 
dus neem niet alle opmerkingen even serieus. En ze zijn de koning in 
het afkorten van woorden, zoals barbie voor barbecue, breakie voor 
ontbijt, bickie voor biscuit en sunnies voor zonnebril. Oefen dit vast  
in je Engels voor vertrek, dan maak jij een vliegende start in Oz.

We love...
• kangoeroes, koala’s, wombats, possums en platypuss:  

dieren die je nergens anders ter wereld vindt

• het coachende schoolsysteem dat nieuwe vrienden maken  
en groepsverantwoordelijkheid stimuleert

• Kerstmis vieren in je togs op het strand!

• surfen zonder zeil of een andere bijzondere watersport  
beoefenen

• throw another shrimp on the barbie oftewel een echte  
Ozzie barbecue

• feesten met je vrienden op een bad taste party of pyama party

Alléén  
met Travel Active...

• heb je een lokale oriëntatie bij jou in de buurt

• kun je deelnemen aan talrijke tripjes naar bijvoorbeeld  
the Red Center of tropisch Cairns

• krijg je toegang tot een online forum dat 24 uur per dag 
beschikbaar is

xx%

Adelaide

Broken Hill

Sydney
Canberra

Brisbane

Cairns

Darwin

Perth

Alice Springs

Melbourne

lancestone
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no WORRIES

Ga je naar High School in australië, dan wil je vast 
en zeker het maximale halen uit je verblijf down 
under. Want droom je ervan om Marine Biology te 
studeren of te leren surfen in Surfers Paradise of op 
het strand van noosa Heads? Dan zit je niet op een 
plaatsing in het woeste en droge binnenland te 
wachten. Met het High School Plus programma heb 
je zelf alle invloed op de plek waar jij terechtkomt. 
Kortom: jij bepaalt of je gaat wonen en studeren in 
kunstzinnig Melbourne, trendy Sydney, hippieach-
tig Byron Bay of misschien wel bruisend Brisbane. 
Ideaal toch!?

Het mooie van het High School plus programma is dat je optimale vrijheid krijgt. Zo kies 
je niet alleen de plek waar jij graag naar toe wilt, maar ook de school die het beste bij 
jouw persoonlijke wensen past. Dit is hét begin van een perfect avontuur.

Ideale match
Net zoals in Nieuw-Zeeland zitten privéscholen in heel Australië. Ook is elke school  
anders. Want naast verplichte vakken biedt elke school unieke lessen aan, afgestemd  
op de regio waarin hij zich bevindt. Samen met jou bekijken wij wat jouw specifieke  
wensen zijn, welke hobby’s je graag uitoefent, welke sporten je wilt leren en waarover  
je graag meer wilt weten. Zo maken wij een ideale match, waardoor je alles uit je High 
School periode haalt. Gegarandeerd.

Een High School 
Plus student  
in Australië...

• is minimaal 15 jaar en niet ouder dan 18

• vertrekt voor een trimester, semester of  
een jaar

• meldt zich aan vóór 1 februari (start in juli)  
of vóór 1 september (start in januari)

• heeft 6 vwo nog niet afgerond

High School Plus in australië
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We love...
• dat je gaat wonen en studeren waar jij wilt! 

• het rode woestijnzand onder een strakblauwe lucht

• jouw regio- en schoolkeuze zijn gegarandeerd

• duiken in het Great Barrier Reef, het ultieme wereldwonder

• ‘echte mannen’ in actie zien tijdens Aussie rules football,  
de nationale sport

“No words can explain how great and amazing AUSTRALIA is.  
The people are beyond amazing and the country itself is beautiful. 
Ozzy all the way!”
High School student Babet

Goed om te weten
Gastgezinnen die deelnemen aan High School plus krijgen een  
bijdrage in de onkosten. Uiteraard is deze financiële tegemoet-
koming geen reden voor het gastgezin om je in huis te nemen; 
daar is het bedrag te laag voor. Maar het geeft ons de zekerheid 
dat al onze uitwisselingsstudenten kunnen profiteren van dezelf-
de hoogstaande kwaliteit.
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Plus, plus en nog eens plus
Het High School plus programma kent geen vaste programmaprijs.  
Die is afhankelijk van de regio, de school en de periode die je kiest.  
De kosten die je in deze brochure ziet staan, zijn gebaseerd op de  
privéschool met het laagste schoolgeld. Wil je voor aanmelding  
weten wat de mogelijkheden zijn voor jou, bel of mail dan met ons 
High School team.

vind je draai
Al ben je aan de andere kant van de wereld, je staat er nooit alleen 
voor. Ter plekke word je intensief begeleid, kun je deelnemen aan  
toeristische tripjes en heb je de beschikking over een online forum  
dat je 24 uur per dag ondersteuning biedt. Bovendien krijg je samen 
met andere studenten – na aankomst bij je gastgezin – een regionale 
oriëntatie. Een goede voorbereiding die je helpt om snel je draai te  
vinden. No worries dus!

“Australia is just the place to be. Let’s make a little list: koalas, 
kangaroos, MELBOURNE, awesome people, surfing, beachbeach-
beach, surfer dudes, outback, mountains, rainforest, Great Ocean 
Road. All you want in one country.”
High School student roxan



Daar zit ik dan, op de bank, nog uit te puffen van het inpak-
ken. Wat een gedoe, alles zit overvol en dan is het ook nog 
eens te zwaar. Straks nog de laatste dingen eruit halen en 
wat andere dingen toevoegen. De laatste dagen heb ik van 
veel mensen afscheid moeten nemen. Dat is moeilijk, echt 
waar. Potverdikkie, wat heb ik hier toch een hoop geweldige 
mensen om me heen!

Dat schreef ik negen maanden, één week en zes dagen gele-
den. Momenteel gaat het er ongeveer hetzelfde aan toe. Mor-
gen laat ik Amerika achter en kom ik weer terug naar Neder-
land. Ik heb er heel veel moeite mee, de laatste weken heb ik 
een geweldige tijd gehad. Ik ga het hier echt onwijs missen! 

Het is niet niks om voor een jaar uit je vertrouwde omgeving 
te stappen en naar de andere kant van de wereld af te reizen. 
Maar ik ben trots dat ik het gedaan heb. Ik heb fantastische 
mensen ontmoet en heel veel mogen zien en ervaren, en dat 
neemt niemand mij meer af.

Het is me wel een jaar geweest hoor, met veel ups en downs. 
Een jaar waarin ik op Facebook van 210 naar 642 vrienden 
ben gegaan. Een jaar waarin ik meer gereisd en meegemaakt 
heb dan ik ooit had durven dromen. Waarin ik 5.785 sms’jes 
naar Amerikaanse nummers heb gestuurd en er 6.209 heb 
ontvangen. Een jaar waarin 80 procent van de keren dat  
ik lachte met een Amerikaan was omdat ik zelf iets stoms  
gezegd of gedaan had.

Ik heb me het begrip tijd nooit zo goed gerealiseerd als het 
afgelopen jaar. In het begin was het altijd van ‘ik ben drie  
weken in Amerika, nog 38 te gaan’, maar dit veranderde al 
veel te snel in ‘ik ben al 38 weken in Amerika, nog maar drie 
weken te gaan’. En nu ben ik hier al bijna 41 weken, en heb  
ik zelfs nog maar zeventien uur. De tijd is gevlogen en ik kan 
niet geloven dat ik echt al bijna naar huis ga. 

Ik durf te zeggen dat ik in het afgelopen jaar erg gegroeid ben 
(en niet alleen in omvang). Ik weet niet wanneer ik terugga 
naar Florida, maar het zal vast snel zijn. Ik heb hier veel te 
veel geweldige vrienden.

Linda
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Laat van je horen

Bloggen maar!
ook al zit je aan de andere kant van de wereld, een blog is een uitstekend middel om je ervarin-
gen te delen met je familie, vrienden en kennissen. niet alleen leuk, maar ook helemaal van 
deze tijd. High School studenten Bas en Linda blogden over hun belevenissen over de grens.

     van 210 naar  
642 vrienden  
op Facebook  
Linda | High School student in Amerika
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Brazilië heeft een enorme indruk achtergelaten. Meer dan  
ik had kunnen verwachten, toen ik besloot om het land van 
carnaval en samba te gaan bezoeken. Nu nog, ongeveer drie 
jaar later, word ik dagelijks geconfronteerd met wat ik daar  
allemaal heb meegemaakt. Nog steeds heb ik regelmatig  
contact met mijn gastgezin en afgelopen zomer ben ik terug-
geweest. Het was geweldig om weer bij mijn familie te zijn.  
Ze hebben al aangegeven dat ik wanneer ik maar wil onaan-
gekondigd aan de deur mag verschijnen en dat is een fantas-
tisch gevoel. Het gevoel dat er ergens anders in de wereld, 
ver weg, nog een hele groep mensen is die om je geeft en 
waar je altijd terechtkunt. 

Hier in Londen, waar ik sinds september woon en studeer, 
kom ik regelmatig Brazilianen tegen in de metro of op straat. 
Op de een of andere manier ben ik na mijn Braziliaanse High 
School avontuur gevoeliger geworden voor het herkennen 
van alles wat met Brazilië te maken heeft. Het is ontzettend 
leuk om in de metro even snel een gesprekje aan te kunnen 
knopen, of wanneer ik ergens in de rij sta te wachten. Ik heb 
gemerkt dat Brazilianen overal ter wereld zijn. Gelukkig heb  
ik tijdens mijn uitwisseling redelijk goed portugees leren 
spreken en schrijven. Ik schrijf nog steeds veel portugees, 
omdat ik nog vrijwel dagelijks mijn vrienden in Brazilië spreek 
via de chat of Facebook. Mijn beste vriend gaat binnenkort 
voor een uitwisselingsprogramma van de universiteit naar 
portugal en ik ga hem dan zeker opzoeken.

Later, wanneer ik klaar ben met mijn opleiding, lijkt het me 
geweldig om een baan in Brazilië te vinden. Omdat het  
land, de taal, de cultuur en de bevolking een zo grote indruk 
hebben gemaakt, ga ik er graag naar terug. 

Ik heb tijdens mijn High School semester heel veel geleerd, niet 
alleen over een andere cultuur, maar ook over mezelf. Als ik nu 
terugblik denk ik dat ik meer tijd had moeten nemen om er 
echt van te genieten, want daar was ik een beetje laat mee. Op 
school heb ik elk vak meegedaan en ook de toetsen gemaakt. 

In Nederland had ik op de middelbare school het profiel  
Cultuur en Maatschappij, dat eigenlijk vooral bestond uit  
talen met economie en geschiedenis en in plaats van gym 
dans. In Brazilië kies je geen pakket, dus het was wel even 
wennen om ineens natuurkunde, biologie, scheikunde en  
filosofie in mijn pakket te hebben. Filosofie, aardrijkskunde, 
portugees en biologie waren mijn favoriete vakken. Met 
scheikunde had ik helemaal niets, maar natuurkunde vond  
ik erg interessant, wel een beetje moeilijk. 

Vanaf mijn eerste dag was alles op school in het portugees, 
mede omdat ik had aangegeven in mijn brief aan de familie 
dat ik graag de taal wilde leren. Thuis spraken we dan ook  
bijna geen Engels, zodat ik de taal het snelste onder de knie 
zou krijgen. Voordat ik naar Brazilië ging, heb ik het cursus-
boekje Isso Aí gekocht met een cd erbij en was ik zelf vast  
begonnen om wat dingen te leren. In mijn kamer hingen  
allemaal post-its met daarop het portugese woord van het 
ding waar het op geplakt was. Dit heeft mij geholpen om al 
een beetje te kunnen wennen aan de taal. 

De reden dat ik naar Brazilië wilde waren de muziek, de vlag 
en omdat het ver weg was en anders. Ik ben nu nog steeds 
blij dat ik de keuze heb gemaakt om naar Brazilië te gaan en 
ben er zeker van dat ik nog vaak terugga.

Bas

Lees andere in
spire-

rende reis
blogs 

via 

www.travelact
ive.nl

!

     neem de tijd  
om er echt van  
te genieten  
Bas | High School student in Brazilie



High School in Brazilië

Brazilianen zijn ontzettend gastvrij, hartelijk en betrokken. Ze hebben een rijk sociaal leven 
waar familie en vrienden elkaar voortdurend opzoeken. Je zult merken dat je hierdoor heel snel 
nieuwe vrienden maakt. Niet alleen omdat je gastgezin je overal mee naartoe neemt, maar ook 
omdat je veel van je vrije tijd doorbrengt op terrasjes waar je urenlang praat met je vrienden of 
familie. Op en top gezelligheid dus!

Leer en geniet
Naast een druk sociaal leven vinden Brazilianen studeren belangrijk. Een High School duurt  
drie jaar en het schooljaar start in februari en eindigt in december. Als uitwisselingsstudent 
word je meestal in het tweede jaar geplaatst. Veel scholen hebben een dresscode en je volgt  
een standaard – dus verplicht – vakkenpakket met bijvoorbeeld portugees, literatuur, wiskunde, 
geschiedenis en scheikunde. En uitslapen is er niet meer bij, want vaak beginnen de lessen  
al om zeven uur ’s ochtends… Met als voordeel dat je rond het middaguur ook weer uit bent.  
Kortom: je krijgt alle ruimte om met je Braziliaanse vrienden leuke dingen te doen. 

Welkom in Brazilië! Het land van tropische regen-
wouden, schitterende wetlands en het wereld-
beroemde carnaval in rio de Janeiro. In dit grootste 
land van Latijns-amerika ontdek je de hartelijkheid 
van de Brazilianen, het rijke koloniale verleden  
en de mooiste stranden met een strakblauwe zee, 
wit stuifzand en wuivende palmbomen. Bovendien 
leer je vloeiend Portugees spreken en dans je  
de samba op uitbundige familiefeesten. Want 
Brazi lianen houden van swingen, feesten en 
zingen. En ben je sportief? Dan is Brazilië jouw 
High School bestemming bij uitstek!

Een High  
School student  
in Brazilië...

• is minimaal 15 jaar en niet ouder dan 18

• is flexibel en wereldwijs

• start in juli of februari

• meldt zich aan vóór 15 april (start in juli) of 
vóór 1 oktober (start in februari)

rELaXE
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Highscore
Als uitwisselingsstudent kun je in Brazilië allerlei verschillende spor-
ten beoefenen. Natuurlijk is voetbal volkssport nummer één, maar  
ook basketbal, tennis en handbal zijn immens populair. Vast en zeker 
stimuleert je gastgezin je om sportief bezig te zijn. Woon je aan de 
kust? Dan is strandvolleybal of surfen jouw sportieve uitdaging!

In de bonen
Met High School in Brazilië ontdek je het Braziliaanse leven van 
binnen uit. Op een originele en intense manier, want je draait gewoon 
mee in het dagelijkse leven van je gastgezin. Zo ontbijt je met koffie  
en eet je twee keer per dag warm. Vooral rijst en bonen domineren het 
menu. Ook vertel jij je Braziliaanse ouders altijd wat je in je vrije tijd 
doet. Dit willen ze weten uit interesse en bescherming. Want niets is zo 
belangrijk voor ze als hun eigen gezin en familie. Falo Português?

Kies je voor Brazilië, dan start jouw High School avontuur met een  
lokale oriëntatie, georganiseerd door onze Braziliaanse partnerorga-
nisatie. Hier hoor je alles over de cultuur, studeren op een High School 
en het Braziliaanse familieleven. Ook maak je kennis met je persoon-
lijke begeleider. In de eerste maand krijg je bovendien tien uur  
portugese les. Want door zo snel mogelijk de taal te spreken, haal je 
het maximale uit je verblijf. En om het land nog beter te leren kennen, 
organiseert onze partnerorganisatie allerlei trips naar bijvoorbeeld  
het natuurrijke pantanal, bruisend Rio de Janeiro of het dunbevolkte 
Amazonegebied.

