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INTRO 
 
Welkom bij AFS Lowlands Interculturele Programma’s vzw! 

AFS is een non-profit organisatie die zich met studenten, gezinnen en vrijwilligers inzet voor een 

meer rechtvaardige en vreedzame wereld via intercultureel leren en uitwisselingen. 

 

AFS heeft zich zowel internationaal als in België de voorbije jaren steeds meer gespecialiseerd in 

intercultureel leren, actief wereldburgerschap en de uitdagingen van de multiculturele samenleving. 

We gaan continu partnerships aan met bedrijven, organisaties en scholen die samen de schouders 

willen zetten onder interculturele uitwisseling, de internationalisering van onderwijs en de realisatie 

van interculturele leerkansen. We zetten daarbij in op jongeren en gezinnen die nét dat extra duwtje 

in de rug kunnen gebruiken. 

 

Wil je met AFS naar het buitenland, dan krijg je ook begeleiding op maat. Voor jongeren die naar een 

middelbare school gaan in het buitenland ziet het voorbereidingstraject er natuurlijk anders uit dan 

voor een jongvolwassene die in het hoger onderwijs instroomt of een stage of vrijwilligersproject 

start. 

 

In deze catalogus vind je een greep uit ons aanbod. Zo zijn er programma’s voor middelbare 

scholieren, om tijdens het middelbaar een unieke kans aan te gaan. Je kan met AFS namelijk een 

trimester, semester of schooljaar in het buitenland studeren aan een middelbare school. 

 

Studeer je af en ben je op zoek naar iets om na je 6e middelbaar te doen? Kijk dan uit naar onze gap 

year programma’s! Aanvullend daarop zijn verschillende van deze programma’s ook mogelijk voor 

jongvolwassenen, zoals stages, vrijwilligerswerk en universiteitsprogramma’s.  

 

We raden aan om steeds contact op te nemen met onze program consultants om te kijken naar de 

verschillende opties die er zijn voor jou! 

 

Blader snel door om te zien waar jij naartoe kan in 2023! 

 

 

 

 

 

 

Caroline Steyaert 
Algemeen Directeur 
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Argentinië 
Het land van de gauchos                                                     
en de tango        
 

Argentinië is het tweede grootste land van Zuid-Amerika en heeft 

een overweldigende fauna en flora. Je vindt er contrasterend 

natuurpracht zoals regenwouden en gletsjers. Buenos Aires, de 

hoofdstad, heeft een levendige culturele scene. De meeste 

Argentijnen zijn afstammelingen van Spanjaarden en andere 

Europese inwijkelingen en er leven ook nog enkele Indianenstammen 

in Argentinië. 

Gastgezin en gemeenschap 

Argentijnen zijn doorgaans heel sociaal; zo is het de gewoonte 

iedereen een kus te geven bij feestjes, ook al ken je deze mensen niet. 

Daarnaast zijn ze gesteld op beleefdheid en respect, vooral voor 

ouderen. Wees erop voorbereid dat je minder privacy zal hebben dan 

bij ons.  Het is niet de gewoonte om alleen op je kamer te zitten of de 

deur van je kamer dicht te doen. De familie neemt ook een 

belangrijke plaats in binnen de Argentijnse samenleving en ze 

hechten hier veel belang aan. 

 

 

 

 
 
Hoofdstad:   

Buenos Aires 

Taal: Spaans 

Munt: Argentijnse 

peso 

Bevolking:                                

45 miljoen 

Oppervlakte:  

2 780 400 km² 
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School 
Je zal lessen volgen in een publieke of private school, in het laatste of 

voorlaatste jaar met klasgenoten van 16 à 17 jaar. Het schooljaar loopt 

van midden maart tot begin december. Je gaat ’s morgens of ’s middags 

naar school. Sommige scholen geven ook volle dagen les. Na school 

nemen je vrienden je vast en zeker mee op sleeptouw. De vakken die je 

volgt, hangen af van de school waar je geplaatst wordt. Uiteraard wordt 

bij de plaatsing rekening gehouden met je interesses en achtergrond, 

maar je kan geen vakken kiezen. 

