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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 en een aantal voor een semester. Een buitenlandse 

student in huis nemen is op vrijwillige basis. U, als gastgezin, voorziet in kost en 

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

buitenlandse student krijgt van Travel Active een fiets, deze blijft na afloop van de 

uitwisseling eigendom van het gastgezin. Verder worden er tijdens de uitwisseling 

verschillende evenementen of tripjes georganiseerd voor de uitwisselingsstudenten. 

Voor de gastgezinnen organiseert Travel Active ieder jaar een Family Day.  

 

 

“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.” 

“Het klikte vrijwel meteen, de 
meiden hebben onderling 
dezelfde humor! Het was wel 
wat drukker met een extra 
dochter erbij.” 

Were Di verwelkomt uitwisselingsstudenten! 

Familie Geerling 

Familie van Rengs met de 

Braziliaanse João Pedro 

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

wereld zullen hun droom 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 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 van Berkel met de 
Italiaanse Naima 

 

 

“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!” 

 

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

https://www.zeewolde-actueel.nl/nieuws/algemeen/250921/het-bevalt-italiaanse-naima-erg-goed-in-zeewolde-
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/?_sft_programmas=high-school-holland&_sft_bestemming=nederland
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Sofia zoekt een gastgezin 

16 jaar •  Italië  •  augustus tot zomervakantie 2023 

“Voor mij is dit een kans om mezelf te ontwikkelen en uit mijn comfort zone te stappen. Tijdens deze uitwisseling 
hoop ik mijn culturele kennis te verrijken!" 

Weetjes over mij 
 

• Ik heb een goede band met mijn familie, we brengen veel tijd met elkaar door. 

In de zomer en in schoolvakanties gaan we soms op reis naar een ander land 

• Samen met mijn vrienden vind ik het leuk om naar kunsttentoonstellingen te 

gaan of naar “hidden places” in grotere steden zoals Venetië 

• Sinds het begin van dit jaar ben ik begonnen met het spelen van gitaar. Als ik 

in Nederland ben zou ik dit willen voortzetten als dat mogelijk is natuurlijk 

• Ik vind het erg belangrijk om een aantal uren per week te sporten, van 

zwemmen en dansen tot turnen 

• In de toekomst zou ik graag willen studeren aan een universiteit en heel veel 

gaan rondreizen over de hele wereld 

Interesses              Gitaar spelen •  Reizen • Kunst • Sporten 

Eigenschappen     Sympathiek • Flexibel • Verantwoordelijk • Nieuwsgierig 

 

Victor zoekt een gastgezin   
   
17 jaar • Portugal • augustus tot zomervakantie 2023   
 

“Ik wil een nieuwe taal en gewoontes leren, nieuwe vrienden maken en zelfstandiger 
worden door een jaar naar het buitenland te gaan!"   
 

Weetjes over mij   
 
 

   

• Samen met mijn ouders gaan we soms ergens wat eten, naar het 

winkelcentrum of naar een park 

• Computerwetenschappen is mijn favoriete vak op school, later wil ik 

ondernemer worden in het gebied van computerwetenschappen en financieel 

investeringen 

• In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te lezen, zowel biografieën als boeken over 

finance en web technologie. Daarnaast vind ik het leuk om videogames te spelen of anime te kijken 

• Mijn vrienden en ik gaan soms gamen, sporten of we kijken samen films 

 

Interesses Computers en gamen • Lezen • Muziek • Koken 

Eigenschappen Open-minded • Extravert • Avontuurlijk • Optimistisch 

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
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Bekijk hier hoe studenten het leven met een gastgezin hebben ervaren! 

https://www.youtube.com/watch?v=-CWFawc3ueA&t=27s