Wensen
Gastgezinnen zitten in heel Brazilië en wonen in steden en dorpen.  
Het is mogelijk om bij je persoonlijke interview een regiovoorkeur op 
te geven. Wees je ervan bewust dat wij een plaatsing in het door jouw 
gekozen gebied niet kunnen garanderen. Eén ding is wel zeker: wij  
zorgen voor een onvergetelijke uitwisseling.

We love...
• swingen tijdens het Braziliaanse carnaval

• het hechte en gastvrije familieleven

• een unieke bestemming voor studenten 
die anders willen

• de adembenemende regenwouden
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Alléén  
met Travel Active...

• kun je kosteloos een regiovoorkeur opgeven

• krijg je tien uur portugese les

• kun je al voor drie maanden (een trimester)  
naar Brazilië

200%

Rio de Janeiro

Brasilia

Salvador
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¡JunToS!

Argentinië is drie eeuwen lang een Spaanse kolonie geweest. De voer-
taal is hier dan ook Spaans. Anno nu stamt 95 procent van de bevol-
king af van Spanjaarden en Italianen. Maar ondanks de minderheids-
positie heeft de inheemse bevolking – met haar legendes en verhalen –  
een grote invloed op de hedendaagse cultuur.

Cultuur in zeven dagen
Een High School student in Argentinië vliegt samen met andere Neder-
landse studenten naar Buenos Aires. Je wordt als groep opgehaald van 
het vliegveld en naar de zeventiende-eeuwse stad Rosario gebracht. 
Hier krijg je een intensieve, leuke en leerzame oriëntatie van zeven  
dagen. Zo volg je negentien uur Spaanse les en leer je in workshops 
alles over de Argentijnse cultuur, de gebruiken in het gastgezin en  
het leven op een High School. Ook trek je er elke dag op uit. Je maakt 
bijvoorbeeld een boottocht over de paranarivier, je relaxt op het  
paranastrand, je bezoekt het park España en je gaat met de bus naar 
Noord-Rosario. Natuurlijk is er alle tijd om de levendige stad met zijn 
mooie musea zelf te ontdekken. Na deze fantastische week ga je goed 
voorbereid naar je gastgezin.

Tropische regenwouden, eeuwige sneeuw, machtige watervallen, woeste bergen, koloniale  
steden, kilometerslange kustlijn, stoere gaucho’s en vruchtbare pampa’s: argentinië is een  
schitterende bestemming voor High School studenten. Met als stralend middelpunt het  
bruisende Buenos aires, ook wel ‘het Parijs van het Zuiden’ genoemd. En zeg je argentinië,  
dan zeg je de tango. Deze passievolle dans past perfect bij het natuurrijke land dat door het 
wisselende klimaat veel verschillende gezichten kent. De argentijnen zijn levensgenieters  
en terecht een trots volk. Eén ding is zeker: de rijke geschiedenis en kleurrijke bevolking  
zorgen ervoor dat jij een geweldig avontuur beleeft.

We love...
• de echte Argentijnse tango leren dansen

• smullen van empanadas (deeg gevuld met vlees en/of 
groenten) en facturas (zoet gebak van meel, melk en boter)

• wildlife spotten in Ushuaia vlakbij Antarctica

• het bewonderen van de Iguazu-watervallen in het  
gelijk namige nationale park

• genieten van heerlijk Argentijns vlees, gegrild op de asado  
oftewel barbecue 

• Bariloche, de chocoladehoofdstad in de provincie  
Rio Negro. Je waant je in Zwitserland!

High School in argentinië

Inclusief 

7-daagse

oriëntatie
met 19 uur 

taallessen!



allemaal gelijk
In Argentinië kom je terecht op een openbare High School en omdat  
het verschil tussen arm en rijk groot is, draag je een uniform. Op deze 
manier is iedereen gelijk en wordt het groepsgevoel op school gestimu-
leerd. Elke student volgt een bepaalde richting. Van taal en cultuur tot 
wetenschap en economie. Drie vakken zijn verplicht: aardrijkskunde, 
Spaans en geschiedenis. De rest mag je zelf kiezen. Wat denk je van  
lessen in lichaamstaal, communicatie, ethiek en psychologie? Allemaal 
even bijzonder. ’s Middags heb je alle tijd om met je vrienden te sporten, 
naar het terras te gaan, te winkelen of mate te drinken. Want de school 
is al om één uur uit. En wist je dat je in Argentinië maar liefst drie  
maanden zomervakantie hebt, van december tot maart? Dé periode  
om het land te ontdekken. Met je gastgezin of onze partnerorganisatie 
die dan allerlei tripjes organiseert. 

op en top samenzijn
Argentijnse gastgezinnen zijn erg betrokken en sociaal. Ze brengen 
dan ook veel tijd met elkaar door. Aan tafel, op straat of tijdens het 
sporten. Niet voor niets is juntos het toverwoord in Argentinië, wat  
samen betekent. Zo is het uitgebreide avondeten een must. Iedereen 
is dan aanwezig en vertelt wat hij of zij die dag heeft gedaan. Door  
de week blijven Argentijnen ’s avonds graag thuis en spelen ze een 
spelletje, kijken ze televisie of kletsen ze met elkaar. De weekenden 
zijn gevuld met tripjes, uitjes, sporten, uitgaan, film kijken of familie-
bezoek. Wedden dat jij snel kennismaakt met culinaire hoogstandjes 
als een asado, empanadas, facturas en echt Argentijns vlees?  
Smullen maar!
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Een High  
School student  
in Argentinië...

• is minimaal 15 jaar en niet ouder dan 18

• vertrekt voor een semester of een jaar

• meldt zich aan vóór 15 maart (start in juli) of  
vóór 1 oktober (start in maart)

Alléén  
met Travel Active...

• zijn alle overnachtingen en maaltijden tijdens de 
zevendaagse oriëntatie inbegrepen

• vertrek je als groep naar Argentinië

• is de Spaanse taalcursus – als onderdeel van de  
oriëntatieweek – inclusief

300%

Comodoro Rivadavia

Rio Gallegos

Ushuaia

Bahía Blanca

San Carlos de Bariloche

Buenos Aires

La Plata

Rosario

Santa FéCórdoba

Mendoza

Resistencia

San Miguél 
de Tucumán

Salta

one day in your life
Nieuwsgierig naar een typische dag van een High School student 
in Argentinië? Lees dan het verhaal van Blossom. Op pagina 40 
neemt zij je mee naar het Argentijnse leven.



Niet een, maar twéé dochters zagen Hannie en Jos Seuren voor een jaar vertrekken naar High School  

in het buitenland. Mieke (nu 21) ging naar Amerika en Anke (18) naar Argentinië. “Het is dat we pas 

wisten dat het bestond nadat Mieke ermee thuis kwam, anders hadden we ook onze oudste zoon die 

kans willen geven.” De ouders uit het Limburgse Siebengewald zeggen over het High School avontuur 

van hun dochters: “We zien het niet als loslaten, maar als anders vasthouden.”

In 2007 kwam Mieke uit school thuis met het 
idee dat ze een jaar naar High School wilde. 
Hannie en Jos reageerden behoudend. “We 
stonden er niet afwijzend tegenover, maar we 
wilden zeker weten dat het geen bevlieging 
was. Ze was pas zestien en een echte puber. 
We hebben er uitgebreid over gesproken en 
ons goed laten informeren.” Mieke koos voor 
High School in Amerika en ze werd geplaatst 
bij een gastgezin in Florida. Een ervaring om 
nooit meer te vergeten.

BEnGEL  Volgens Hannie heeft Mieke in  
Amerika veel zelfkennis opgedaan en zich 
goed leren redden. “In het Amerikaanse gast-
gezin werd ze op zichzelf teruggeworpen.  
Ze moest voor zichzelf zorgen, zoals het doen 
van haar eigen was. Ook werd er van haar ver-
wacht dat ze zich als vrijwilliger inzette voor de 
lokale gemeenschap. Eigenlijk kwamen we er 
pas achter hoe goed zo’n jaar High School is, 
toen ze terugkwam. Mieke is nu veel zelfstan-
diger, neemt initiatief en heeft meer zelfver-
trouwen en doorzettingsvermogen gekregen. 
Ze heeft een ontwikkeling doorgemaakt waar 
ze anders jaren voor nodig had gehad. Nu zeg-
gen we vaak gekscherend tegen haar: je ging 
als een bengel en kwam terug als een engel.”

LoSMaKEn  Na de positieve ervaring van 
Mieke wilde ook dochter Anke naar High 
School in Amerika. Helaas waren haar cijfers 
voor Engels niet goed genoeg, waardoor ze 
niet werd geaccepteerd. De teleurstelling was 
van korte duur, want al snel kwam Argentinië 
in beeld. In 2011 stapte ze op het vliegtuig en 

genoot ze in de levendige stad parana van 
haar High School avontuur. “De tijden zijn wel 
veranderd sinds Mieke ging. Door alle sociale 
media en Skype is het een stuk gemakkelijker 
om het contact te onderhouden. Toch spreken 
we Anke niet al te vaak. Dat doen we bewust, 
want ze moet zich losmaken van het thuisfront 
zodat ze de kans krijgt om daar een plekje  
te vinden. Als ouder moet je het contact dan 
ook beperken en je kinderen vertellen dat ze 
bijvoorbeeld niet dagelijks via Facebook het 
leven van hun Nederlandse vrienden moeten 
volgen. Anders krijg je de kans niet om te  
aarden. Ze moeten het daar doen, niet hier.”

HarT  Anke wisselde na het eerste semester 
van gezin. “Dat wisten we van tevoren”, vertel-
len Hannie en Jos. “Het is ook goed voor haar 
geweest, want het eerste gastgezin was wel-
varend. Het tweede gastgezin had het minder 
breed en vertelde tegen haar: ‘We hebben niet 
veel, maar we hebben een groot hart en dat 
kunnen we je geven.’ pas als ze terug is, weten 
we wat dit schooljaar in Argentinië haar echt 
heeft gebracht.”

GEnIETEn  De familie Seuren heeft geen  
moment getwijfeld of de dochters een semes-
ter of een jaar naar High School zouden gaan. 
“Wij zeiden: je gaat een jaar of je gaat niet. 
Buiten dat de kosten er niet tegen opwegen,  
is een halfjaar gewoon te kort. Ben je net  
gewend, begin je de taal te spreken, voel je  
je steeds meer op je gemak en dan moet je 
naar huis. Terwijl het echte genieten pas dan  
begint. Veel oud-studenten die een halfjaar 

waren gegaan, hadden er ook spijt van.  
Met die wetenschap was dat voor ons ook 
geen issue.”

KoSTEn  De informatievoorziening, voor-
bereiding en begeleiding door Travel Active 
hebben Hannie en Jos als positief ervaren.  
“Je krijgt de informatie die je nodig hebt. En 
als er iets is of je hebt vragen, dan kun je altijd 
bellen. Het is belangrijk dat je kind zich van  
tevoren goed oriënteert op het land en dat je 
continu in gesprek blijft met Travel Active, 
want er komt veel bij kijken. Ook moeten  
ouders zich realiseren dat de bijkomende  
kosten per land verschillen. Zo had Mieke veel 
uitjes met school en ook het gastgezin nam 
haar mee, bijvoorbeeld naar Disney World. In 
Argentinië is dat anders. Daar organiseert de 
partnerorganisatie veel excursies. Erg leuk, 
maar die zorgen wel voor extra kosten. Anke 
moet keuzes maken, want we hebben wel vier 
kinderen. Daarom gaat ze bij terugkomst eerst 
een jaar werken voordat ze gaat studeren.  
Zo kan ze de extra kosten terugverdienen.” 

vErTrouWEn  Hannie en Jos zijn nuchter  
en hebben zich geen zorgen gemaakt om hun 
dochters. “Wij hebben vertrouwen in onze  
kinderen. En de kinderen die dit willen doen, 
hebben al een bepaalde onafhankelijkheid.  
De wens voor een dergelijk avontuur moet  
ook echt bij hen vandaan komen. En natuurlijk 
hebben ze het af en toe moeilijk. Dan zitten  
ze niet lekker in hun vel, maar dat gebeurt in 
Nederland ook.”

Anders 
vasthouden

INFORMATIE VOOR OUDERS EN VERZORGERS

Ouders klappen uit de school
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“Mieke heeft  

een ontwikkeling  

doorgemaakt waar  

ze anders jaren  

voor nodig had  

gehad”
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High School in Engeland

LOOK LEFT 
LooK rIGHT

De rijke English heritage spreekt tot de verbeelding  
en Engeland is dan ook een favoriete bestemming  
van High School studenten. Het is het ideale land  
om je Engels te perfectioneren. Maar ook om op een 
originele en intense manier kennis te maken met de 
droge humor en beleefde omgang die zo kenmerkend 
zijn voor de Engelse cultuur. Deze cultuur – doorspekt 
met tradities en rituelen – leer je bij je gastgezin 
ongetwijfeld heel goed kennen. En of je nu geplaatst 
wordt in het wereldse Londen of in bruisend oxford, 
als High School student beleef jij de tijd van je leven!

Indrukwekkende hoogvlakten en gebergten, schitterende historische 
gebouwen, het reusachtige London Eye, rode dubbeldekkers, zwarte 
taxi’s en baked beans & sausages als ontbijt. Het karakteristieke  
eiland – dat drie keer groter is dan Nederland – heeft je ontzettend 
veel te bieden.

voor bollebozen
In Engeland krijg je een prachtige kans om op hoogstaand internatio-
naal niveau onderwijs te volgen. Want Engelse diploma’s worden  
wereldwijd erkend. Je studie heeft hier dan ook de hoogste prioriteit. 

Je komt terecht op een openbare middelbare school, oftewel state 
school. Vaak in het vierde of vijfde jaar. Je volgt vakken als Engels,  
natuurkunde, wiskunde en vreemde talen. Ook kun je extra vakken 
kiezen zoals theater, gym, techniek, informatica, design en drama.  
En het mooie is dat je in Nederland al je vakkenvoorkeur kunt  
opgeven. Op je eerste schooldag bepaal je samen met je klassenleraar 
welke lessen je definitief gaat volgen. En deze klassenleraar is ook 
jouw eerste aanspreekpunt op school. Tijdens registration class neem 
je samen de voortgang door en bespreek je allerlei andere voor jou  
belangrijke zaken.   
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Een High School student 
in Engeland...

• is minimaal 16 jaar en niet ouder dan 18

• is enthousiast en flexibel

• vertrekt voor een periode van drie maanden, een semester of een jaar

• meldt zich aan vóór 1 mei (start in september) of vóór 1 oktober  
(start in januari)

Alléén  
met Travel Active...

• kun je al voor drie maanden deelnemen 
aan het programma

• heb je een persoonlijke begeleider die 
van alles organiseert tijdens je verblijf

• krijg je een lokale oriëntatie met andere 
studenten bij jou in de buurt

We love...
• onderwijs op het allerhoogste niveau

• gratis regiovoorkeur

• smullen van scones: zoete minibroodjes die je dipt in jam 
of slagroom

• je talenten ontplooien tijdens theater- of sportlessen

• op ontdekking gaan tijdens verschillende meerdaagse tripjes 
en excursies, zoals naar Dublin en de Schotse Hooglanden!