 

Taal 
Spaans is de officiële taal in Argentinië. Je moet geen Spaans kennen om 

deel te nemen aan een uitwisseling in Argentinië, maar een basiskennis 

Spaans kan je wel helpen in het begin. 

 

Eten 

Argentijnen eten heel veel vlees, vooral rund. Tijdens sociale 

bijeenkomsten staat er heel vaak parillada op het menu, een mixed grill 

van rundsvlees. Andere populaire gerechten zijn milanesas of gepaneerd 

vlees en empanadas. Qua zoetigheden zijn de Argentijnen dol op dulce 

de leche. In tegenstelling tot de meeste andere Latijns-Amerikaanse 

keukens, is de Argentijnse keuken niet pikant en zijn er Italiaanse 

invloeden terug te vinden. 

 
 

 

Vereiste leeftijd 

14j en 6m – 18j 

 

 

Duurtijd 

Trimester, semester 

of schooljaar 

 

 

Programmatype 

Middelbare school 

 

Vraag aan onze 

program consultant 

naar de 

mogelijkheden voor 

jou  
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Australië 
Een mix van culturen en natuur                                               
in the down under 

Ontdek waarom Australië vele meer te bieden heeft dan kangaroes 

en het iconische Opera House in Sydney. De oorspronkelijke 

bevolking ‘aboriginals’ drukt een sterke stempel op de kunst en 

cultuur Down Under. Het binnenland (the outback) is droog, waardoor 

het merendeel van de bevolking aan meer vruchtbare kuststroken, 

zoals de South-East Coast, woont. Het buitenleven primeert: 

zwemmen op prachtige stranden, een partijtje cricket spelen of een 

barbeque in het park zijn dagelijkse kost. 

Gastgezin en gemeenschap 

Australiërs zijn niet verlegen en heel open naar anderen mensen toe, 

de meeste gastgezinnen zullen je heel gastvrij ontvangen. Australiërs 

zijn fan van allerlei sporten en gaan graag mountainbiken , kamperen 

of gewoon chillen op het strand. Ook jeugdvereniging en clubs zijn 

populair.  

 

Hoofdstad: Canberra 

Taal: Engels  

Munt: Australische 

dollar 

Bevolking:                                

26 miljoen 

Oppervlakte:  

 7 692 000 km² 
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Stagesectoren 
In Australië bieden we een breed spectrum aan stages aan. Je 

stageplaats wordt volledig op maat uitgewerkt, op basis van je wensen, 

sterktes en doelstellingen.  

Mogelijke sectoren zijn: Beleid, Politiek, Business, Fotografie, Design, 

Horeca, Toerisme, Media, Wetenschappen, Mode, NGO, Communicatie 

en PR, Rechten, … 

 

Taal 
Australië heeft geen officiële taal, maar het Engels wordt er in 

overweldigende meerderheid gesproken. Naast Engels wordt door 

migranten Mandarijn, Italiaans en Arabisch gesproken, een klein deel 

van de Aboriginals spreekt nog een inheemse taal. Het Engels in 

Australië wordt is iets anders uitgesproken dan Brits -of Amerikaans 

Engels, en kan in het begin even wennen zijn. 

 

Eten 

Vlees, vlees en nog eens vlees, de Aussies zijn verzot op barbecueën. De 

basis is een rundvleesburger, kaas, gegrilde ui, bacon, tomaat, sla, 

ketchup of barbecuesaus en soms een gebakken ei. Maar wat 'm echt 

Australisch maakt is een schijf ananas en ingemaakte bietjes. Matt's 

favoriet: een mixed grill schotel met vlees van de barbecue. Verder zijn 

het ook fanatieke vissers. Typische Australische gerechten lijken op die 

van de Britse keuken, met meat pies, fish and chips en roast dinners. 

