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Ontvangend programma 
 
 
In het schooljaar 2015-2016 kwamen 75 jongeren uit 26 verschillende landen naar 
Nederland. Zij verbleven bij gastfamilies verspreid over het hele land, van Zuid 
Limburg tot Noord Groningen, van Alphen aan de Rijn tot Borne. Vier deelnemers 
kwamen via het Europese 3 maanden programma. Een van de jongeren, uit 
Duitsland, nam deel aan het “European Voluntary Service” programma en was 
gedurende 10 maanden werkzaam als vrijwilliger op het kantoor van AFS Nederland 
in Vinkeveen en heeft daar allerlei werkzaamheden verricht en zich vooral bezig 
gehouden met social media. 
 
Voor de jongeren werden gedurende het jaar diverse activiteiten georganiseerd, 
zowel landelijk, als regionaal. Veel activiteiten hebben een duidelijk culturele 
component, zoals het bezoek aan Amsterdam dat in samenwerking met Unesco 
werd georganiseerd. Maar de bijeenkomsten zijn er vooral op gericht om de 
deelnemers (en gastgezinnen) te helpen bij het verdiepen van hun 
uitwisselingservaring. Daarnaast speelt voor de jongeren het elkaar ontmoeten en 
het uitwisselen van hun belevenissen een belangrijke rol.  
 

 
 
 
Uitgaand programma 
 
 
Vanuit Nederland vertrokken in totaal 47 jongeren naar het buitenland. Een drietal 
deelnemers vertrok in de winterperiode voor het zuidelijk halfrond programma, al 
neemt ook Japan aan dit onderdeel mee. Twee deelnemers vertrokken dan ook naar 



 
 

Japan en één jongere nam deel aan het wereldwerk programma in Mexico. De 
overige deelnemers vertrokken in de zomerperiode naar diverse landen. Eén jongere 
ging naar een “community college” en twee deden het universiteitsprogramma in 
Mexico. Eén student nam deel aan het Europese programma van drie maanden. Alle 
overige deelnemers deden mee aan het “highschool“ programma verspreid over 18 
verschillende landen. De USA is nog steeds de meest populaire bestemming, op 
afstand gevolgd door Japan. 
 
In de volgende tabel is de verdeling naar land weergegeven: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ontwikkeling beurzenprogramma en pilot certificaat Gastvrije AFS School 
 
 

Het in 2014 opgezette beurzen-programma is ook 
in 2015 verder ontwikkeld en heeft een klein 
aantal scholieren op bescheiden wijze 
ondersteund om in 2015 op uitwisseling te gaan. 
Het is verheugend te zien dat in de loop van het 
jaar meer dan 
40.000 euro werd bijeengebracht dat wordt ingezet 
voor de uitwisselingen in 2016. 
 
 

 
In de regio Utrecht werd een pilot gestart om scholen meer structureel aan AFS te 
binden en daarvoor een certificaat uit te gaan geven. 

Land Aantal 
Argentinië     4 
Canada 1 
China 2 
Costa Rica 1 
Denemarken 1 
Finland 1 
Frankrijk 2 
Hong Kong 1 
Indonesië 2 
Italië 3 
Japan 5 
Mexico 3 
Noorwegen 1 
Portugal 1 
Rusland 2 
Zweden 1 
Thailand 1 
Verenigde Staten van 
A ik    

14 
Totaal 47 



 
 

 
Kantoor, Bestuur en Beleid 
 
In de tweede helft van het jaar is de personele situatie op het kantoor in Vinkeveen 
verre van ideaal geweest. Er was sprake van onderbezetting, veel wisselingen en 
tijdelijke krachten. Dankzij de inzet van het personeel en de extra ondersteuning van 
de vrijwilligers zijn de uitwisselingsprogramma’s volgens afspraak uitgevoerd. 
 
Het bestuur is vier keer formeel bijeen geweest en heeft daarnaast diverse 
activiteiten bijgewoond om de organisatie te ondersteunen. 
 
Het is verheugend te constateren dat na moeilijke financiële jaren en weinig groei de 
stijgende lijn die in 2014 is ingezet in 2015 kon worden gecontinueerd. Het jaar werd 
met een bescheiden positief resultaat afgesloten. Voor een volledig financieel 
overzicht zie het accountantsverslag 2015. 
 
Het resultaat in 2015 is net als in 2014 vooral te danken aan een stijging van de 
aantallen binnen het uitgaande programma en mogelijk gemaakt door de inzet van 
vrijwilligers die hier gericht de werving op hebben ingezet. 
 
Binnen het ontvangende programma is geen significante stijging van aantallen waar 
te nemen. Het tijdig vinden van geschikte gastfamilies is en blijft een zorg. Dit is niet 
alleen in Nederland het geval, maar ook in veel andere landen. Een uitbreiding van 
aantallen in het ontvangend programma is voor volgend jaar dan ook niet een 
gepland. Internationaal komt daarom steeds meer aandacht voor uitwisselingen en 
programma’s voor jongeren van 18 jaar en ouder. Binnen AFS International is daar 
een speciale organisatie voor opgezet, Sentio genaamd. 
 
AFS gaat over intercultureel leren en internationaal is het beleid hier sterk op gericht. 
Vanwege de eerder genoemde onderbezetting bij de staf is dit onderdeel in 2015 
onvoldoende verder ontwikkeld. 
 
In Nederland is het beleid erop gericht de diversiteit binnen het programma te 
vergroten. Net als vorig jaar is daarom speciale aandacht uitgegaan naar de 
promotie van andere landen dan de Verenigde Staten. Met name is er veel aandacht 
besteed aan de promotie van Latijns-Amerika en Azië. 
 
 

 