• je onderdompelen in wereldstad Londen tijdens de vijf-
daagse oriëntatie (optioneel)

• de Engelse cultuur – indien gewenst – beleven op een 
private High School

 
Lively Londen
Je High School avontuur in Engeland start met een vijfdaagse oriënta-
tie in hartje Londen. Deze introductie is optioneel, maar zeker aan te 
raden! Want hier hoor je – samen met andere studenten – alles over de 
Engelse geschiedenis, taal en cultuur. Bovendien volg je verschillende 
workshops, sluit je de eerste vriendschappen en maak je een wandel-
tocht langs de wereldberoemde Theems. Ook bezoek je The Houses of 
parliament, Camden Market, The Tower of London, piccadilly Circus, 
Covent Garden en Oxford Street. Op de laatste dag reis je door naar je 
gastgezin en ben je helemaal klaar voor je eerste schooldag. 

Listen carefully
Engeland is een waanzinnig land voor High School studenten, met zijn 
oude cultuur en rijke geschiedenis die overal nog voelbaar is. Zo is het 
land nog steeds doordrongen van grote verschillen in sociale klasse. 
Als student zie je dit dagelijks terug in taalgebruik en kledingstijl.  
Verder zijn Engelsen buitengewoon beleefd en erg indirect. Dus luister 
goed wat ze tegen je zeggen, want eventuele kritiek of aandachts-
punten worden erg subtiel overgebracht. En vanaf dag één ontbijt je 
met bacon & eggs, draag je een schooluniform, rijd je links op de  
weg en schuif je aan tijdens de traditionele afternoon tea om vier uur. 
Absolutely fabulous!

700%

Londen

Birmingham

Cardiff

Liverpool

Leeds

Manchester

Belfast



60

High School in Schotland

Alléén  
met Travel Active...

•  kun je al voor drie maanden deelnemen aan  
het programma

aYE!

Schotland is beroemd om allerlei dingen. van schallende doedelzakken, spectaculaire bergen 
en sprookjesachtige meren tot historische kastelen, groene heuvels en een immens lange 
kustlijn (meer dan tienduizend kilometer!). als High School student geniet je van het ongerep-
te natuurschoon. ook profiteer je van het onderwijsniveau dat net zoals in Engeland erg hoog 
is. En velen gingen je al voor, maar ook jij krijgt de kans om – samen met andere uitwisselings-
studenten – het raadsel van het monster van Loch ness voor eens en voor altijd op te lossen. 
Ga jij die uitdaging aan?

Een buitenlandse student volgt lessen van de zogenoemde Highers. 
Naast wiskunde en Engels kun je kiezen voor vakken als psychologie 
en toerisme. En wil je snel nieuwe vrienden maken? Meld je dan aan 
voor populaire sporten als voetbal of rugby. Of speel de sterren van de 
hemel in de schoolband. Aan jou de keus!
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Een High 
School student 
in Schotland...

• is minimaal 16 jaar en niet ouder dan 18

• vertrekt voor drie maanden, een semester of 
een jaar

• meldt zich aan vóór 1 mei (start in augustus)  
of vóór 1 september (start in januari)

We love...
• gegarandeerde plaatsing in ‘spookstad’ Edinburgh

• de vriendelijke bevolking die altijd in is voor een feestje

• spotten van het monster van Loch Ness

• wandelen door spectaculaire landschappen met  
heuvels en meren

• de talloze mogelijkheden om te skiën, mountainbiken, 
hiken of bergbeklimmen

• Hogmanay: het grootste nieuwjaarsfeest van Europa

Markt, circus en muziek
Valt je oog op Schotland, dan heb je de mogelijkheid om jouw High 
School avontuur te beginnen in Londen met een vijfdaagse oriëntatie. 
Samen met andere High School studenten leer je alles over de Britse 
geschiedenis, taal en cultuur. Ook kom je oog in oog te staan met  
The Houses of parliament, Camden Market, The Tower of London en 
piccadilly Circus. Op de laatste dag reis je door naar je gastgezin in 
Schotland. Daar organiseert de lokale partnerorganisatie ook allerlei 
trips en excursies. En niet alleen in Schotland! Zo ga je ook naar  
Ierland om Dublin te verkennen. De Ierse muziek en lekkernijen  
maken deze trip helemaal compleet.

I’ll be back
Gastgezinnen zitten overal. Waar je ook wordt geplaatst, je kunt  
rekenen op uitstekende begeleiding. Naast een vast aanspreekpunt  
op school krijg je intensieve begeleiding door onze lokale partner-
organisatie. Regelmatig neemt je persoonlijke begeleider contact met 
je op en organiseert hij leuke activiteiten, zoals een oriëntatie bij jou 
in de buurt. Dé mogelijkheid om andere uitwisselingsstudenten goed 
te leren kennen.

Schotse trots
Schotten zijn ontzettend trots op hun land. Want welk ander volk kan 
vertellen dat hun land het decor was van wereldberoemde films zoals 
Harry potter? Ze laten je dan ook graag deel uitmaken van hun cultuur. 
En door hun vriendelijkheid en gastvrijheid voel jij je snel thuis. Het is 
dan ook niet zo verwonderlijk dat veel studenten jaarlijks terugkeren 
naar hun Schotse gastgezin en vrienden.

700%

Aberdeen

Glasgow
Edinburgh
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High School in Ierland

We love...
• zeer hoog onderwijsniveau dat internationaal aanzien heeft

• de supervriendelijke bevolking die dol is op gezelligheid

• St. Patrick’s Day! Het grootste nationale volksfeest in Ierland

• de eeuwenoude Keltische invloeden die je overal terugvindt

• genieten van moderne steden én uitgestorven weidse landschappen

• volop feesten en dus ook volksdansen met je gastgezin

CéaD MíLE FáILTE

Honderdduizend maal welkom! oftewel Céad míle fáilte in het Iers. Een begroeting die je als 
High School student vast en zeker vaak zult horen. En ook zult zien, want op veel gevels van 
bars en pubs prijkt deze typisch Ierse uitdrukking. De eeuwenoude tradities, het spectaculaire 
landschap en de extreem vriendelijke en gastvrije bevolking maken van Ierland een ideale 
High School bestemming. Je wordt met open armen ontvangen en al gauw maak je echt deel uit 
van het gezin. Wil jij terechtkomen in een heel warm bad? Dan is Ierland bij uitstek het land 
voor jou.

Het onderwijsniveau in Ierland is net zo goed als in Engeland. Sommi-
gen beweren zelfs dat de kwaliteit nóg hoger is. Dus High School in 
Ierland staat heel goed op je cv. Afhankelijk van je leeftijd en school-
resultaten kom je terecht in de vierde, vijfde of zesde klas. Het vierde 
jaar is een soort schakelklas waar je naast vakken als wiskunde en  
geschiedenis ook les krijgt in drama, journalistiek en keyboard spelen. 
In de vijfde en zesde klas staan vakken als Gaelic – de Ierse taal – en 
koorzang op het programma. Ook kun je dan extra keuzevakken vol-
gen. Alle ruimte dus om je talenten te ontplooien.

In het zweet
Op een High School in Ierland wordt er veel gesport. Voor een buiten-
landse student is een sportieve instelling dan ook wel handig. Wat 
denk je van rugby of van een typisch Ierse sport als gaelic football, 
hurling of camogie? Het proberen waard!
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Een High School student  
in Ierland...

• is minimaal 16 jaar en niet ouder dan 18

• vertrekt voor drie maanden, een semester of een jaar

• meldt zich aan vóór 1 mei (start in augustus) of vóór 1 september  
(start in januari)

• kan ervoor kiezen zijn High School avontuur te starten in Londen

Alléén  
met Travel Active...

• kun je al voor drie maanden deelnemen aan het programma

Great Great-Britain
Alle studenten die kiezen voor Engeland, Schotland of Ierland kunnen 
hun High School periode starten in koninklijk Londen. Daar organiseert 
de lokale partnerorganisatie een vijfdaagse oriëntatie. Die is optioneel, 
maar mag je eigenlijk niet missen. Want samen met andere High School 
studenten volg je workshops over de geschiedenis, taal en cultuur.  
Bovendien breng je een bezoek aan tal van bezienswaardigheden  
zoals The Tower of London en piccadilly Circus. Na afloop vertrek je 
naar je Ierse gastgezin. En ook in Ierland kun je deelnemen aan aller -
lei uitjes en reisjes. Die brengen je niet alleen naar het Guinness  
Storehouse in Dublin, maar ook naar de Schotse Hooglanden en festi-
valstad Edinburgh!

Meet & greet
In Ierland heb je een vast aanspreekpunt op school en word je intensief 
begeleid door onze lokale partnerorganisatie. Er worden leuke activitei-
ten georganiseerd. Zo vindt er kort na jouw aankomst al een oriëntatie 
plaats bij jou in de buurt. Hier ontmoet je ook andere buitenlandse  
studenten. Op en top gezelligheid.

1000%

Dublin



64

High School in Frankrijk

Alléén  
met Travel Active...

• krijg je een regionale oriëntatie bij jou in de buurt

• kun je al voor drie maanden naar Frankrijk (start in september) 

• neem je – als jij dat wilt – deel aan een vierdaagse excursie naar 
modestad parijs

CrèME 
DE LA CRèME

Een bijzonder gevoel voor humor, een bourgondische levensstijl en een gereserveerde omgang 
typeren de Franse cultuur. Een cultuur vol trots, die jij als High School student goed leert 
kennen bij je gastgezin. Hier geniet je van het goede leven, want daar zijn de Fransen meesters 
in. Vive la vie! Bovenal heeft Frankrijk klasse, stijl en een verfijnde smaak. Dat merk je overal. 
of je nu in romantisch Parijs, authentiek Bordeaux of aan de hippe Franse rivièra zit. Stuk voor 
stuk plekken met flair en elan waar jij perfect Frans kunt leren spreken. Bienvenue en France!  

Frankrijk heeft alles. Van eeuwenoude kastelen, prachtige stranden, 
bruisende boulevards en een heerlijk uitgaansleven tot glooiende 
wijnstreken, historische dorpjes, mondaine wereldsteden en een  
magnifieke natuur. Daarbij is in dit land van de haute couture het  
onderwijssysteem van een heel hoog niveau. Wat wil je nog meer als 
High School student?

Comme ci, comme ça
Als buitenlandse student ga je naar een Frans lycée en kom je terecht 
in een van de laatste drie leerjaren van het in totaal twaalfjarig onder-
wijssysteem. De vakken verschillen per school en schooljaar, maar 
Frans en Engels zijn vaste prik. Ook kun je bijzondere keuzevakken  
volgen zoals kunst of theater. Fransen nemen school heel serieus en  
je brengt er dan ook veel uurtjes door. Maar zit je schooldag erop,  
dan ga je met je vrienden gezellig wat drinken of eten in een sfeervolle 
brasserie. Bon appetit!
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Een High School 
student in Frankrijk...

• is minimaal 15 jaar en niet ouder dan 18

• is beleefd en toont respect

• vertrekt voor een trimester, semester of een jaar

• meldt zich aan vóór 1 april (start in september) of  
vóór 1 september (start in januari)

We love...
• plaatsing door heel Frankrijk: van chique Cannes tot de woeste Alpen

• elke dag croissants, pain au chocolat, baguettes en petits fours!

• intensieve persoonlijke begeleiding tijdens je hele verblijf

• de Franse diepgang, de goede gesprekken en het hechte familieleven

• L’Académie Française: strijdt tegen elke vorm van taalverloedering

• aandacht voor mode en stijl: zowel mannen als vrouwen zien er elke 
dag tiptop uit

• Fête de la Musique, een wereldwijd muziekevent

Couleur locale
Franse gastgezinnen kunnen terughoudend overkomen. Vooral in het 
begin. Je spreekt je gastouders aan met vous tot ze aangeven dat je tu 
ofwel jij tegen ze mag zeggen. Na verloop van tijd stellen ze zich meer 
open en helpen ze je graag waar nodig. Dat Fransen erg trots zijn op 
hun land en hun taal laten ze graag aan je merken. Wanneer jij interes-
se toont, beantwoorden ze al je vragen vol enthousiasme. Erg belang-
rijk zijn familie en vrienden. Dit betekent dat jij je Franse famille en  
copains veel en vaak ziet. Ook ontbijt je met toast en jam of pain au 
chocolat, eet je twee keer per dag uitgebreid warm en zoen je niet  
drie maar twee keer. 

Paris: c’est la vie
Jouw Franse High School avontuur is niet compleet zonder een bezoek 
aan paradijselijk parijs. Daarom organiseert onze lokale partnerorga–
nisatie twee keer per jaar een excursie naar deze stad van de liefde.  
In vier dagen bezoek je het Louvre, beklim je de Eiffeltoren, vaar je 
over de Seine, wandel je over de Champs-Élysées, bewonder je de  
Notre Dame en strijk je neer op een terrasje in Quartier Latin of Mont-
martre. Hoewel deze stedentrip optioneel is, vinden wij het verplichte 
kost voor elke student. 

Parlez-vous Français?
Wil jij het maximale halen uit je High School avontuur? Volg dan  
– voordat je doorreist naar je gastgezin – een intensieve taalcursus  
in parijs. Je krijgt negentien uur Franse les per week. Ook maak je  
tripjes naar tal van bezienswaardigheden. De geschiedenis-, cultuur- 
en literatuurlessen helpen je om de Fransen beter te begrijpen. Zo  
kom je niet voor onaangename verrassingen te staan. Bovendien is  
het praten over koetjes en kalfjes de Fransen vreemd, dus met een 
taalcursus praat jij direct een zinvol woordje mee.

600%

Marseille

Lyon

Straatsburg
Parijs

Toulouse

Bordeaux

Nantes

Lille
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Yammie...
Wat ligt er nu op je bord? Ja, soms weet je als student echt even niet wat er voor je op 
tafel staat. Er is geen hagelslag, drop, muisjes, stroop, kaas of brood te bekennen. 
Elk land kent zijn eigen culinaire gerechten, lokale dishes die je smaakpapillen goed 
kunnen wakker schudden. ook dat hoort bij het leren kennen van een cultuur. Job, 
Marieke, Zara, anke en Bas vertellen je over de specialiteiten van hun gastland.

Vegemite
 
“In Australië eten veel mensen vegemite op hun brood. Dat is een 

soort van bruine pasta die een beetje op appelstroop lijkt. Nou ja, zo 

ziet het eruit, maar het smaakt totaal anders! De eerste keer stak ik 

mijn mes flink in de pot en smeerde het dik op mijn brood, zoals wij 

met jam doen. Toen ik erin beet, stond ik in de fik, het was heel zout en 

ontzettend vies! Dat was ook meteen de laatste keer dat ik vegemite 

heb gegeten. Verder staan Australiërs bekend om hun barbies oftewel 

barbecues. Ze barbecueën vaak en veel. En de steaks zijn net zo groot 

als je bord!” 

Job, High School Australië

Pens
“Het eten in Italië is heerlijk en ook mijn gastmoeder kookte ontzet-
tend lekker. Ik kwam een keer thuis van school en de rest van het gezin 
was er nog niet. Ze hadden de dag ervoor al gezegd dat er een pan op 
het fornuis zou staan en dat ik gewoon kon pakken als ik honger had. 
Het was vlees dat er anders uitzag dan we normaal gesproken aten en 
het smaakte ook een beetje raar. Ik kon niet thuisbrengen wat het was. 
Toen ik die avond aan mijn gastgezin vroeg wat het was, zeiden ze dat 
het pens was. Ik realiseerde me dat ik orgaanvlees had gegeten, een 
delicatesse in Italië.”
Marieke, High School Italië

Buon appetito

Dig in,   mate!
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       Enjoyyour    meal

Buen provecho

Cocada
“Kippenhart. Mijn ding zal het nooit worden, maar ik heb het gepro-

beerd en het was te eten. Wat ik erg lekker vind, is gefrituurde banaan 

met kaneel en suiker. En iets wat wij in Nederland niet hebben is cocada, 

gemaakt van kokos, suiker en fruit of melk of chocola. Erg lekker. Ook 

água de coco is ontzettend verfrissend en gezond. Ze boren een gat in 

de kokosnoot, stoppen er een rietje in en je slurpt de kokosnoot leeg. 