 
 

 

Vereiste leeftijd 

18 – 30 jaar 

 

 

Duurtijd 

1 - 3 maanden 

 

 

Programmatype 

Stage 

 

Vraag aan onze 

program 

consultant naar 

de mogelijkheden 

voor jou 
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België - Wallonië  
Voorbij de clichés...                                                                
Ontdek de wereld vlakbij             
 

Neem een kijkje in het Waalse gewest van België. Wie is er niet in 

de Ardennen op schoolreis geweest, heeft met een kajak nooit de 

Lesse afgevaren of kwam puffend boven naast de Leeuw van 

Waterloo? Maar Wallonië is natuurlijk veel meer dan de clichés… 

Mooie en gezellige steden zoals Namen, Luik en Durbuy, maar ook 

de prachtige natuur, plaatsen waar je kan bezinnen. Hoog tijd om 

dit kleine Belgenlandje te herontdekken. Vlakbij en toch een 

wereld apart!  

Gastgezin en gemeenschap 

Je kan overal in Wallonië terechtkomen. Vlamingen en Walen 

lijken meer op elkaar dan ze vaak denken. Toch zijn er ongetwijfeld 

kleine verschillen, die België juist zo boeiend maken. Aan jou om ze 

te ontdekken! 

 

 

 

Hoofdstad: Brussel 

Talen: Nederlands, 

Frans & Duits 

Munt: Euro 

Bevolking:                                

12 miljoen 

Oppervlakte:  

30 528 km² 
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School 
Het schooljaar loopt ongeveer hetzelfde als in Vlaanderen en 

Nederland. De schooldag begint rond 8u of 8u30 en eindigt rond 16u. 

Verplichte schoolvakken zijn Frans, wiskunde, geschiedenis, 

aardrijkskunde, wetenschappen, godsdienst of ethiek en sport. 

Keuzevakken zijn talen, kunst en computerwetenschappen. 

 

Taal 
In Wallonië wordt er voornamelijk Frans gesproken, maar je kan er 

ook Duits en Nederlands horen in sommige streken. Een verblijf in 

Wallonië is een ideale manier om je Frans bij te spijkeren, terwijl je in 

een gastgezin verblijft.  

 

Eten 

Walen zijn lekkerbekken… Elke stad en elke streek heeft wel zijn 

specialiteiten. Proef zeker de boulettes à la liégeoises, pâté gaumais, 

flamiche de Dinant en cougnous d’Andennes. En moest je van plan zijn 

om de hoofdstad te bezoeken, proef dan zeker eens van de échte 

Brusselse wafels, chocolade en frieten! Daarnaast staat de Belgische 

keuken ook gekend om hun stoofvlees, vol-au-vent, garnaalkroketten, 

mosselen of simpele stoemp (stamppot). 
 

 

Vereiste leeftijd 

15j en 8m – 18j  

 

 

Duurtijd 

Trimester, semester 

of schooljaar 

 

Programmatype 

Middelbare school 

 

 

Vraag aan onze 

program consultant 

naar de 

mogelijkheden voor 

jou  
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Bolivia 
Gezegend met majestueuze                                            
bergen en meren 
 

De kleurrijke kledij, de dansen, de muziek en de ceremonies getuigen 

van een unieke en eeuwenoude cultuur. Zowel in de steden als in de 

landelijke gebieden is het gezinsleven erg belangrijk. De maaltijden 

zijn een ideale gelegenheid om de gebeurtenissen van de dag aan 

elkaar te vertellen. In Bolvia stroomt de Amazone, bereiken de 

toppen van de Andes 4 000 meter en er zijn prachtige zoutlagunes & 

meren. 

Gastgezin en gemeenschap 

Je verblijft in een gastgezin. In principe kan je in eender welk deel van 

het land geplaatst worden, maar doorgaans zal je toch in een (kleine) 

stad terecht komen. Bolivianen dragen hoffelijkheid, vriendelijkheid 

en de zorg voor elkaar hoog in het vaandel. Ze begroeten elkaar 

meestal met een handdruk of een kus. Bolivianen tonen hun emoties 

gemakkelijk en zijn zeer hartelijk en sociaal. Sociale evenementen 

spelen een belangrijke rol in de maatschappij en het zijn ideale 

momenten om contacten te leggen. 

