
 Verenigd Koninkrijk  
 Een verrassend land waar 
 veel te beleven is 

 Wales, Schotland, Engeland & Noord-Ierland vormen samen het VK 
 en hebben stuk voor stuk een moderne cultuur en geschiedenis die 
 je eens moet ervaren hebben. In het Verenigd Koninkrijk ga je van 
 schotse rokken naar de prachtige stranden in Cornwall en tot het 
 spectaculaire en moderne stadsleven in Londen. De meeste 
 mensen in het Verenigd Koninkrijk wonen in Engeland, gevolgd 
 door Schotland, Wales en Noord-Ierland. 

 Gastgezin en gemeenschap 

 Britse kinderen wonen meestal thuis bij hun ouders tot ze 
 afstuderen aan de universiteit of een baan vinden, zoals ook bij ons 
 gangbaar is.  Als gevolg daarvan ondersteunen hun ouders hen vaak 
 financieel tot hun vroege twintiger jaren. Britten zijn heel 
 punctueel én houden van thee. Uitbundig gedrag kan als gênant 
 worden ervaren. 

 Hoofdstad  : Londen 
 Taal  : Engels 
 Munt  : Britse pond 

 Bevolking  : 
 65 miljoen 

 Oppervlakte  : 
 242 495 km² 
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 School 
 De meeste kinderen gaan naar een basisschool (van 5 tot 11 jaar) of 
 een middelbare school (vanaf 11 jaar). Openbare scholen worden 
 staatsscholen genoemd, en particuliere scholen kunnen onafhankelijke 
 scholen of openbare scholen worden genoemd. Op staatsscholen is 
 het onderwijs gratis. In het Verenigd Koninkrijk worden verschillende 
 sporten door tieners beoefend, waaronder golf, Gaelic football, rugby 
 en voetbal. Voetbal is de populairste sport in het Verenigd Koninkrijk. 
 De meesten zijn extreem loyaal aan een professioneel voetbalteam, en 
 voetbal is een populair gespreksonderwerp. 

 Taal 
 Engels wordt in het hele Verenigd Koninkrijk gesproken, maar het is niet 

 de enige officiële moedertaal. Je hoort misschien ook: Welsh in Wales. 

 Gaelic en Schots in Schotland. 

 Eten 
 Een volledig traditioneel ontbijt in het Verenigd Koninkrijk bestaat uit 

 spek, worstjes, gebakken bonen, gegrilde of gebakken tomaten, 

 champignons, eieren, en in vet of olie gebakken brood. Engelse 

 gerechten zijn roastbeef en Yorkshire pudding, maar ook 

 steak-and-kidney pie. Populaire gerechten in Wales zijn cawl (een 

 soep) en bara brith (bessentaart). Het Schotse nationale gerecht is 

 haggis, gemalen schapendarmen gemengd met haver en kruiden, 

 gebonden in de maag van een schaap, en gekookt. In Noord-Ierland 

 zijn Ierse stoofpot, zelfgemaakte taarten en pasteitjes (kleine 

 vleespasteitjes) populair. 

 Vereiste leeftijd 
 16 – 19 jaar | 
 18 - 30 jaar 

 Duurtijd 
 Schooljaar 

 Programmatypes 
 Middelbare scholen, 
 vrijwilligerswerk 
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