En nee, het is geen kokosmelk, dat is weer iets anders.”

Bas, High School Brazilië

Mate
“Mate is een soort thee. Iedereen drinkt het de hele dag door. Het zit 
in een houten beker en je drinkt het met een ijzeren rietje. En het liefst 
deel je het met iedereen die je op straat tegenkomt. Ook lopen Argen-
tijnen met een thermoskan met warm water, want je giet steeds nieuw 
water op de mateblaadjes. Eerst dacht ik: wat een overdreven gedoe, 
maar het is echt een cultuur. Zo hebben ze hier ook geen biertap maar 
een matetap. Dat is toch grappig! Daaruit komen dan mateblaadjes 
waarop je water giet, ik zag het op een marktje. En als je door de stad 
loopt, zie je overal groepjes mensen zitten met mate, maar dan wel 
een beker die ze de hele tijd doorgeven. En natuurlijk weer die ther-
moskan met heet water. Ik vind het niet heel lekker, maar met een laag 
suiker eroverheen is het te doen. Ze zeggen dat je het veel moet drin-
ken en dan ga je het vanzelf lekker vinden. Nou, ik ben benieuwd.”
Anke, High School Argentinië

Worst
“Het ontbijt in Engeland ziet er heel anders uit dan de boterham met 
kaas of hagelslag die we in Nederland ’s ochtends eten: eieren met 
spek, worstjes, witte bonen in tomatensaus, toast, gebakken tomaten 
en champignons en nog veel meer. Ik ben zelf vegetariër en heb de 
spek en worstjes laten liggen, maar de rest was echt lekker.” 
Zara, High School Engeland

Bom 
apetite



¿Qué pASA?
High School in Spanje

Spanje overweldigt je met zijn rijke 
geschiedenis en authentieke cultuur. 
Maar ook met zijn schitterende stran-
den, pittoreske dorpen, overheerlijke 
tapas, reusachtige bergen en het 
opzwepende ritme van de flamenco. 
Het is een land met tradities waar alles 
bruist van de energie. niet alleen thuis 
en op school, maar vooral op straat: 
hét verlengstuk van de huiskamer.  
Ben je een avondmens, flexibel, dol op 
drukte en een gezellig familieleven, 
dan beleef jij de tijd van je leven in dit 
zonovergoten land.

Alléén  
met Travel Active...

• heb je een gegarandeerde plaatsing – tegen  
bijbetaling – in allerlei steden en regio’s

• kun je al voor drie maanden (een trimester)  
naar Spanje

500%

Barcelona

Valencia

Bilbao

A Coruña

Madrid

Sevilla

Málaga
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Gepassioneerd, gemoedelijk en vrij. Dat is de Spaanse cultuur bij  
uitstek. Als High School student ervaar je alle tradities van binnenuit, 
want je verblijft bij een Spaans gastgezin. Soms wonen opa en oma bij 
je gastgezin in en anders komen ze veel over de vloer. Ook vrienden en 
kennissen lopen geregeld binnen, dus het huis is altijd gezellig en vol.

Baskisch of Catalaans?
In het Spaanse onderwijssysteem specialiseren studenten zich in een 
bepaalde richting vanaf het derde jaar. Zo volgen zij naast een aantal 
verplichte vakken zoals Spaans, wiskunde en maatschappijleer  
ook specialistische vakken op het gebied van wetenschap, kunst of 
techniek. En het mooie is dat je ook regionale talen zoals Baskisch of 
Catalaans kunt leren! Na het vierde jaar volgt de bachillerato: twee  
extra leerjaren waarin studenten worden voorbereid op een studie aan 
de universiteit. Zit je nu in zes VWO? Meld je dan op tijd aan voor High 
School in Spanje, want er is voor deze studenten maar een beperkt 
aantal plekken beschikbaar.

Highlife
Tijdens je High School periode ontdek je de creatieve flair en het  
enthousiasme die Spanje zo bijzonder maken. Het schooljaar begint  
in september en eindigt in juni. Meestal heb je van halfnegen tot  
halftwee les. Na school spreek je af met je vrienden en ga je samen 
winkelen, naar de bioscoop, naar het terras of picknicken in het park 
of op het strand. Tot het late avondeten heb je alle tijd om met je vrien-
den het echte Spanje te leren kennen. En hier dus van te genieten!

!Que aproveche!
Als student in Spanje ontbijt je met koffie en wat droge koekjes, houd 
je siësta, lunch je uitgebreid en schuif je aan bij het avondeten rond  
de klok van tien uur ’s avonds. Het moment van de dag! Alles staat dan 
in het teken van gezelligheid en sociaal vertier, waar ook jij aan deel-
neemt. Wat er die dag allemaal is gebeurd, wordt uitgebreid gedeeld 
en besproken. Vaak onder het genot van lokale vis-, vlees- en rijst-
gerechten en fruit. 

¿Hablas español?
Wil jij het maximale uit je High School periode halen? Dan is het moge-
lijk om jouw culturele uitwisseling te starten met een Spaanse taal-
cursus van drie weken. Deze taalcursus volg je in Madrid – samen met 
andere High School studenten – waar je verblijft bij een gastgezin. Je 
krijgt niet alleen taallessen, maar ook cultuurlessen. Bovendien worden 
er leuke uitstapjes georganiseerd. Kortom: dé optimale voorbereiding.

noord of zuid?
Gastgezinnen zitten in heel Spanje. Dit betekent dat je in het hele land 
geplaatst kunt worden. Heb je een sterke voorkeur voor wereldstad 
Madrid, temperamentvol Sevilla of mediterraan Málaga? Dan kun je  
dit tijdens je persoonlijke interview aangeven. Want voor een aantal 
steden en regio’s kunnen wij – tegen toeslag – je plaatsing garanderen. 
Ideaal toch! En wil jij nu direct weten in welke steden wij je tegen  
bijbetaling gegarandeerd kunnen plaatsen? Bel of mail dan met het 
High School team.

Een High  
School student  
in Spanje...

• is minimaal 15 jaar en niet ouder dan 18

• is flexibel en neemt initiatief

• heeft basiskennis van de Spaanse taal

• gaat vanaf september of vanaf februari naar 
school

• meldt zich aan vóór 15 februari (start in september) 
of vóór 1 september (start in februari)

We love...
• leren spreken van een wereldtaal

• het hechte en drukke familieleven

• de zeer gastvrije en gulle mentaliteit

• uvas de suerte: op elke klokslag een 
druif in je mond tijdens nieuwjaar die 
je de rest van het jaar geluk brengen

• altijd goed weer!
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Gepassioneerd en temperamentvol. Zo staan de Italianen bekend.  
Ook hechten ze erg veel waarde aan een warm familieleven. Opa’s, 
oma’s, tantes, ooms, neven en nichten lopen in en uit, dus het huis is 
altijd gezellig vol. Zie jij het al voor je? Samen met je gastmoeder 
handgemaakte tortellini koken of achter op de scooter van je gastzus 
stappen om samen op ontdekking te gaan? Je zult zien, in Italië voel  
jij je heel snel thuis. Maar wees er snel bij, want voor dit High School 
programma zijn de plaatsen heel beperkt.
 
Buongiorno roma
Waar je ook wordt geplaatst, jouw High School avontuur start in het 
Hollywood van Italië: Rome. Hier krijg je – samen met andere studen-
ten – een vijfdaagse oriëntatie waarin je alles leert over de typische 
Italiaanse cultuur. Zo hoor je dat je binnenshuis nooit op blote voeten 
loopt maar op pantoffels en dat je ciao alleen tegen bekenden zegt. 
Ook kom je oog in oog te staan met het Colosseum en de St. pieter. 
Wat erg bijzonder is, is de 3D tour. In anderhalf uur loop je virtueel 

door Rome en zie je alles wat deze imposante stad te bieden heeft. 
Van binnen en buiten! Natuurlijk is er alle ruimte om zelf op ontdek-
king te gaan. Dus nog even slenteren door de smalle straatjes, een 
ambachtelijk bereid ijsje eten of een muntje gooien in Fontana di Trevi. 
Je bent nu helemaal klaar voor je vertrek naar je gastgezin.   

Zittenblijven
Italianen gaan na de basisschool naar een Junior High School oftewel 
scuola media. Daar kiezen ze voor een praktijkgerichte opleiding of 
voor het lyceum. Als uitwisselingsstudent ga je naar het lyceum en 
volg je vakken in één bepaalde richting zoals wetenschap, taal, kunst, 
pedagogiek of techniek. Afhankelijk van je richting krijg je vakken  
als filosofie, tekenen, kunstgeschiedenis of moderne talen. Italiaans,  
wiskunde en geschiedenis zijn verplicht voor iedereen. En zitten  
blijven is in Italië geen kunst: niet de leerlingen wisselen van klas-
lokaal, maar de docenten. Tussen de lessen door kun je dan ook  
rustig even bijkletsen met je vaste groep Italiaanse klasgenoten.

High School in Italië

DOLCE FAR 
nIEnTE

La bella Italia heeft High School studenten ontzettend veel te bieden. De unieke ligging, de 
enorme culturele rijkdom, het heerlijke klimaat, de voortreffelijke keuken en de overweldigende 
landschappen. op deze Zuid-Europese bestemming begeef jij je in het centrum van het vroegere 
romeinse rijk. ook stond hier de wieg van de renaissance. En te midden van al deze historie laat 
je het leven rustig over je heen komen. net zoals de Italianen dat doen. En je merkt het gauw: 
zien en gezien worden is een aangenaam tijdverdrijf. Lekker flaneren over de boulevard of  
gezellig een koffietje drinken op een piazza. En dat alles in stijl, want Italianen houden van  
een verzorgd uiterlijk. Kortom: het walhalla voor echte fashionistas!

Inclusief 

5-daagse

oriëntatie
in Rome!
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Een High  
School student  
in Italië...

• is minimaal 15 jaar en niet ouder dan 18

• is flexibel en zelfbewust

• start voor een semester of een jaar in september of januari

• meldt zich aan vóór 1 februari (start in september) of vóór  
1 augustus (start in januari)

Beleef het mee op travelactive.nl 
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Jaarlijks hoogtepunt
Een schooldag in Italië begint om acht uur ’s ochtends en eindigt om 
één uur. Erg prettig, want zo heb je de hele middag de tijd om je huis-
werk te maken, tijd door te brengen met je gastgezin, een espresso te 
drinken met je vrienden of te sporten op een lokale club. Dé plek om 
nieuwe mensen te leren kennen! Het jaarlijkse hoogtepunt? Met de 
hele klas op schoolreis naar culturele plekken die van grote betekenis 
zijn. En hoewel de bezochte bezienswaardigheden per school verschil-
len, is het bezoek overal groots en fascinerend.    

Praten met je handen
Als High School student in Italië breng je veel van je vrije tijd buitenshuis 
door, neem je de tijd voor dingen, kus je al je vrienden elke keer als je ze 
ziet en schuif je aan bij het avondeten rond de klok van negen uur. Vaak 
is het dan een drukte van belang, want Italianen praten met hun handen 
en vol expressie. Dat is hun manier om woorden en emoties kracht bij te 
zetten. Dus Italiaans leren gaat verder dan alleen de taal.

Mooie laars
Hou je van warmte, drukte en gezelligheid? Dan zit jij bij een Italiaans 
gastgezin helemaal goed. En waar jij ook geplaatst wordt in de  
Italiaanse laars, Michelangelo, het katholicisme en Leonardo da Vinci 
hebben overal hun magnifieke sporen achtergelaten. Je zult het zien: 
la bella Italia doet haar naam eer aan.

Alléén  
met Travel Active...

• krijg je een vijfdaagse oriëntatie in 
Rome, inclusief alle maaltijden

500%

Venetië

San Marino

Milaan

Genua

Turijn

Florence

Rome

Napels

Cagliari

Palermo

We love...
• plaatsing door heel Italië: van modestad 

Milaan tot paradijselijk Sicilië

• heerlijke pasta’s, pizza’s en ijsjes! 

• de buitengewone hartelijkheid van de 
sociale bevolking

• het grootse gevoel voor mode en stijl: 
Italianen zijn niet voor niets het meest 
modieus gekleed van heel Europa…
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High School in Duitsland

JETZT 
GEHT’S

LoS

Duitsland is het hart van Europa en zoveel meer dan bier, 
braadworst en Beethoven. als High School student 
ontdek je de rijke cultuur, de schitterende landschappen, 
de eeuwenoude paleizen en de hippe steden. ook de 
Duitse vriendelijkheid en openheid zullen je versteld 
doen staan. ondanks dat je niet zo ver van huis bent, 
kom je terecht in een heel andere wereld. vol diversiteit, 
familiewaarden en tradities. En hou je van een feestje? 
Dan zit je bij de oosterburen helemaal goed, want in 
feestvieren zijn de Duitsers koning.

Gezellige Weihnachten, imponerende jazzfestivals, spetterend carnaval, sfeervolle 
bier- en oogstfeesten en het wereldberoemde Oktoberfest. In Duitsland valt altijd wel 
iets te vieren. Wat je gastgezin ook onderneemt, als volwaardig lid van het gezin ben 
jij er altijd bij. Of je nu studeert in stijlvol Hamburg, metropool Frankfurt, architecto-
nisch Stuttgart, multicultureel Berlijn of bruisend München, in Duitsland beleef jij de 
tijd van je leven.

Een High  
School student  
in Duitsland...

• is minimaal 15 jaar en niet ouder dan 18

• heeft basiskennis van de Duitse taal

• is flexibel en open

• start voor een periode van drie 
maanden, een semester of een jaar  
in augustus of januari

• meldt zich aan vóór 1 maart (start in 
augustus) of vóór 1 september (start  
in januari)
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Checkpoint Berlin
Voor langere tijd in Duitsland wonen en studeren zonder de hoofdstad 
Berlijn te bezoeken, dat kan natuurlijk niet. Daarom krijgt iedere  
High School student een driedaagse oriëntatie in deze uitgaansstad 
van Europa. Hier leer je – samen met andere studenten – alles over  
de Duitse cultuur. En dat niet alleen, je bezoekt de Reichstagskuppel, 
Brandenburger Tor en Checkpoint Charlie. Stuk voor stuk indrukwek-
kende monumenten. Bovendien maak je een stadstour, volg je een 
Kletterparcours en braad jij je eigen worstjes op de barbecue. En in  
je vrije tijd loop je zo vanuit je hostel de stad in. Vergeet je niet dé  
Berliner Currywurst te proberen? Een braadworst met warme ketchup-
saus en veel kerriepoeder. Niet voor niets wereldberoemd!

ach so
Net zoals in Nederland bestaat het Duitse schoolsysteem uit meerdere 
niveaus. Afhankelijk van je kennis van de Duitse taal, je leeftijd en  
je huidige onderwijsniveau word je geplaatst op de Gesamtschule,  
Realschule of het Gymnasium. Welke school het ook wordt, je volgt 
verschillende vakken die je meerdere keren per week krijgt. Zo heb  
je les in Duits, wiskunde, sport en biologie. Bijzonder is dat je in  
Duitsland ook Chinees, Russisch en Japans kunt leren op school.  
En wat denk je van vakken als filosofie, politiek, theater en muziek?  
Na school leef jij je uit op een sportclub of volg je muziekles. Of je  
gaat leuke dingen doen met vrienden. Aan jou de keus.

We love...
• plaatsing door heel Duitsland: van bergachtig Beieren  

tot metropool Hamburg

• uitgebreide driedaagse oriëntatie in Berlijn bij start in 
september! 