Hoofdstad: Sucre 

Talen: Spaans, 

Quechua, Aymara & 

Guaraní 

Munt: Boliviano 

Bevolking:                           

11,6 miljoen 

Oppervlakte:  

1 098 581 km² 
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School 
Het universiteitsprogramma van Bolivia start met een maand intensieve 

cursus Spaans. Daarna start je aan de universiteit om nog enkele weken 

lessen mee te volgen. Tijdens de zomervakantie kan je vrijwilligerserk 

doen in je gemeenschap. Rond februari starten de lessen van het nieuwe 

semester aan de universiteit. Je mag een voorkeur opgeven van 

studierichting en daarbinnen heb je ook verschillende keuzevakken. Je 

wordt ingeschreven in het eerste jaar en volgt vijf à zes vakken. Wees je 

ervan bewust dat het aantal lesuren minder hoog zijn dan in België.  

 

Taal 
Spaans is de officiële taal in Bolivia. Ook de Indiaanse talen Quechua, 

Aymara en Guaraní worden gesproken, samen met maar liefst 33 andere 

inheemse talen. Je moet geen Spaans kennen om deel te nemen aan een 

uitwisseling in Bolivia, maar we raden je aan om een basiskennis Spaans 

te hebben vóór je vertrek. Je krijgt een intensieve taalcursus van bij je 

aankomst in Bolivia. 

 

Eten 

De Boliviaanse keuken is zeer gevarieerd, maar vlees staat zowel ’s 

middags als ’s avonds op het menu. Voor strikte vegetariërs is het 

daardoor heel moeilijk om een gastgezin te vinden. Het hoofdgerecht 

wordt meestal geserveerd met rijst of groenten zoals aardappelen of 

salade. Veel gerechten zijn erg pikant, vooral wanneer het gemaakt is 

met ilajhua, een saus gemaakt van tomaten en hete pepers. Samen eten 

is belangrijk voor de Bolivianen.  

 

Vereiste leeftijd 

17 – 19 jaar |               

18 - 28 jaar 

 

Duurtijd 

Schooljaar |  

10 - 40 weken 

 

Programmatypes 

Universiteit | 

Vrijwilligerswerk  

 

Vraag aan onze program 

consultant naar de 

mogelijkheden voor jou  
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Brazilië 
Rijke cultuur, bruisende steden &                                                      
de longen van de wereld 
 

Dit enorme land, het grootste van Latijns-Amerika, kent een grote 

klimatologische en geografische diversiteit. Brazilië is bekend voor 

zijn regenwouden, stranden en bruisende steden.  Brazilië, synoniem 

van carnaval, festivals, samba, muziek, dans en goudgele stranden, 

biedt een fascinerende achtergrond voor de spontaniteit, de energie 

en de levensvreugde van de inwoners. Voetbal is een van de 

nationale passies! 

Gastgezin en gemeenschap 

Brazilianen zijn open en hartelijke mensen met hechte familiebanden. 

Brazilianen zijn groepsbeestjes en brengen veel tijd door met 

vrienden en familie. Ze eten bijvoorbeeld samen in hun tuinkeukens. 

Brazilianen begroeten elkaar met een handdruk, een kus op de wang 

of een knuffel. Ze uiten hun gevoelens zeer gemakkelijk. 

 

 

 

Hoofdstad: Brasilia 

Taal: Portugees 

Munt: Braziliaanse real  

Bevolking:                             

213 miljoen 

Oppervlakte:  

8 514 877 km² 
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School 
Het schooljaar loopt van februari tot december en je hebt les in de voor- 

of namiddag. Je kan zowel in een publieke school als in een privéschool 

ingeschreven worden. Je klasgenoten zijn 15 à 17 jaar oud. Weinig 

scholen bieden buitenschoolse activiteiten en daarom zijn jongeren vaak 

ingeschreven in lokale clubs en verenigingen. Voetbal is de nationale 

sport en wordt zowel door jongens als meisjes gespeeld. 

Wanneer je een technische richting kiest, kan je ook na het middelbaar 

vertrekken.  

