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Open je wereld! 
Word gastgezin voor een buitenlandse student 
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Over het High School Holland programma 

Ervaringen van gastgezinnen 

Gedurende de uitwisseling worden de school, het gastgezin en de student begeleid 

door één van onze Local Coordinators. Veel van onze studenten komen voor een 

schooljaar naar Nederland. Naast de gebruikelijke voortgangsgesprekken vindt er na 

vier maanden ook een vast evaluatiemoment plaats waar de Local Coordinator met 

het gezin kijkt of de plaatsing wordt verlengd naar een schooljaar of dat de student 

wordt overgeplaatst naar een ander gastgezin. Een buitenlandse student in huis 

nemen, is op vrijwillige basis. U, als gastgezin, voorziet in de kost en inwoning, de 

overige kosten zijn voor rekening van de student of Travel Active. Iedere buitenlandse 

student krijgt van Travel Active een fiets die na afloop van de uitwisseling eigendom 

blijft van het gastgezin. Verder worden er tijdens de uitwisseling verschillende 

evenementen of tripjes georganiseerd voor de uitwisselingsstudenten door Travel 

Active (als de situatie rondom COVID-19 dit toestaat).  

 

 

Klik op de foto’s om de 
volledige ervaring te lezen! 

“Het doet ons goed om 
iemand de kans te geven dit 
avontuur aan te gaan. Ook 
zagen wij dit als een mooie 
kans voor onze kinderen. Zij 
kunnen veel van deze 
culturele uitwisseling leren.” 

“Corona is een gekke tijd, 
maar dat maakt het juist 
leuk om een buitenlandse 
student in huis te hebben. 
Maya maakt echt deel uit 
van het gezin!” 

Het Were Di verwelkomt uitwisselingsstudenten! 

Familie Geerling uit Arnhem 

Familie van Rengs uit Horst met 

de Braziliaanse João Pedro 

Eind augustus is het zo ver! Tientallen buitenlandse studenten van over de hele 

wereld zullen hun dromen waarmaken, namelijk voor een tijdje wonen bij een 

Nederlands gastgezin en les volgen op een Nederlandse middelbare school. Het High 

School Holland programma van Travel Active is niet alleen een cultureel avontuur 

voor de student, maar ook voor uw gezin! Via het Were Di en uw gezin ervaart de 

student de Nederlandse cultuur van dichtbij. Staat u ervoor open om een 

buitenlandse student in huis te nemen met haar taal en tradities? 

 

Familie Knoester – van 
Bentem met de Duitse Maya 

 

 

“Onze dochter 
Mette is in 2019 
op uitwisseling 
geweest. Nu gaan 
wij de andere 
kant zien door 
zelf gastgezin te 
zijn. We gunnen 
een ander ook 
zo’n goede 
uitwisseling. Wij 
hebben gekozen 
voor de Deense 
Ida en kijken erg 
uit naar haar 
komst!” 

 

https://www.travelactive.nl/ervaringen/high-school-holland/joao-pedro-17-jaar-vliegt-naar-huis/
https://www.travelactive.nl/ervaringen/high-school-holland/een-nieuwe-dochter-in-huis/
https://www.travelactive.nl/ervaringen/high-school-holland/een-frisse-wind-door-het-huis/
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De Italiaanse Giorgio zoekt een gastgezin! 

17 jaar  •  Italië  •  augustus tot zomervakantie 2022 

“Ik kijk ernaar uit om in een compleet andere omgeving te leven, nog zelfstandiger te 
worden en naast de Nederlandse cultuur te ontdekken ook mijn cultuur te delen!” 

Weetjes over mij 
 

• Ik ben vriendelijk, humoristisch, betrouwbaar en behulpzaam 

• De band met mijn ouders is gebaseerd op vertrouwen en wij praten overal over 

• Ik kijk graag naar voetbalwedstrijden, vooral van mijn favoriete club Juventus  

• Ik ga in het weekend vaak met mijn vrienden motorrijden in de omgeving  

• Sporten is belangrijk voor mij. Ik zwem elke week en heb ook aan roeien, waterpolo en tennis gedaan 

• Ik ben gemotiveerd om Nederlands te leren, ook omdat ik ook overweeg om in Nederland te studeren 

 

Interesses              Afspreken met vrienden • Zwemmen • Motorrijden • Muziek luisteren 

Eigenschappen     Zelfstandig • Sociaal • Open • Leergierig • Actief 

 

De Braziliaanse Beatriz zoekt een gastgezin! 