• Tanz in den Mai, een groot dansfeest op 30 april om het 
begin van de lente te vieren 

• lekker struinen en kerstinkopen doen op de talrijke 
Weihnachtsmärkte

• excursiemogelijkheden naar de kust van de Baltische 
Zee, cultuurstad Dresden en paleis Sanssouci in potsdam

• Duits leren: het beheersen van de meest gesproken taal 
in Europa is een pluspunt op je cvAlléén  

met Travel Active...
• krijg je een driedaagse oriëntatie  

in Berlijn

• kun je al voor drie maanden deel-
nemen aan het programma

• heb je een persoonlijke begeleider 
dicht bij je in de buurt

640%

Hamburg

Bremen

Keulen

Frankfurt

München

Berlijn

Stuttgart

Inclusief 

3-daagse

oriëntatie

BERLIJN

Gründlichkeit
Duitse gastgezinnen staan erg open voor andere culturen. Ze willen  
alles van je weten en delen hun cultuur ook graag met jou. Duitsers zijn 
over het algemeen formeel, punctueel en beleefd. Ook vinden ze het 
familieleven en het milieu erg belangrijk. En als het even kan, trekken 
ze er samen op uit. Uitwaaien op het strand, wandelen in de bergen  
of mountainbiken door de bossen, in actie komen doen Duitsers het 
liefst. Maar ook eten, sporten, reizen en praten over voetbal of auto’s. 
Daarbij zijn ze dol op dieren. Grote kans dat je naast een nieuwe fami-
lie ook een nieuw huisdier krijgt!
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MarYSE | HIGH SCHOOL AMERIKA
“Vrij van school! In verband met te veel

sneeuwval.”

SannE | HIGH SCHOOL AMERIKA
“Het basketbalteam speelde de eerste

wedstrijd van het seizoen. De hele school 
droeg shirts in de kleuren van de school en 
kwam naar de wedstrijd om het team aan te 
moedigen. Het was net een wedstrijd van het 
Nederlands elftal in het klein. Dat was het 

moment dat ik voor de eerste keer de echte 
High School spirit voelde. Ook de eerste rit 
van het vliegveld naar het gastgezin heeft  
indruk gemaakt. We reden van de stad naar 
het platteland en het platteland bleef maar 
komen. De omgeving was zo mooi!”

MarIEKE | HIGH SCHOOL ITALIë
“Bij de eerste echte Italiaanse lunch 

bij opa en oma was de hele familie aanwezig. 
Oma had uitgebreid Italiaans gekookt, het 

eten bleef maar komen en het was heerlijk  
allemaal. En mijn eerste keer Kerstmis in het 
buitenland, zonder mijn eigen familie, was 
erg bijzonder. Mijn opa sprak een Italiaans  
dialect waar ik niks van verstond, maar we 
hebben samen de hele middag gekaart.  
En gezellig dat het was!”

EvELIEn | HIGH SCHOOL AMERIKA
“Op de eerste schooldag, en dus ook de

eerste keer met de schoolbus naar school, 

als je voor een langere periode in het buitenland woont en studeert, ga je 
gegarandeerd je grenzen verleggen. Gewoon omdat je nieuwe dingen ontdekt 
en ervaringen voor de eerste keer beleeft. Dit kan overweldigend, grappig, 
uitdagend, leuk en soms ook ongemakkelijk zijn. High School studenten 
Maryse, Job, Sanne, Marieke, Evelien, angela, Claudia, Zara, Meghan, anne, 
Suus, Ellen en Pjotr over hun eerste keer.

Mijn eerste keer
OUD-STUDENTEN VERTELLEN OVER HUN ERVARINGEN

Mijn eerste keer

JoB
HIGH SCHOOL AUSTRALIë“De eerste keer skypen met mijn ouders in Nederland. Ik was inmiddels een week in Austra-lië en die week was goed verlopen, maar zodra ik mijn ouders zag en ze vroegen ‘hoe gaat het?’ voelde ik me ontzettend rot en sloeg de heimwee toe. En de eerste keer kerst in de zomer, met de zwembroek aan onder de kerstboom! De Australiërs proberen een kerstgevoel te creëren door kerstbomen op het strand neer te zetten en kerstkaarten met sneeuw te versturen. Maar met buiten  30 °C kun je nog heel lang dromen van a white Christmas.”

Job
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miste ik de bus. Hij moest speciaal voor mij 
terugrijden om me op te halen. Zat ik daar  
helemaal alleen in de schoolbus, ik kon  
wel door de grond zakken. Op mijn laatste 
schooldag gebeurde trouwens hetzelfde.  
In het hele High School jaar heb ik twee keer 
de bus gemist, op mijn eerste en laatste 
schooldag.”

anGELa | HIGH SCHOOL CANADA
“Op de eerste avond bij mijn gastgezin 

ging ik naar wat de komende vijf maanden 
mijn slaapkamer zou zijn. En in bed kon ik  
alleen maar denken: waar ben ik aan begon-
nen en waarom wilde ik dit ook alweer?”

CLauDIa | HIGH SCHOOL AMERIKA
“Mijn ongeruste gastmoeder vroeg me 

na mijn eerste schooldag waar ik de hele dag 
was geweest, want de school had gebeld dat 
ik er niet was. Maar ik was gewoon braaf, met 
enige zenuwen en verdwaasdheid, naar al 
mijn lessen gegaan. Wat bleek: omdat ze mijn 
achternaam ‘Engelsman’ zo raar uitspraken 
heb ik die helemaal niet herkend, en heb ik 
dus ook niet gereageerd met attendance ;-)”

Zara | HIGH SCHOOL ENGELAND
“De eerste keer wakker worden bij je 

gastgezin, de geluiden en geuren, alles is 
nieuw en anders dan thuis. In eerste instantie 
vroeg ik me af ‘waar ben ik?’ Gelukkig kwam 
mijn gastmoeder al vrij snel mijn kamer op 
met een kopje English tea om te kijken of ik 
al wakker was.”

MEGHan | HIGH SCHOOL AMERIKA
“De aankomst bij het gastgezin was 

erg leuk. Ze waren erg vriendelijk en open. 
Het eerste weekend hebben we al van alles 
ondernomen.”

SuuS | HIGH SCHOOL AMERIKA
“Vanaf het begin gaan we bij mensen 

eten of komen er mensen bij ons eten. Het  
is heel gezellig en er wordt onderling veel  
gelachen. Af en toe merk je wel de verschillen 
met m’n eigen gezin en de manier hoe zij  
leven, eigenlijk zijn we heel verschillend.”

ELLEn | HIGH SCHOOL AUSTRALIë
“Toen ik op Sydney Airport was aange-

komen en door de douane was geweest, werd 

ik super zenuwachtig. Want WAAR IS MIJN 
GASTMOEDER!?!?! ZE WAS ER NIET! 
Nééééééh, ze willen mij niet meer, dacht ik. 
Maar gelukkig, toen zag ik ze al! phieuuw!!”

PJoTr | HIGH SCHOOL AMERIKA
“De eerste periode bij het gastgezin 

is goed verlopen. De sfeer is goed, ik krijg 
steeds meer van de grappen mee en ze  
accepteren me echt als een nieuw gezinslid. 
We hebben afspraken gemaakt over hoe en 
wat er geregeld moet worden binnenshuis  
en buitenshuis, zoals hoe ze mij oppikken  
of brengen als ik ergens heen wil.”

roSa | HIGH SCHOOL AMERIKA
“De eerste keer cheerleaden was echt 

moeilijk! Ik had nooit verwacht dat het zo  
ingewikkeld zou zijn. Daarnaast werd mijn 
stereotiepe beeld van cheerleaders wel be-
vestigd. Het zijn toch een beetje prinsesjes. 
Inclusief de eigen tafel in de kantine ;-)”

annE

HIGH SCHOOL NIEUW-ZEELAND

“Ik kwam vrijdag aan bij mijn host family. Ik werd 

gebracht in een busje samen met een Italiaanse boy 

Lorenzo en een Franse meid Chloe. Ze waren allebei  

superaardig, dus we hadden de drie uur lange rit wel wat te 

buurten. Toen ik eenmaal het bord Katikati zag staan, begon 

ik nerveus te worden. Maar toen het busje stopte (en ik maar 

bleef roepen: woeehoee I watched this on Google Maps!) was 

het meteen goed. Mijn host mum omhelsde me meteen en 

mijn gastbroertjes Jacob en Nathan kwamen naar buiten, 

zeiden hello en de vader ook. Dus ik wist al meteen dat 

ik goed zat. Ze lieten me mijn kamer zien, die er 

best goed uitziet! Een groot bed, een bureau 

en een groot schilderij van een surf-

board. WIEHOE!”

Anne
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We love...
• kennismaken met een andere cultuur van heel dichtbij

• opbouwen van nieuwe vriendschappen

• een nieuwe zoon of dochter voor het leven!

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 jongeren die hier op High School gaan al helemaal. Belgen, Brazilianen,  
australiërs, amerikanen, Thai, Ecuadoranen, nieuw-Zeelanders, venezolanen of Taiwanezen:  
ons vlakke landje heeft een aantrekkingskracht op alle wereldse culturen.  
Biedt u ze als gastgezin een warm en veilig thuis?

Amsterdam

Utrecht
Arnhem

Zwolle

’s-Hertogenbosch

Maastricht

Middelburg

’s-Gravenhage

Haarlem
Lelystad

Leeuwarden

Assen

Groningen

Haal de 

wereld in huis

en word

gastgezin!

zie pagina 78/79

PoLDEr 
Op KLOMpEN
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Overal ter wereld ontdekken jongeren de grote voordelen van een 
langdurig verblijf in het buitenland. Waar ze gaan wonen, werken  
en/of studeren. Zo leren ze een vreemde taal goed spreken, maken  
ze van binnenuit kennis met een andere cultuur, krijgen ze begrip voor 
afwijkende levensstijlen en worden ze zelfstandiger. Ervaringen waar 
ze de rest van hun leven de vruchten van plukken! Een betrouwbaar  
en enthousiast gastgezin is hierbij een must.

Welkom in nederland
High School is een unieke kans voor jongeren om internationale ervaring 
op te doen. Veel jongeren komen hiervoor ook naar Nederland. Want we 
zijn gezegend met een goed onderwijssysteem. En dat niet alleen. Het  
is prettig wonen en de mensen zijn sociaal en vriendelijk. Bovendien is 
ons land makkelijk bereisbaar. Waar de studenten ook naartoe willen, 
het is nooit ver! Ook de lange en indrukwekkende geschiedenis maakt  
Nederland tot een interessante High School bestemming. Voor elke  
buitenlander is het een feest om in eeuwenoude steden als Amsterdam, 
Delft en Leiden rond te wandelen. Of zelfs te fietsen! De oranjegekte  
tijdens Koninginnedag, schaatswedstrijden, de Elfstedentocht en de  
Europese en wereldkampioenschappen voetbal verraste de wereld  
positief. Wie wil dat nu niet van dichtbij beleven?

Thuis bij een gastgezin
Net zoals de Nederlandse studenten die voor een High School periode 
naar het buitenland gaan, verblijven de buitenlandse studenten in  
Nederland bij een gastgezin. Want alleen dan leren zij onze taal en  
cultuur echt goed kennen. Alle ouders willen dat hun kind, waar dan 
ook ter wereld, een veilige thuishaven heeft. Waar hun zoon of dochter 
welkom is, een eigen plek heeft en zichzelf kan zijn. En daar krijgt een 
gastgezin ook veel voor terug! Gezelligheid, kennismaking met een 
nieuwe cultuur, de beginselen leren van een andere taal en ongetwij-
feld een bredere kijk op het leven. Een internationale verrijking die u 
nooit meer loslaat.

Eigenzinnige cultuur
Nederland is veel meer dan molens, tulpen en klompen. Dat willen wij 
graag laten zien aan al die buitenlandse jongeren die voor een High 
School periode van vijf of tien maanden naar Nederland komen. Deze 
studenten zijn tussen de vijftien en achttien jaar en worden geplaatst bij 
een gastgezin en op een reguliere middelbare school. Om uiteenlopen-
de redenen kiezen ze voor Nederland. Sommigen zijn nieuwsgierig naar 
het land waar hun (voor)ouders hebben gewoond of willen de taal leren. 
Anderen worden aangetrokken door alle verhalen over onze gastvrij-
heid, tolerantie, gezelligheid en betrokkenheid. Wat de motivatie ook is: 
de studenten zijn erg geïnteresseerd in onze eigenzinnige cultuur.

Beleef het mee op travelactive.nl 

MEER INFO? BEL 0487 551 900 OF 
KIJK Op WWW.TravELaCTIvE.nL

Alléén  
met Travel Active...

• Krijgen buitenlandse studenten – als extraatje – 
een heuse fiets.
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Gastgezinnen wonen overal in Nederland en zijn er in alle soorten en 
maten. Van gezinnen met kinderen tot volwassenen zonder kinderen. 
En of u nu jong bent of wat ouder: in onze ogen kunnen alle gastgezin-
nen iets betekenen. Zolang u maar enthousiast bent en openstaat voor 
een interculturele ervaring.

Buigen of barbecueën
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 of omdat 
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 horen. En dan kan 
het zomaar gebeuren dat u alles te weten komt over de Japanse buig-
cultuur of een perfecte Aussie barbecue! Eén ding staat vast: het bie-
den van een thuisbasis voor een buitenlandse student is een enorme 
verrijking voor het hele gezin.

GEZoCHT: 
enthousiaste gastgezinnen

High School Holland

om de buitenlandse studenten een onvergetelijke High School tijd te bezorgen, zijn wij op zoek 
naar betrouwbare en enthousiaste gastgezinnen. Families die het leuk vinden om een andere 
cultuur in huis te halen én die onze gewoonten en gebruiken met plezier willen delen. als gast-
gezin bepaalt u zelf waar de student vandaan komt en hoe oud hij/zij is. u voorziet in kost en 
inwoning. Wij zorgen voor het lesgeld en de ouderbijdrage. De student krijgt zakgeld van zijn 
natuurlijke ouders, zodat u niet met extra uitgaven wordt geconfronteerd. En heeft u geen extra 
kamer over? Geen probleem, een slaapkamer delen is wel zo gezellig. Zolang de student een 
eigen bed en bureau krijgt, komt het met de internationale dynamiek in huis helemaal goed.

CAIO uit Brazilië
 “Het grootste voordeel van een uitwisselingsprogramma 

is niet alleen nieuwe vrienden maken en een nieuwe  
taal leren. Het gaat over jezelf. De verantwoordelijkheid,  
rijpheid en respect voor mensen en nieuwe culturen. 
Deze ervaring is uniek en gigantisch. Mijn verblijf in 
Nederland veranderde mijn perceptie van het leven.  
Ik kan nu gelukkig worden van simpele dingen, zoals 
leuke dingen doen met vrienden en familie.”
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Test test
Het High School avontuur van alle studenten start in januari of augus-
tus. Ze volgen regulier onderwijs, veelal in vier havo of vijf vwo. Niet  
iedereen is geschikt om voor een langere periode in het buitenland te 
studeren. Om ervoor te zorgen dat u een gemotiveerde student als 
nieuw gezinslid krijgt, doorlopen ze vooraf – in eigen land – een strenge 
selectie. Onze partnerorganisatie test het enthousiasme, de kennis en 
de Engelse spreekvaardigheid. Ook volgt de student – indien nodig – 
een cursus Nederlands. Op deze manier garanderen wij de hoogste kwa-
liteit en de beste screening en matching van gastgezinnen en studenten.