 

Taal 
Portugees is de officiële taal in Brazilië. Je moet geen Portugees kennen 

om deel te nemen aan een uitwisseling in Brazilië, maar we raden je aan 

om een basiskennis Portugees te hebben vóór je vertrek. 

 

Eten 

Eten is een belangrijke familiegebeurtenis, waarbij iedereen verwacht 

wordt aanwezig te zijn. De belangrijkste ingrediënten van de 

Braziliaanse keuken zijn arroz (witte rijst), feijão (bonen) en farofa 

(bloem van maniok). Dit wordt vooral geserveerd met carne (vlees), 

frango (kip) of peixe (vis) en sla en tomaten. 

Vlees wordt vaak op de barbecue gebakken en traditionele gerechten 

hebben een Afrikaanse invloed. Feijoada, het nationale gerecht, is een 

mengeling van bonen met gedroogd vlees, look en chilipepers. Dit wordt 

afgewerkt met geplette maniokbloem en schijfjes appelsien. 
 

 

Vereiste leeftijd 

15 – 18j en 6m |            

18 - 35j 

 

 

Duurtijd 

Trimester, semester 

of schooljaar |  

12 - 16 weken 

 

 

Programmatypes 

Middelbare school, 

vrijwilligerswerk, 

stage 

 

Vraag onze program 

consultant naar de 

mogelijkheden voor 

jou  
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Canada  
Twee miljoen meren en nog                                               
meer geweldige mensen!        
 

Ga je op uitwisseling naar Canada, dan ontdek je het tweede grootste 

land ter wereld (na Rusland), met maar liefst zes verschillende 

tijdzones. 90% van de inwoners leeft in het zuidelijkste deel van het 

land, in een strook van 200 km langs de grens met de VS. De rest van 

het land wordt gedomineerd door uitgestrekte wouden en natuur. 

Canada reikt tot ver in de Noordpool. 

Gastgezin en gemeenschap 

Het Canadese familieleven is gecentreerd rond het kerngezin, al zie 

je steeds vaker multigenerationele woningen omwille van de 

veroudering van de bevolking. De meeste studenten worden in 

(semi-)landelijke gebieden zonder publiek transport geplaatst. Niet-

traditionele gezinnen zijn er courant. Zo kan je bijvoorbeeld in een 

éénoudergezin of bij een holebi-koppel terechtkomen. 

 

Hoofdstad: Ottawa 

Talen: Frans & Engels 

Munt: Canadese dollar  

Bevolking:                                

38 miljoen 

Oppervlakte:  

9 985 000 km² 
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School 
Het schooljaar duurt van september tot juni. De lessen duren tot 15u à 

16u. Canadese scholen bieden heel wat naschoolse activiteiten aan. De 

school is de beste plek om jongeren tegen te komen en vrienden te 

maken. Stap zeker op je klasgenootjes af en toon je interesse. Ze zijn 

heel open en voeren graag een kleine conversatie.  

 

Taal 
Engels en Frans zijn de officiële talen van Canada. Daarnaast worden er 

een elftal inheemse talen gesproken, waarvan het Cree, het Inuktitut en 

Ojibwe de belangrijkste zijn. Om naar Canada te gaan, moet je een 

sterke basiskennis hebben van Frans en Engels. 

Je maakt op voorhand de keuze tussen Franstalig of Engelstalig Canada. 

 

Eten 

Op de Canadese keuken is niet echt een stempel te drukken door de 

invloeden van zoveel culturen. Wel staat Canada wereldwijd bekend om 

zijn maple syrup (siroop van de esdoorn). Andere typisch Canadese 

gerechten zijn: poutine (een gerecht met frietjes en kaas overgoten met 

jus) en butter tart (een taartje met boter, suiker, siroop en eieren met 

verschillende vullingen). Wild, vlees, vis en schaaldieren worden veel 

gegeten. Canadezen zijn grote eters. Het avondeten wordt vaak in 

groepen gegeten en wordt echt als een sociale aangelegenheid gezien. 
 