16 jaar •  Brazilië  •  augustus tot zomervakantie 2022 

“Ik geloof dat deze uitwisseling zoveel voordelen op zal leveren. Ik ga nieuwe mensen 
leren kennen, een andere taal leren spreken en een breder beeld van de wereld krijgen." 

Weetjes over mij 
 

• Ik heb meegedaan aan Model UN, waar ik Zuid-Afrika vertegenwoordigde. Mijn interesse voor 

internationale en sociale zaken en culturen kan ik hier goed in kwijt 

• Fotografie is mijn passie, omdat er binnen die kunstvorm zoveel verschillende soorten fotografie 

bestaan, zoals portret, landschap en studio 

• Ik vind het leuk om nieuwe en ongewone dingen te ontdekken  

• Vorig jaar heb ik mijn liefde voor koken en bakken ontdekt. Ik kan niet wachten tot ik typische 

Nederlandse gerechten kan maken  

• Al van jongs af aan droom ik ervan om in Europa naar school te gaan. Eindelijk komt mijn droom uit! 

 

Interesses              Fotografie • Koken • Lezen • Borduren • Schrijven • Tekenen  

Eigenschappen     Leergierig • Zorgzaam • Ruimdenkend • Spontaan • Beleefd 

 

Biedt u één van deze studenten een warm thuis? 

Klik hier en bekijk alle 
studenten die in augustus 
naar Nederland komen! 

https://www.travelactive.nl/high-school-holland/overzicht-buitenlandse-studenten/?afdeling=High%20School%20Holland&prog=Een%20buitenlandse%20student%20in%20huis&bestemming=Nederland&thema=Regulier&id=765
https://www.travelactive.nl/high-school-holland/overzicht-buitenlandse-studenten/?afdeling=High%20School%20Holland&prog=Een%20buitenlandse%20student%20in%20huis&bestemming=Nederland&thema=Regulier&id=765
https://www.travelactive.nl/high-school-holland/overzicht-buitenlandse-studenten/?afdeling=High%20School%20Holland&prog=Een%20buitenlandse%20student%20in%20huis&bestemming=Nederland&thema=Regulier&id=765
https://www.travelactive.nl/high-school-holland/overzicht-buitenlandse-studenten/?afdeling=High%20School%20Holland&prog=Een%20buitenlandse%20student%20in%20huis&bestemming=Nederland&thema=Regulier&id=765
https://www.travelactive.nl/high-school-holland/overzicht-buitenlandse-studenten/?afdeling=High%20School%20Holland&prog=Een%20buitenlandse%20student%20in%20huis&bestemming=Nederland&thema=Regulier&id=765
https://www.travelactive.nl/high-school-holland/overzicht-buitenlandse-studenten/?afdeling=High%20School%20Holland&prog=Een%20buitenlandse%20student%20in%20huis&bestemming=Nederland&thema=Regulier&id=765
https://www.travelactive.nl/high-school-holland/overzicht-buitenlandse-studenten/?afdeling=High%20School%20Holland&prog=Een%20buitenlandse%20student%20in%20huis&bestemming=Nederland&thema=Regulier&id=765
https://www.travelactive.nl/high-school-holland/overzicht-buitenlandse-studenten/?afdeling=High%20School%20Holland&prog=Een%20buitenlandse%20student%20in%20huis&bestemming=Nederland&thema=Regulier&id=765
https://www.travelactive.nl/high-school-holland/overzicht-buitenlandse-studenten/?afdeling=High%20School%20Holland&prog=Een%20buitenlandse%20student%20in%20huis&bestemming=Nederland&thema=Regulier&id=765
https://www.travelactive.nl/high-school-holland/overzicht-buitenlandse-studenten/?afdeling=High%20School%20Holland&prog=Een%20buitenlandse%20student%20in%20huis&bestemming=Nederland&thema=Regulier&id=765
https://www.travelactive.nl/high-school-holland/overzicht-buitenlandse-studenten/?afdeling=High%20School%20Holland&prog=Een%20buitenlandse%20student%20in%20huis&bestemming=Nederland&thema=Regulier&id=765
https://www.travelactive.nl/high-school-holland/overzicht-buitenlandse-studenten/?afdeling=High%20School%20Holland&prog=Een%20buitenlandse%20student%20in%20huis&bestemming=Nederland&thema=Regulier&id=765
https://www.travelactive.nl/high-school-holland/overzicht-buitenlandse-studenten/?afdeling=High%20School%20Holland&prog=Een%20buitenlandse%20student%20in%20huis&bestemming=Nederland&thema=Regulier&id=765