Persoonlijk en informatief
Heeft u interesse om gastgezin te worden, dan krijgt u uitgebreide  
informatie toegestuurd. Ook komt onze uitwisselingscoördinator –  
die altijd bij u in de buurt woont – bij u op bezoek voor een kennis-
makingsgesprek. De procedure wordt toegelicht en alle verwachtin-
gen, zowel die van u als die van ons, passeren de revue. Zo kunnen  
wij beoordelen of u als gastgezin geschikt bent en weet u waar u aan 
toe bent. Vervolgens bereiden wij de plaatsing van een buitenlandse 
student voor. U ontvangt portfolio’s van jongeren waar u vervolgens 
een keuze uit maakt. Een uitgebreid infopakket van de gekozen  
student – inclusief foto’s van familie en school – sturen wij naar u  
toe. De tijd is daar om zelf contact op te nemen, via mail of telefoon. 
Een spannend moment. En dan is het wachten… op de aankomst!

Beleef het mee op travelactive.nl 

MEER INFO? BEL 0487 551 900 OF 
KIJK Op WWW.TravELaCTIvE.nL

Een gastgezin  
in Nederland...

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

• is enthousiast en betrouwbaar

• staat open voor andere culturen

• geeft een student een thuis vanaf januari of augustus

LEA uit de Filipijnen
 “Vandaag ben ik AL NEGEN MAANDEN in  

Nederland. En dan heb ik NOG MAAR ACHT 
WEKEN! Wat gaat de tijd toch snel! Ik had me 
nooit voorgesteld dat ik heel veel van Nederland 
zou gaan houden. Oh lieve lieve Nederlanders, 
dankjewèèèl. En ook de andere uitwisselings–
studenten, dank allemaal!”
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Stoomcursus ‘Typisch nederland’
Kiezen buitenlandse studenten voor Nederland, dan start hun High School avontuur op een leuke 
en mooie Nederlandse locatie. Tijdens deze zevendaagse oriëntatie horen zij – samen met andere 
studenten – alles over de Nederlandse cultuur, studeren op een High School en het familieleven in 
Nederland. Bovendien krijgen ze een unieke professionele training in interculturele communicatie 
en dagelijks vier uur Nederlandse les van gediplomeerde docenten. Ook gaan ze boodschappen 
doen in de supermarkt, maken ze een praatje met de bewoners en verkennen ze de omgeving op 
de fiets. Aan het einde van de week verwelkomen we ook alle gastgezinnen, zodat we samen de 
oriëntatie informatief en feestelijk kunnen afsluiten.

High School Holland

INclusief
• Zelf beslissen waar de student  

vandaan komt

• Oriëntatiedag met studenten  
en gastgezinnen 

• persoonlijke begeleiding voor  
en tijdens de uitwisseling

• High School Holland  
nieuwsbrief

• Ontmoetingen met andere  
gastgezinnen

Barthelemy uit België
 “Ik zag Nederlanders altijd met hun tuinkabouters en hun 

stukken kaas. Maar nu weet ik wat ze echt zijn: aardige men-
sen met een groot hart!”

Familie De Roo
 “We hopen nog veel nieuwe verhalen te mogen toevoegen. 

Op onze manier proberen we ons steentje bij te dragen aan 
een betere wereld. Om bruggen te bouwen tussen andere cul-
turen. En als onze studenten dat op hun manier weer verder 
uitdragen, is dat voor ons onbetaalbaar.”
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op de pedalen
Waar een student ook vandaan komt, in Nederland gaat hij op de fiets 
naar school. Een hele uitdaging voor jongeren uit Australië, Venezuela 
of Japan, waar fietsen niet zo alledaags is. Om ze snel het gevoel te  
geven dat ze midden in de samenleving staan, krijgen ze van ons als 
extraatje – waar nodig – een fiets. Hollandser kan het niet! Ook organi-
seren we het hele jaar door leuke activiteiten. Zo gaan we met alle bui-
tenlandse studenten skaten in het Vondelpark in Amsterdam, vieren 
we Sinterklaas en bezoeken we roemrijk Volendam.

Spiegeltje, spiegeltje
In het begin is het best even wennen. Van beide kanten. Maar het is 
belangrijk dat de student echt deel gaat uitmaken van uw gezin.  
Help hem door actief te vertellen welke regels er gelden in uw gezin. 
En maak hem snel wegwijs in Nederland. Wat erg leuk is: een student 
in huis zal u vaak op humoristische wijze een spiegel voorhouden.  
Altijd de gordijnen open, oudere mensen op de fiets, een boterham 
met kaas als lunch, één koekje bij de thee en je gastvader noem je  
gewoon Henk. Tolerantie zonder grenzen, behalve voor de buurman... 
Zeker weten, stof tot nadenken!

vast aanspreekpunt in de buurt
Als gastgezin van Travel Active staat u er niet alleen voor. Een regio-
coördinator is uw vaste aanspreekpunt. Voor alle schoolzaken,  
excursies en vragen die u heeft. U bespreekt dan ook regelmatig  
de voortgang van de uitwisseling met uw persoonlijke coördinator.  
Al deze vrijwilligers worden periodiek getraind, zodat we overal in  
Nederland dezelfde kwaliteit kunnen bieden. Ook is het kantoor van 
Travel Active altijd bereikbaar voor hulp en advies. Er is een speciaal 
noodnummer voor weekenden en feestdagen. En ontstaan er onover-
komelijke meningsverschillen met de student? Dat zorgen wij voor 
overplaatsing. Kortom: als gastgezin staat u er nooit alleen voor.

Meer weten?
Kijk op www.travelactive.nl of bel met het High School team. Wij staan 
u graag te woord. Ook is het mogelijk om vrijblijvend een afspraak te 
maken voor een oriënterend gesprek. Eén ding is zeker: wij hopen u 
binnenkort te mogen begroeten als een van onze gastfamilies! 

Beleef het mee op travelactive.nl 

MEER INFO? BEL 0487 551 900 OF 
KIJK Op WWW.TravELaCTIvE.nL

Familie Cuypers
 “Zolang je elkaar respecteert en openstaat voor de cultuur-

verschillen en niet te vergeten de taalbarrière, dan krijg je er 
heel veel voor terug.”
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Vraag maar raak

   Shoot!
als je voor een tijdje naar het buitenland wilt, ben je op zoek naar nuttige informatie. ook heb je waarschijnlijk 

allerlei vragen. Want het is nogal wat om voor drie, vijf of tien maanden je vrienden en familie achter te laten. 

Travel active wil je zo goed mogelijk informeren, zodat je een afgewogen en juiste beslissing kunt nemen.  

Dit doen we via onze brochures, onze website, onze informatiebijeenkomsten en zelfs in een persoonlijk gesprek. 

ook staan we regelmatig op beurzen en bezoeken we scholen. De ervaringen van oud-studenten staan centraal, 

want zij kunnen je als geen ander vertellen wat je kunt verwachten. Hun foto’s, filmpjes en verhalen staan dan  

ook op www.travelactive.tv. En voor jouw gemak geven wij antwoord op de veelgestelde vragen over High School.

Ik weet niet in welk 

land ik het High School 

programma wil volgen. Kunnen 

jullie mij hierover adviseren?

Ja, dat kan. Samen met jou bespreken we je  

interesses en wensen. We informeren je over  

zaken die specifiek gelden voor de landen. Vaak 

merken we dat studenten toch al een bepaalde 

voorkeur hebben. En nadat we goed naar jou 

geluisterd hebben, geven wij een advies 

over het land waarvan wij denken dat 

het ’t beste bij jou past.

Is zo’n High School jaar 
betaalbaar?

Net als een studiejaar in Nederland kost een jaar 
High School geld. Een uitwisselingsjaar lijkt duur, 

maar vergelijk het maar eens met de kosten die je maakt 
als je hier naar een vervolgopleiding gaat. Een jaar in het 

buitenland zorgt in ieder geval voor minder kosten voor gas, 
water, licht, eten, drinken, schoolboeken, leermiddelen, ouder-
bijdrage, verzekeringen, (sport)clubs en vakantie. Daarbij komen 
je ouders voor veel landen in aanmerking voor dubbele kinder-
bijslag en belastingaftrek. Specifieke informatie hierover vind je 
op pagina 89. En sommige studenten nemen in Nederland 

een bijbaantje om zo hun eigen zakgeld te verdienen.       
Al met al bespaar je op de kosten van levens onderhoud 

volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoor-
lichting (NIBUD) – als je jonger bent dan 

achttien – ruim 3.000 euro.

Moet ik de taal 
spreken van het land 

waar ik naartoe ga?

Voor de meeste landen geldt dat je de taal 

een aantal jaren in je vakkenpakket moet heb-

ben gehad. Is dit niet het geval dan adviseren 

wij je om voor vertrek een taalcursus te volgen. 

Zo heb je eerder aanspraak en zul jij je gemak-

kelijker redden in het buitenland. Na aanmel-

ding krijg je een persoonlijk interview dat in 

het Engels plaatsvindt. Op deze manier 

weten we meteen hoe goed jij deze 

taal beheerst.

Bij wie kom ik te wonen tijdens mijn High School jaar?Je gaat wonen bij een gastgezin dat er alles aan 
doet om jou op te nemen als gezinslid. Op zo’n   

manier dat jij je snel thuisvoelt in het buitenland. 
Want al deze gezinnen zijn erg enthousiast over cultu-

rele uitwisselingen en dus nieuwsgierig naar andere  
culturen. Ook willen zij heel graag hun eigen leven delen 
met een student uit een ander land. De gastgezinnen 
krijgen geen onkostenvergoeding, met uitzondering 

van de gastgezinnen die deelnemen aan het High 
School programma in Canada en het plus High School programma in Nieuw-Zeeland en Australië.

Kijk vo
or vid

eo- 

verha
len va

n  

oud-stud
enten
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www.travelact
ive.nl
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Wie kan er deelnemen aan 
het High School programma?

Een jaar in het buitenland wonen en studeren is niet 
voor iedereen weggelegd. Dat weten wij uit ervaring. 

Daarom moeten deelnemers aan een aantal voorwaarden 
voldoen. Zo moet je minimaal vijftien en niet ouder dan acht-

tien zijn (in een paar landen is negentien jaar het maximum), 
moet je gezondheid goed zijn, zit je op het vmbo, havo of vwo 
en heb je voor alle vakken gemiddeld een zes of hoger. Boven-
dien moet je openstaan voor nieuwe ervaringen, kun jij je 
goed aanpassen, ben je flexibel en heb je verantwoorde-

lijkheidsgevoel. En natuurlijk popel je om aan een groot 
avontuur te beginnen! Voldoe jij aan al deze voor-

waarden? Dan ligt een succesvol High School 
jaar voor jou binnen handbereik.

Is mijn buiten-landse school hetzelfde als in nederland?
Zowel de vakken als de manier waarop les 

wordt gegeven zullen anders zijn dan je in Neder-

land gewend bent. Ook de buitenschoolse activi-

teiten zullen helemaal nieuw voor je zijn. Maar dat 

is juist het leuke van een culturele uitwisseling! De 

school bepaalt in welk jaar je terechtkomt en 
welke vakken je kunt gaan volgen. Op een 

speciale informatiebijeenkomst vertellen 
wij je uitgebreid wat je van je High School kunt verwachten.

Wanneer hoor ik of ik 

geaccepteerd ben 

voor het programma?

Na de ontvangst van je uitgebreide aanmel-

dingspakket maken we een afspraak voor een 

persoonlijk interview. Je krijgt dan een schriftelijke 

en mondelinge taaltest, we bespreken je motivatie 

en je ouders en jij ontvangen aanvullende informa-

tie over het programma. Daarna sturen wij jouw 

aanmeldingspakket inclusief onze indruk van jou 

naar onze partnerorganisatie in het buiten-

land. Binnen enkele weken hoor je van ons 

of je kunt deelnemen aan het High 

School programma.

Moeten mijn ouders in 

nederland een buitenlandse 

student hosten als ik 

in het buitenland zit?

Nee, dat is niet verplicht. Maar we zijn altijd op 

zoek naar enthousiaste gastgezinnen! Want er 

zijn ontzettend veel buitenlandse studenten die 

net zoals jij naar High School willen, maar dan in 

Nederland. Willen jouw ouders een buitenland-

se student een onvergetelijke tijd bezorgen? 

Vanaf pagina 76 lezen zij meer over ons 

programma High School in Holland.

Kan ik zelf ook  een gastgezin  aandragen dat in het buitenland woont?Ja, we noemen dit een direct placement. In de 
meeste landen is het mogelijk, mits er vertegen-

woordigers van onze partnerorganisatie in die regio 
aanwezig zijn. De procedure blijft voor jou hetzelf-
de als voor andere studenten. Ook wordt het gast-
gezin dat jij aandraagt – dit mag geen familie 

van je zijn – op dezelfde manier gescreend en geïnterviewd als andere gastgezin-nen in het betreffende land.

Kan ik ook samen met 

een vriend(in) gaan?

Natuurlijk kunnen jullie je samen aanmelden 

voor hetzelfde programma, maar jullie worden 

niet samen geplaatst. Het idee van een culturele 

uitwisseling is dat je nieuwe mensen ontmoet en 

volledig openstaat voor een andere cultuur. Deze 

uitdaging moet je alleen aandurven. Want als je 

samen met een vriend of vriendin gaat, kan dit 

je ervaring beperken en haal je er niet alles 

uit wat erin zit. Maak er daarom jouw 

eigen avontuur van!



Waarom High School met Travel Active?

roept u maar!

Alle gastgezinnen en High 
Schools zijn met de grootste 

zorgvuldigheid geselecteerd.

Persoonlijk contact vinden ze erg belangrijk. 
Dat betekent dat je geen nummer bent,  

dat ze de tijd voor je nemen en dat ze goed  
rekening houden met je persoonlijke  

voorkeuren en wensen.

Met hun annuleringsverzekering krijg je 
bij een geldige annuleringsreden zoals  
zittenblijven of zakken voor examens,  

zowel de aanmeldings- als de programma-
kosten terug.

Het High School team begeleidt je  
vanaf de eerste kennismaking tot en 

met je terugkomst in Nederland.

Het High School programma van 
Travel Active bestaat al jaren.  

Ze zijn dan ook zeer ervaren, wat 
zorgt voor stabiliteit, zekerheid en 

betrouwbaarheid.

Zowel je ouders als jij hebben een 
vaste contactpersoon aan wie  

jullie al je vragen kunnen stellen.

Na vertrek word je niet aan je lot  
overgelaten, maar je krijgt een  

oriëntatie waarin je kennismaakt met 
het land en de partnerorganisatie. Een 

optimale voorbereiding dus.

Bij terugkomst krijg je een  
certificaat waarmee je je internationale 

ervaring kunt aantonen.

Waar je ook naartoe gaat, in elk land staat een  
begeleider voor je klaar die jou en je gastgezin  

tijdens de uitwisselingsperiode begeleidt.
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Wij willen ons High School programma zo compleet mogelijk aanbieden. op zo’n 

manier dat veel programmaonderdelen inclusief zijn, zodat je niet voor en tijdens je 

uitwisseling met bijkomende of onverwachte kosten geconfronteerd wordt. Bij het 

samenstellen van al onze programma’s staat kwaliteit voorop. Want alleen met de 

meest kwalitatieve service en hoogstaande programma’s kunnen we iedere student 

de best mogelijke uitwisseling in het buitenland geven. 

Onze High School programma’s verschillen per land. Deze diversiteit zorgt ervoor dat we niet alle kosten in de pro-
grammaprijs kunnen opnemen. We houden niet van kleine lettertjes, daarom sommen we alle High School program-
maonderdelen en -diensten op die standaard in- en exclusief zijn. Met als resultaat: duidelijkheid en overzichtelijk-
heid, welk land je ook kiest.