 

Vereiste leeftijd 

Frans 15 – 17j 5m | 

Engels 15 - 18j 11m 

 

 

Duurtijd 

Trimester, semester 

of schooljaar 

 

 

Programmatype 

Middelbare school 

 

Vraag aan onze 

program consultant 

naar de 

mogelijkheden voor 

jou  

 

 



 

   afsvlaanderen.be | afs.nl | 20  © AFS Lowlands vzw 2022 

 

 

 

Chili 
Een land van verrassende contrasten                                        
en extreme schoonheid       
 

Chili is een uitgestrekt land dat meer dan de helft van de Zuid-

Amerikaanse kustlijn aan de Atlantische oceaan bestrijkt. Het land 

biedt een enorme diversiteit; gaande van bergketens met 

besneeuwde toppen in het zuiden tot droge woestijnen in het 

noorden. Op het platteland genieten de mensen van een rustige 

levensstijl. Dit staat in sterk contrast met de Chileense steden, die 

erg levendig zijn. Het merendeel van de Chileens bevolking woont 

dan ook in de steden. 

Gastgezin en gemeenschap 

Je kan overal geplaatst worden in Chili. De meeste gastgezinnen 

wonen echter in of dichtbij stedelijke gebieden. Chilenen zijn, zoals 

de meeste Latino’s, erg vriendelijk en open ten opzichte van alle 

afkomst en culturen. Dit komt omdat de bevolking bestaat uit een 

mix van verschillende nationaliteiten. Zo kan je er Mapuche : de 

oorspronkelijke inwoners van het land-, Aymara, Palestijnen, Joden, 

Italianen, Aziaten, Joegoslaven, Grieken en Duitsers terugvinden. 

 

Hoofdstad: Santiago 

Taal: Spaans 

Munt: Chileense peso 

Bevolking:                               

19 miljoen 

Oppervlakte:  

756 102 km² 
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School 
Waarschijnlijk zal je naar een privé-school gaan, maar er zijn ook 

publieke scholen. De meeste schooldagen duren van 8u tot 16u à 18u. 

Sommige scholen geven ook les op zaterdagmorgen. Er zijn scholen die 

naschoolse activiteiten aanbieden waaraan je kan deelnemen. Deze zijn 

onder andere sport, taallessen, wetenschapclubs of toneel- groepen. 

Hieraan deelnemen is een goede manier om je te integreren, meer te 

leren over de lokale gemeenschap en om vrienden te maken. 

 

Taal 
De officiële taal in Chili is Spaans. Je moet geen Spaans kennen om deel 

te nemen aan een uitwisseling in Chili. De Chilenen hebben een typisch 

dialect. Zo spreken ze erg snel, hebben ze hun eigen slang en 

vervoegingen die afwijken van het standaard Spaans.  Ze beweren dan 

ook graag dat het Chileens geen Spaans is of “Chileno no es Español”! 

Andere talen die je ook kan horen zijn o.a. Engels, Duits en Mapudungun. 

 

Eten 

Lunch wordt beschouwd als de belangrijkste maaltijd van de dag. Deze 

bevat meestal vlees- rund, lam, varken of kip- of vis, geserveerd met rijst 

of pasta en groenten. Tussen 17u en 18u eten de meeste mensen een 

maaltijd genaamd onces. Op dat moment wordt er thee of koffie 

gedronken, samen met brood met boter of confituur en eventueel 

enkele zoetigheden zoals cake of andere gebakjes. Favoriete gerechten 

zijn empanadas en grote barbecues met vlees en groenten, waarvoor de 

hele familie samenkomt 

 

Vereiste leeftijd 

15 – 17j en 6m 

 

 

Duurtijd 

Semester of 

schooljaar 

 

 

Programmatype 

Middelbare school 

 

Vraag aan onze 

program 

consultant naar de 

mogelijkheden 

voor jou  
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China 
Waar eeuwenoude tradities                               
samensmelten met de toekomst 
 

China is na Rusland en Canada het grootste land ter wereld. De 

Chinezen vormen samen een vijfde van de wereldbevolking. Ze 

houden vast aan hun eeuwenoude tradities, maar stellen zich ook 

open voor de moderne Westerse mode, muziek en fastfood. De oude 

architectuur is in harmonie met moderne gebouwen. Chinezen zijn 

vriendelijk, gastvrij en warmhartig. Dit uitgestrekte land kent een 

grote verscheidenheid aan culturen en volkeren met elk hun tradities 

en religieuze gebruiken. 

