
 Zwitserland 
 Adembenemende natuur, unieke 
 verscheidenheid en diversiteit 

 De diversiteit van het berglandschap is de essentie van Zwitserland 
 en vormt de basis voor zijn unieke identiteit. Het land is 
 wereldberoemd om zijn financiële instellingen, heerlijke kaas en 
 chocolade, horloge-industrie, zijn panorama’s, verfijnde openbaar 
 vervoersnetwerk en uitstekende mogelijkheden voor winter- en 
 zomervakantie. 

 Gastgezin en gemeenschap 

 Zwitsers brengen graag tijd door met hun gezin en met vrienden. 
 Ze doen graag aan buitensporten zoals wandelen, skiën en fietsen 
 in de bergen en bossen. Families kunnen sterk van elkaar 
 verschillen, maar over het algemeen zijn ze hardwerkend en 
 bescheiden. Ook culturele activiteiten (theater, musea, concerten) 
 zijn populair. 

 Hoofdstad  : Bern 
 Taal  : Duits, Frans, 
 Italiaans, Reto- 
 Romaans 
 Munt  : Zwitserse frank 

 Bevolking  : 
 8,4 miljoen 

 Oppervlakte  : 
 41 285 km² 

 AFS Low Lands  www.afsvlaanderen.be | www.afs.nl 



 School 
 Zwitserse scholen zijn competitief en veeleisend. De leerlingen zijn 
 zeer gedisciplineerd en toegewijd als het op hun studies aankomt. Ze 
 focussen tijdens de week op hun huiswerk, maar nemen ook deel aan 
 naschoolse sport, muzieklessen of andere clubs. In het weekend zijn er 
 tal van ontspanningsmogelijkheden in dorpsfeesten, 
 sportevenementen of feesten. En natuurlijk staan er regelmatig ski- of 
 wandeluitstapjes op het programma. 

 Taal 
 Zwitserland heeft vier officiële talen: Duits, Frans,Italiaans en 

 Reto-Romaans (“Zwitsers”). Als je een trimester of een schooljaar in 

 Zwitserland verblijft, moet je in Duits, Frans en/of Italiaans een B1 

 taalniveau hebben volgens de ‘Common European Framework of 

 Reference for Languages’. Dit betekent dat het taalniveau moet 

 bevestigd worden door een leerkracht. Ter plaatse worden er geen 

 taallessen voorzien.. 

 Eten 
 De Zwitserse keuken is voor het grootste deel een mix van Franse en 

 Duitse Alpenkeuken en meestal vrij gezond. Een geliefd gerecht is 

 fondue, een mix van gesmolten Emmenthaler en Gruyèrekaas met 

 witte wijn. Een typisch bijgerecht is rösti, een aardappelgerecht. 

 Daarnaast is er natuurlijk de Zwitserse chocolade die wereldberoemd 

 is. 

 Vereiste leeftijd 
 16 – 18 jaar 

 Duurtijd 
 Trimester, semester 
 of schooljaar 

 Programmatype 
 Middelbare school 

 Vraag aan onze 
 program consultant 
 naar de 
 mogelijkheden voor 
 jou 
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