 Inclusief 
• Een goede voorbereiding en begeleiding door het High School 

team vanaf het moment dat jij je aanmeldt tot je terugkomst 
in Nederland

• Gratis regiovoorkeur
• persoonlijk interview (bij Amerika tevens een Engelse taaltest)
• High School handboek voor de student
• High School handboek voor ouders 
• Hulp en advies bij je visumaanvraag
• Voorbereidingsbijeenkomst voor jou en je ouders
• Student pack: een handige rugzak en leuk Travel Active T-shirt 
• Vluchtgids (met informatie over het vertrek en de vlucht)
• Hulp en advies bij het regelen van je reis binnen Europa 
• Retourticket naar bestemmingen buiten Europa (inclusief 

eventuele binnenlandse vluchten!)
• Toegang tot jouw persoonlijke Mijn Travel Active-account, 

inclusief een reismee reisblog met ruimte voor vierhonderd 
foto’s en video’s.

• Vervoer van het vliegveld naar je gastgezin 
• Oriëntatie in de eerste periode na aankomst in het land van 

jouw keuze; indien het een oriëntatie van meerdere dagen 
betreft, staat dit vermeld op de specifieke programmapagina 

• Verblijf bij een zorgvuldig geselecteerd gastgezin,  
inclusief kost en inwoning

• plaatsing op een lokale High School 
• persoonlijke begeleider van de buitenlandse  

partnerorganisatie
• Noodnummer van de buitenlandse partnerorganisatie:  

24 uur per dag, 7 dagen per week
• Noodtelefoon in het weekend van Travel Active
• Voortgangsrapporten voor ouders 
• Certificaat als bewijs van deelname

 EXclusief
• Administratiekosten à E50 (ben je in het bezit van een  

Bever Card dan betaal je E25)
• Annuleringsverzekering (zie toelichting op pagina 88) 
• Retourreis naar Europese bestemmingen
• Visumkosten 
• SEVIS Fee (Amerika)
• Vaccinaties en TBC-test
• Luchthavenbelasting
• Extra uitgaven ter plekke: zakgeld, schoolboeken,  

sportuniform, lunch en tripjes
• Studie- en reisverzekering: Tasman-verzekeringen biedt een 

speciaal pakket voor High School in het buitenland (verplicht 
voor High School Amerika en High School Argentinië)

Heb je vragen over de onderdelen die inclusief of exclusief zijn, neem 
dan contact op met het High School team van Travel Active. Stuur een 
e-mail naar highschool@travelactive.nl of bel naar 0478-551 900. 

De voorwaarden en prijzen van onze High School programma’s  
staan vermeld in de bijlage en op onze website www. travelactive.nl/
highschool.

Met Travel Active 

weet je waar je aan 
toe bentWat is inclusief, wat exclusief?

Geen kleine lettertjes



Programmakosten:  
betalen in termijnen
De programmakosten van High School zijn 
verdeeld in vier gelijke termijnen. De eerste 
termijn dient u twee weken na acceptatie  
te voldoen. Vertrekt uw zoon of dochter in  
de zomer, dan betaalt u de overige drie  
termijnen op 1 februari, 1 april en 1 juni. Bij 
deelname aan het High School programma 
met vertrek in januari of februari worden  
de betalingstermijnen en -data individueel 
vastgesteld op basis van het moment van  
acceptatie.
 
Vindt de acceptatie van uw zoon of dochter 
na 1 februari plaats, dan betaalt u termijn  
één en twee tegelijk. Bij acceptatie na 1 april 
moeten de eerste, tweede en derde termijn 
tegelijk worden voldaan. Een annulerings-
verzekering sluiten wij automatisch af en  
we factureren die ook. Als u geen gebruik  
wilt maken van deze service, dan kunt u dit  
natuurlijk aan ons doorgeven. 

Betalingsregeling is mogelijk
Neemt uw zoon of dochter deel aan het  
High School programma van Travel Active, 
dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. 
Stuur de schriftelijke aanvraag mee met  
het aanmeldformulier, zodat wij de aanvraag 
snel kunnen beoordelen. Een betalingsrege-
ling is mogelijk als u:
• in Nederland woont en werkt;
• de Nederlandse nationaliteit heeft
• een verblijfsvergunning heeft als u niet 

over de Nederlandse nationaliteit beschikt; 
• 18 jaar of ouder bent (bij minderjarige  

studenten kunnen alleen de ouders om 
een regeling verzoeken);

• een regelmatig inkomen heeft  
(geen studiefinanciering);

• flexwerker bent en een arbeidsverleden 
dan wel -toekomst heeft van minimaal  
zes maanden.

Voorwaarden
Naast bovengenoemde regels gelden de  
volgende voorwaarden:
• 60 procent van de programmakosten moet 

voldaan zijn voor 1 augustus. Het resteren-
de saldo binnen vier maanden na vertrek.

• Wij stellen een bindend betalingsschema op.
• Voor rente- en administratiekosten rekenen 

wij – in alle gevallen – 6 procent van de  
totale programmakosten. Deze vergoeding 
verrekenen wij in de termijnbedragen.

• De eerste aanbetaling van 25 procent van 
de programmakosten is bindend. Dit bete-
kent dat de betalingsregeling alleen wordt 
overeengekomen voor de resterende  
programmakosten.

Procedure
Als uw aanvraag – voorzien van de juiste  
documenten – door ons is ontvangen, laten 
wij u zo spoedig mogelijk weten of de  
kredietaanvraag wordt geaccepteerd. Als wij 
de aanvraag voor een betalingsregeling niet 
goedkeuren, ontvangt u natuurlijk ook zo 
spoedig mogelijk bericht. Dit doen wij per  
e-mail waarin wij de reden van de afwijzing 
toelichten.

Bij het aanmeldformulier stuurt u altijd de 
volgende documenten mee:
• twee recente salarisstroken;
• een kopie van een geldig legitimatie - 

bewijs van de aanvrager;
• een kopie van een eventueel echt- 

scheidingsconvenant;
• een kopie van een arbeidsovereenkomst  

of uitkeringstermijn;
• een kopie van een aflossingsnota van 

eventuele lopende leningen.  

Wij verstrekken de betalingsregeling altijd 
onder voorbehoud van de juistheid van de 
door u verstrekte gegevens. Als de krediet-
aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u een  

betalingsschema. Dit schema is de financiële 
overeenkomst tussen u en Travel Active en 
dient voor akkoord te worden ondertekend 
en teruggestuurd.

Vertragingsvergoeding 
Tijdig betalen volgens het betalingsschema is 
erg belangrijk. Heeft u een achterstand, dan 
ontvangt u een aanmaning met het verzoek 
om binnen een bepaalde termijn te betalen. 
Doet u dat niet, dan bent u naast rente ook 
een vertragingsvergoeding verschuldigd. Ook 
kunnen wij vervroegde terugbetaling van de 
lening eisen als u:
• een vervallen termijnbedrag niet betaalt 

binnen twee maanden en u die verplichting 
ondanks een aanmaning niet nakomt;

• in het buitenland gaat wonen;
• failliet wordt verklaard;
• door onjuiste informatieverstrekking een 

lening heeft gekregen.

Bureau Krediet Registratie
Vraagt u een betalingsregeling aan, dan  
winnen wij informatie in bij het Bureau  
Krediet Registratie (BKR). Dit doen wij om  
te voorkomen dat u te veel krediet opneemt 
en daardoor in financiële problemen kunt  
komen. Verder kijken wij naar (eventuele)  
lopende en reeds afgeloste leningen, de 
hoogte van het aflossingsbedrag en of u uw 
betalingsverplichtingen bent nagekomen.
Zijn er geen bijzonderheden en is de uitslag 
van de aanvraag positief, dan wordt er een 
contract opgemaakt. Na ondertekening mel-
den wij uw lening aan bij het BKR. Uiteraard 
worden uw gegevens zowel bij Travel Active 
als bij het BKR vertrouwelijk behandeld.
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Betalingsvoorwaarden High School

Wanneer betaalt u wat?

Het High School team beantwoordt graag  uw vragen over de  programmakosten of  de betalingsregeling

van onduidelijkheid houden wij niet. van verrassingen achteraf nog minder. Daarom zetten wij op een rij hoe de 

programmakosten in rekening worden gebracht. We spreken hier vooral je ouders aan, maar als je de kosten 

(deels) zelf betaalt is het onderstaande natuurlijk ook voor jou bedoeld.
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High School met Travel Active

Stap voor stap
Ga je met Travel active naar High School, dan weet je zeker dat je er niet alleen voor staat. vanaf het moment van 

boeken tot en met je terugkomst krijg je goede en persoonlijke begeleiding. Zo ontvang je uitgebreide informatie 

en allerhande tips die bijdragen aan een onvergetelijk High School avontuur. ook nodigen we jou en je ouders uit 

voor een voorbereidingsbijeenkomst. Welke stappen er voor vertrek allemaal doorlopen worden, lees je hier.

Boeken
Boek het High School programma via het boe-
kingsformulier dat je vindt in deze brochure en 
op onze website. Nadat wij je boeking hebben 
ontvangen en de administratiekosten à E 50 
zijn voldaan, ontvang je van ons het uitgebrei-
de aanmeldingspakket thuis. In dit pakket  
zitten een aantal documenten en vragenlijsten 
die jij en je ouders moeten invullen. Ook jouw 
school en je dokter moeten wat gegevens aan-
leveren. Uiteraard ontvang je van ons een toe-
lichting die je helpt om je pakket zo compleet 
mogelijk te maken.

Interview & acceptatie
Na ontvangst van het uitgebreide aanmel-
dingspakket nodigen wij je uit voor een per-
soonlijk interview. Dit interview vindt in het 
Engels plaats en is bedoeld om jou beter te 
leren kennen. Intussen ontvangen je ouders 
tijdens deze afspraak ook meer informatie 
over het High School land van jouw keuze en 
de procedure van aanmelding tot vertrek.  
Nadat jouw aanmeldingspakket compleet is  
en het interview heeft plaatsgevonden, sturen 
we al jouw documenten naar onze partner-
organisatie in het buitenland. Je ontvangt zo 
snel mogelijk bericht over je acceptatie.

voorbereiding & Plaatsing
Ben je geaccepteerd, dan gaan onze buiten-
landse collega’s hard aan de slag om voor jou 
een gastgezin en een High School te vinden. 
Jij en je ouders ontvangen een speciaal High 
School handboek met nog meer informatie 
over het High School programma en het land 
van jouw keuze. Ook krijg je informatie over 
de reisverzekering die je nodig hebt. Zodra 
bekend is waar je geplaatst bent, nemen we 
telefonisch contact met je op om alles per-
soonlijk door te nemen. Vervolgens sturen we 
jou de gegevens van het gastgezin en de 
school toe. Dat is het moment dat je contact 
kunt gaan opnemen met je gastgezin!

Bijeenkomst voor vertrek
Voor je vertrek is er een voorbereidingsbij-
eenkomst. Hier krijg je de laatste informatie 
én je ontmoet andere studenten die net als  
jij op het punt staan om in het buitenland te 
gaan studeren. Verder nog wat laatste tips en 
je bent helemaal klaar voor vertrek. Je hoeft 
nu eigenlijk nog maar twee dingen te doen:  
je bagage inpakken en afscheid nemen van je 
familie en vrienden.

vertrek & oriëntatie
Voor High School bestemmingen buiten Euro-
pa verzorgen wij de reis naar je eindbestem-
ming en weer terug. Ga je in Europa naar High 
School, dan is de reis niet inbegrepen. Maar 
natuurlijk kunnen wij je helpen bij het regelen 
hiervan. Vraag ernaar bij het High School 
team. Wanneer je aankomt in het land van je 
bestemming, vangt onze partnerorganisatie 
en/of het gastgezin je op. In sommige landen 
breng je eerst nog een paar dagen door met 
andere uitwisselingsstudenten voor je naar je 
gastgezin gaat. In andere landen reis je direct 
door naar je gastgezin. In dat geval neemt je 
persoonlijke begeleider kort na aankomst 
contact met je op om kennis te maken en je 
meer te vertellen over de omgeving en de  
typische gewoonten en gebruiken van het 
land en zijn inwoners.

Persoonlijke begeleiding
Als High School student van Travel Active  
kun je de gehele periode rekenen op een  
persoonlijke begeleider ter plekke. Van  
’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat kun je  
bij hem of haar terecht met al je vragen en 
problemen. Ook organiseert je begeleider  
zo nu en dan uitstapjes voor jou en andere 
uitwisselingsstudenten in je regio.

Begeleiding voor je ouders
Je gaat voor een hele periode weg van huis.  
Je woont in een ander land, krijgt nieuwe 
vrienden, maakt leuke dingen mee en  
misschien ook wel minder leuke dingen.  
Het is dan prettig om te weten dat ook je  
ouders kunnen rekenen op onze steun en  
begeleiding. Zij kunnen altijd bij ons terecht 
voor tips en adviezen. En natuurlijk horen  
wij ook graag van hen hoe zij jouw High 
School periode hebben beleefd.

Weer thuis!
Je High School avontuur zit erop! Je hebt van 
alles geleerd en meegemaakt. Je ontvangt 
van ons een High School certificaat waarmee 
je kunt aantonen dat je met succes hebt deel-
genomen aan het High School programma  
en dat je een periode in het buitenland hebt 
gestudeerd. Als je terugkomt, zit je natuurlijk 
boordevol verhalen die je vertelt aan je fami-
lie en vrienden. Naast dat wij ook graag je  
ervaringen horen en je foto’s willen zien, zijn 
er ook toekomstige High School studenten 
die nieuwsgierig zijn naar jouw verhalen.  
Veel oud-studenten zien we dan ook terug  
op onze High School infobijeenkomsten.

Twijfel je over welk land of welke periode  
je moet kiezen? Bel dan met het High  
School team. Samen met jou bekijken zij  
welk programma het beste bij je past.

Ook in 
het  

buiten
land sta jij  

er nie
t alle

en voo
r

87



88

voel je zelfverzekerd
Zorgeloos studeren dankzij Tasman

Gaan studeren in het buitenland vraagt om een speciale verzeke-

ring. Travel active werkt samen met Tasman verzekeringen.  

Dé verzekeringsspecialist als het om culturele uitwisselingen 

gaat. voor jou als High School student heeft Tasman de verzeke-

ring die bij je past. En ga je naar amerika of argentinië, dan is 

het complete dekkingspakket van de Tasman-verzekering zelfs 

verplicht. 

Een goede reisverzekering is onmisbaar in je bagage. Vooral omdat een gewone 
reisverzekering vaak niet voldoende is als je voor langere tijd naar het buitenland 
vertrekt. Ga daarom met een gerust hart naar je High School bestemming en verze-
ker je met Tasman van een zorgeloos avontuur.

Zelf samenstellen
Je stelt je verzekering zelf samen. Op deze manier kun jij naast de uitgebreide  
basisdekking rubrieken toevoegen of juist weglaten. Zo creëer je een verzekering 
op maat. Vanaf dag één is je complete bagage verzekerd en kun je premie  
terugvragen over elke maand die je onverhoopt eerder terugkomt. De Tasman- 
verzekering kan door iedereen worden afgesloten. Kijk voor meer informatie op 
www.tasmanverzekeringen.nl.

Je koffer bijna gepakt?

Dan nog even dit...
Een fijn gastgezin, een leuke school, een goede voorbereiding, persoonlijke begeleiding en een  
verzorgde reis. allemaal zaken die wij voor je regelen als je naar High School gaat. Maar er komt  
nog wat meer bij kijken. Zo moet je goed verzekerd zijn, heb je zakgeld nodig en krijgen je ouders  
wellicht dubbele kinderbijslag omdat je niet meer thuis, maar in het buitenland woont. En wat  
gebeurt er als je zakt? alles wat jij en je ouders nog moeten weten, zetten wij hier voor je op een rij. 