Gastgezin en gemeenschap 

De meeste gastgezinnen wonen in een middelgrote stad. Familie is 

erg belangrijk in de Chinese cultuur. Vaak hebben gezinnen maar één 

kind en het is niet ongewoon dat drie generaties onder één dak 

wonen. Binnen en buiten de familie is er een groot respect voor 

hiërarchie. Ouders hechten veel belang aan de studies van hun 

kinderen en verwachten dat ze hard studeren. Daarom zullen ze 

grenzen stellen aan het uitgaan en aan de hobby’s van hun kinderen.  

Hoofdstad: Beijing 

Taal: Mandarijns 

Munt: Renminbi ¥ 

(RMB)  

Bevolking:                                  

1,4 miljard  

Oppervlakte:  

9 596 961 km² 

 

 



 

© AFS Lowlands vzw 2022     afsvlaanderen.be | afs.nl | 23 

 
School 
De schooldag begint met het hijsen van de vlag. Na school kan je vrij 

kiezen voor sport, muziek of een studiemoment. De klassen zijn groot en 

bestaan uit 35 tot 50 leerlingen. Succes op school is zeer belangrijk voor 

de meeste studenten. Daarom spenderen ze een groot deel van hun tijd 

aan studie. De schooldagen zijn lang en de nadruk ligt op wiskunde en 

wetenschappen. Chinese jongeren besteden dagelijks een aantal uren 

aan hun studie na de schooluren. 

 

Taal 
In China worden er talrijke talen en dialecten gesproken. De nationale 

taal is het Mandarijns en wordt gesproken door 70% van de bevolking. 

De meeste AFS-gastgezinnen spreken Mandarijns en ook op school 

worden de lessen in het Mandarijns gegeven. Je moet geen Mandarijns 

spreken om deel te nemen aan een uitwisseling in China, maar we raden 

je aan om wel een basiskennis te hebben. Je krijgt drie maanden 

intensieve taalles in je gastschool. 

 

Eten 

Een Chinese maaltijd bestaat vooral uit groenten, rijst en noedels en in 

mindere mate uit vlees. Noedels en dumplings zijn populair in het 

noorden, rijstschotels zijn dan weer meer typisch in het zuiden. De 

Chinese keuken heeft een breed spectrum aan samenstellingen en 

smaken. Sommige Chinezen eten met stokjes en zullen je met veel 

geduld leren hoe je ermee moet omgaan. 

 

Vereiste leeftijd 

15j en 6m – 17j en 6 m |                    

18 - 25j 

 

 

Duurtijd 

Semester of 

schooljaar |  

8 maanden of langer 

 

 

Programmatypes 

Middelbare school, 

universiteit, 

vrijwilligerswerk 

 

Vraag aan onze 

program consultant 

naar de mogelijkheden 

voor jou 
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Colombia 
Drink 's werelds beste koffie                                                         
en dans de vallenato      
 

Colombia ligt in het noordwesten van Zuid-Amerika en is vernoemd 

naar Christoffel Columbus. Colombia grenst aan Venezuela, Brazilië, 

Peru, Ecuador en Panama. Het land van Shakira, Juanes en Gabriel 

Garcia Marquez is gekend om zijn natuurlijke, culturele en politieke 

diversiteit. Colombia ligt vrijwel op de evenaar, maar door de 

hoogteverschillen variëren de landschappen van besneeuwde 

bergen tot woestijn, van regenwoud tot exotische stranden. 