Wat nu?!
Gezakt of blijven zitten

Tja, daar sta je dan. Helemaal klaar om te 

vertrekken naar High School. En nu kan het 

feest niet doorgaan, omdat je – of je nu wilt  

of niet – je reisplannen moet veranderen. 

Door omstandigheden die je zelf niet had 

voorzien. Een goede annuleringsverzekering 

met eindexamenregeling biedt dan uitkomst. 

Natuurlijk sta je te springen om naar High School te gaan, 
maar er kunnen altijd dingen gebeuren waardoor je bui-
tenlandavontuur in duigen valt. Daarom kun je bij ons een 
goede en voordelige annuleringsverzekering afsluiten. 
Deze verzekering is inclusief een speciale eindexamenre-
geling. Dus mocht je ingeloot worden voor een nieuwe 
(vervolg)studie, zakken voor je eindexamen of een jaar 
blijven zitten, dan krijg je bij ons zowel de aanmeldings- 
als de programmakosten volledig terug. Kortom: bij Travel 
Active loop je geen enkel risico. Dat je zakt of blijft zitten 
is al vervelend genoeg.
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In the pocket
Over je zakgeld

Persoonlijke uitgaven zoals kleedgeld, lunchkosten, 

sportabonnementen en deelname aan optionele 

excursies zijn niet bij de programmaprijs inbegrepen. 

Dit betekent dat je elke maand zakgeld nodig hebt om 

deze extra kosten te kunnen betalen.

Gemiddeld hebben High School studenten tussen de 250 en 300  
euro per maand nodig voor privé-uitgaven. Dit bedrag voor lunches  
op school, borg voor je schoolboeken, de aanschaf van een school-
uniform, je abonnement op de schoolbus, tripjes naar bezienswaardig-
heden, kaartjes voor de bioscoop en die hippe spijkerbroek varieert 
per persoon. Maar naast je persoonlijke gewoontes is de hoogte van je 
zakgeld ook afhankelijk van het land waar je naartoe gaat. Zodra jij 
weet in welk land jouw High School avontuur plaatsvindt, informeren 
wij je hier uitgebreid over. 

Een fijn gastgezin, een leuke school, een goede voorbereiding, persoonlijke begeleiding en een  
verzorgde reis. allemaal zaken die wij voor je regelen als je naar High School gaat. Maar er komt  
nog wat meer bij kijken. Zo moet je goed verzekerd zijn, heb je zakgeld nodig en krijgen je ouders  
wellicht dubbele kinderbijslag omdat je niet meer thuis, maar in het buitenland woont. En wat  
gebeurt er als je zakt? alles wat jij en je ouders nog moeten weten, zetten wij hier voor je op een rij. 

actuele info? Bel met het High School team!
Belastingregels over kinderbijslag en aftrekposten kunnen 
 veranderen. Ons High School team volgt de wetgeving op de 
voet, zodat zij jou en je ouders goed kunnen informeren.  
Maar je kunt ook contact opnemen met de Sociale Verzekerings-
bank (SVB) bij jou in de buurt. Of kijk op www.svb.nl.

optellen en aftrekken
profiteer van belastingvoordeeltjes

Door te profiteren van allerlei belastingregels wordt 

jouw periode in het buitenland financieel een stuk 

aantrekkelijker. Zo kunnen je ouders aanspraak maken 

op dubbele kinderbijslag en kunnen zij de kosten voor 

het High School programma deels aftrekken van de 

belasting. Gebruik van maken dus!

Kinderbijslag
Tot je achttiende jaar hebben je ouders in beginsel recht op kinder-
bijslag. Omdat een High School in het buitenland – in de meeste  
landen – voldoet aan de eis om kinderbijslag te ontvangen, krijgen je 
ouders ook kinderbijslag als jij in een ander land studeert. En omdat  
je uitwonend bent, kunnen je ouders zelfs recht hebben op dubbele 
kinderbijslag. Met de verklaringen en formulieren die je hiervoor nodig 
hebt en het invulwerk helpen wij jou en je ouders graag.

Belastingaftrek
Ben jij achttien jaar of ouder, dan kunnen de kosten van het High 
School programma gedeeltelijk worden afgetrokken van de belasting. 
Je ouders kunnen gebruik maken van de regeling Uitgaven voor le-
vensonderhoud kinderen jonger dan dertig jaar. Het aftrekbare bedrag 
is afhankelijk van de belastingschijf waarbinnen het inkomen van je 
ouders valt. Dit voordeel kan oplopen tot wel 1.000 euro per kwartaal.  

Met Travel Active 

weet je waar je aan 
toe bent



VOLGENS STUDENTEN HIGH SCHOOL IN AMERIKA

&

Anne

Marouschka

Ria

Manouk

De vriendelijke ontvangst door mijn familie

Inspirerend!

Christmas en New Years

De spirit en gastvrijheid van  
de Amerikanen in alles wat ze doen

Donkey basketbal: basketbal op ezels 
tussen de seniors en de leraren!

Thanksgiving

Het echt beleven van de verschillen 
in cultuur en tradities

Halloween

Manouk Ria

Marouschka

Anne

Spirit week

Het ontdekken dat vooroordelen niet altijd kloppen

Turkey (yum!)

De uitgebreide diners

De positieve manier van denken

American football
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Lekker sociaal. Dat zijn wij op Twitter, Facebook, pinterest,  
Google+, YouTube en op onze website. Via al deze mediakanalen 
kun je deel uitmaken van een inspirerende community. Waar jij  
als eerste geïnformeerd wordt over nieuwe programma’s, leuke 
acties, interessante feiten en nuttige bijeenkomsten. Maar het  
is ook de plek waar we mooie foto’s, ontroerende verhalen en 
weergaloze filmpjes van onze deelnemers met je delen.

Like!
Dream, explore and discover. Dat doe je op onze Facebookpagina. 
Word onze vriend en like us op www.facebook.com/HighSchoolTeam 

Hangout
Verkeer in onze kringen en wij delen alle nieuwtjes, filmpjes en foto’s 
met je. Dus hang out op @plus.google.com

Tweet
Op elk moment van de dag lees jij op @Travelactive wat er bij  
ons speelt

op het prikbord
Repin, like of reageer op alle prachtige foto’s die prijken op ons online 
prikbord: pinterest.com/travelactive

aanbevolen
Bekijk inspirerende video’s van onze programma’s, deelnemers en  
buitenlandse partners op www.youtube.com/travelactive

Surfen
Voor actuele prijzen, programma’s, reizen, mogelijkheden en voor-
waarden surf je naar www.travelactive.nl/highschool

Belevenissen
Nieuwsgierig naar verhalen, foto’s, video’s en weblogs van  
oud-studenten? Bezoek dan ons mediaforum www.travelactive.tv

 Let’s get 
social

TRAVEL ACTIVE ONLINE

Let’s get social



Een jaar High School in Spanje, oog in oog met de big five in Zuid-Afrika, werken in een kinder opvanghuis  

in Bolivia, backpacken in Australië, Mandarijn leren in China, ijsberen verzorgen in Alaska of als au pair in  

een gastgezin the American Dream ontdekken. Of je nu wilt reizen, werken, leren of een combinatie daarvan:  

met Travel Active beleef je de echte wereld. Al bijna vijfentwintig jaar staat Travel Active achter tal van culturele  

en educatieve programma’s. En met succes. Als Nederlands grootste uitwisselings organisatie begeleidde  

Travel Active duizenden deelnemers – jong en oud – bij hun avontuur in het buitenland. Want één ding staat vast:  

de intensieve begeleiding zorgt voor een onvergetelijke tijd. Waar ook ter wereld. 

Waar beleef jij de echte wereld?

www.travelactive.nlBeleef het met

Juliette (17)

High School 

student 

in nieuw-

Zeeland

Ik kan de
wereld aan



Work & Travel

Work & Travel
Beleef het met Travel Active

Taalreizen

Taalreizen
Beleef het met Travel Active

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk
Beleef het met Travel Active

Au Pair

Au Pair
Beleef het met Travel Active

Andere programma’s van Travel Active

Er is nog 
zoveel meer…

verbreed al werkend je horizon Of je nu een paar 
weken of een jaar de tijd hebt, het programma Work & Travel is  
ideaal voor elk type reiziger. Deze perfecte combinatie van werken  
en reizen geeft je een ultieme ervaring in  
een ander land. En intenser kan het 
niet, want je leeft, woont en werkt 
in een nieuwe wereld. Baantjes 
zijn er in alle soorten en maten. 
Maar wat je ook doet, je leert de 
bevolking op een andere manier 
kennen. Niet als toerist, maar 
als een van hen.

Taalcursussen over de hele wereld Wil jij in een 
korte tijd een vreemde taal vloeiend leren spreken en schrijven? 
En ook nog iets te weten komen over de cultuur? Kies dan voor een 
bijzondere taalreis van Travel Active. Welke 
taal je ook kiest, je krijgt les van native 
speakers op een officieel erkende 
talenschool. De docenten zijn 
gespecialiseerd in het lesgeven 
aan buitenlanders. Zo ben 
jij ervan verzekerd dat je het 
maximale uit je taalreis haalt. 
Bovendien krijg je onderwijs in 
kleine groepen en lesmateriaal 
op maat. En hoelang je wilt stude-
ren, bepaal je helemaal zelf.

Draag je steentje bij in Latijns-amerika,  
afrika of azië Beteken je graag iets voor anderen, wil je een  
bijdrage leveren aan de wereld of gaat je hart sneller kloppen voor de 
natuur? Dan is vrijwilligerswerk zeker iets voor jou! Met Travel Active  
kun je als vrijwilliger aan de slag in meer dan 
twintig landen. Vrijwilligerswerk varieert 
van het uitdelen van folders, het 
bouwen van een school en het ver-
poten van plantjes tot het werken 
met straatkinderen, dieren, blin-
den of gehandicapten. Stuk voor 
stuk unieke en indrukwekkende 
buitenlandervaringen die jij je 
hele leven niet meer vergeet.

Een werelds avontuur Ben je dol op kinderen en wil je 
graag een andere taal leren? En wil je ervaren wat de gewoonten en 
gebruiken zijn in een buitenlands gezin? Word dan au pair in Amerika, 
Europa, Nieuw-Zeeland, Australië of zelfs 
China. Als au pair woon je in een gast-
gezin en verzorg je de kinderen. Ook 
behoort licht huishoudelijk werk 
tot jouw taken. In ruil hiervoor 
krijg je kost en inwoning en 
zakgeld. Als volwaardig lid van 
je nieuwe familie beleef je een 
onvergetelijke ervaring.

Meer weten? Surf dan naar www.travelactive.nl en vraag de brochure aan
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Er zijn allerlei redenen waarom je een periode naar High School moet. niet alleen omdat het  

een superervaring is, maar ook omdat deze uitwisseling positief bijdraagt aan je ontwikkeling. 

De belangrijkste redenen zetten wij voor je op een rij. volgens ons én onze oud-studenten.

Beleef het met Travel Active

41 redenen waarom je 
naar High School moet

volgens Travel active
 1 Door deelname aan het High School  

programma groei jij op persoonlijk vlak! 
Sommige studenten hebben zelfs een 
geestelijke ontwikkelingsvoorsprong  
van drie jaar op leeftijdsgenoten die niet  
naar High School zijn geweest.

 2 Je leert vloeiend een andere taal spreken.

 3 Je maakt van binnenuit kennis met een 
nieuwe cultuur.

 4 Je bouwt internationale vriendschappen 
op die een leven lang meegaan.

 5 Je krijgt er echt een nieuwe familie.  
Er zijn zelfs oud-studenten die hun  
gastgezin na veertig (!) jaar nog steeds 
bezoeken en vice versa.

 6 Je volgt bijzondere vakken zoals muziek, 
theater en sport waarmee jij je talenten 
maximaal ontplooit.

 7 Het is je eerste grote stap naar zelfstan-
digheid. Een ervaring om trots op te zijn!

volgens oud-studenten
 8 Je diploma halen zonder examenstress.

 9 Een jaar lang gratis koffie bij Starbucks 
omdat je uit het buitenland komt.

10 Al je vrienden worden jaloers op je.

11 Boodschappen doen wordt opeens een 
avontuur als je minimaal 30 miles moet 
reizen naar de dichtstbijzijnde Walmart.

12 De bevestiging van een aantal stereo-
types waarvan je je altijd al afvroeg of 
het echt zo was.

13 Maar ook ontdekken dat er veel meer is 
dan alleen die stereotypes.

14 Een ervaring die je later met je kinderen 
en kleinkinderen kunt delen.

15 Je bent eigenlijk een beetje gek als je het 
niet doet!

16 Een geweldige ervaring waarvan je nooit 
één seconde spijt krijgt.

17 Omdat het ’t beste jaar uit je leven gaat 
worden.

18 Voor de cheeseburgers tijdens de lunch.

19 Niet alleen levenslange vrienden, maar 
ook een tweede familie voor de rest van 
je leven.

20 Om er weer terug in Nederland pas ach-
ter te komen wat heimwee is.

21 Gratis vakantieadresjes inclusief gidsen 
over de hele wereld. Want je ontmoet 
niet alleen mensen van het land van  
jouw bestemming, maar ook van andere 
plekken uit de wereld.

22 Staat goed op je cv.

23 Kippenvelmomenten! Telkens weer als je 
eraan terugdenkt.

24 Hilarische spraakverwarringen.

25 Het zien van mooie plekken waar je over 
vijftig jaar nog steeds van droomt.

26 Vrienden die je in Nederland komen  
opzoeken en versteld staan van ons  
leven hier en andersom.

27 Dingen proeven waarvan je nooit had  
gedacht dat ze bestaan.

28 Je realiseren wat je in Nederland hebt als 
je dingen die je vanzelfsprekend vindt, 
zoals genoeg water, familie, vrienden en  
gewoonten, zo lang mist.

29 Een wereldwijde blik.

30 Omdat het kan!

31 Homecoming Prince worden.

32 Een echte wintersport ervaren in  
Colorado; de Alpen zijn er niets bij.

33 Surfdude/-dudette uithangen op Hawaii.

34 Een Amerikaan(se) daten!

35 In joggingbroek naar school kunnen.

36 Elk dag lunchen met pizza, hotdogs, 
hamburgers en patat.

37 Koken, fotografie, musical, dans en nog 
veel meer leuke vakken volgen.

38 Een 100 (!) halen voor je paper bij Engels.

39 Een jaar lang kunnen opscheppen hoe 
geweldig Nederland wel niet is ;-)

40 Het leven in een gastgezin. Zij zijn zo 
gastvrij, je zult je er altijd welkom voelen.

41 Een onbetaalbaar avontuur!
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Travel active High School
postbus 107
5800 AC Venray
T +31 (0)478 551 900
F +31 (0)478 551 911
highschool@travelactive.nl
www.travelactive.nl/highschool

Teksten
Maer TexxT Tilburg ©

vormgeving
Marc Verburg Communicatiedesign
Nijmegen

Drukwerk
Drukkerij Tesink, Zutphen

www.travelactive.nl/highschool

Colofon

Studenten, bedankt! 
voor al jullie inspirerende foto’s en verhalen

Wij willen alle High School studenten (en hun ouders) die ons belangeloos hebben geholpen om deze inspirerende brochure te maken, 
heel erg bedanken. Dankzij hun schitterende foto’s, verhalen, blogs en Facebook-berichten is het ons gelukt om een unieke High School 
brochure te maken. Met uitsluitend echte verhalen en echte foto’s van echte Travel Active-studenten. Dank!
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