Gastgezin en gemeenschap 

De helft van de Colombianen woont in steden.  De meeste 

gastgezinnen wonen in kleine steden. Je kan er terechtkomen in of 

rond Bogota, Medellin, Ubate, Periera of Bucaramanga, maar 

evengoed in een klein dorpje. Colombia is een van de meest 

collectivistische culturen, naast Ecuador, Panama en Guatemala. 

Colombianen zijn zeer gemeenschapsgericht en plaatsen de groep 

ver boven het individu. Loyaliteit tegenover de groep waartoe men 

behoort, is daarom een zeer belangrijke waarde. 

Hoofdstad: Bogota 

Taal: Spaans 

Munt: Colombiaanse 

peso 

Bevolking:                                  

51 miljoen 

Oppervlakte:  

1 141 748 km² 
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School 
Het Colombiaanse schoolsysteem heeft twee verschillende kalenders: 

Calendario A begint in januari-februari met vakantie in de zomer en 

Calendario B begint in augustus-september met vakantie in de winter. 

De kalender verschilt van school tot school. In Colombia begint de 

schooldag meestal heel vroeg, sommige om 8u maar veel scholen 

beginnen al om 6u of 6u30. Je kan zowel in een privéschool als in een 

publieke school terechtkomen.  

 

Vrijwilligerswerk 

AFS Colombia drie sectoren aan: dieren (straathonden en -katten), 

onderwijs en de sociale sector (ouderen, kinderen,...). Bij het 

combinatieprogramma geef je een voorkeur op, bij het vrijwilligerswerk 

programma kan je op voorhand een keuze maken. 

 

Taal 
Spaans is de officiële taal in Colombia, al worden er een zestigtal talen 

gesproken in Colombia. Een basiskennis Spaans is aangeraden voor 

vertrek, maar niet vereist. 

 

Eten 

Veel Colombiaanse maaltijden bestaan uit kip, varkensvlees, rijst, bonen, 

aardappelen en/of soep. Veel gegeten gerechten zijn Arepas (een 

pannekoek van maïs), Bandeja Paisa (een schotel met rijst, bruine bonen 

en chorizo) en Fritanga (gefrituurd vlees). Andere maaltijden bestaan 

meestal uit vers fruit, soep, vlees of vis met rijst of aardappels.  

 

Vereiste leeftijd 

14 – 18 jaar |                         

18 - 70 jaar 

 

 

Duurtijd 

Trimester, semester 

of schooljaar |  

4 - 44 weken 

 

 

Programmatypes 

Middelbare school, 

vrijwilligerswerk, gap 

year 

 

Vraag aan onze 

program consultant 

naar de 

mogelijkheden voor 

jou  
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Costa Rica 
Pura vida 
 

 
Costa Rica betekent ‘rijke kust’ en het land doet deze naam alle eer 

aan: het biedt immers een massa natuurpracht met stranden, 

vulkanen, parken enzovoorts. Hoewel het klimaat streekgebonden is, 

is het nooit koud in Costa Rica. Costa Rica is één van de oudste 

democratieën in Latijns-Amerika en de Ticos en Ticas, zoals de 

inwoners zichzelf noemen, zijn hier zeer fier op. Schud alvast je 

heupen los want je kan niet ontsnappen aan de salsa of merengue! 

Gastgezin en gemeenschap 

Je kan overal in Costa Rica terechtkomen, maar 95% van de 

gastgezinnen wonen in steden of voorsteden. Waar je ook 

terechtkomt, je bent steeds een kleine afstand verwijderd van een 

van de prachtige natuurgebieden die in het hele land in overvloed 

zijn. De Costa Ricanen hebben dan ook enorm veel respect voor de 

natuur rondom zich. 

Hoofdstad: San José 

 Taal: Spaans 

Munt: Costa Ricaanse 

colon 

Bevolking:                               

5,1 miljoen 

Oppervlakte:  

51 100 km² 
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School 
De meeste AFS-studenten worden ingeschreven bij een publieke school. 

Een normale Costa Ricaanse leerling studeert reeds af in graad 11. In 

het algemeen begint de school tegen 7u ’s morgens. Er zijn enkele korte 

pauzes en één langere lunchpauze ’s middags. Afhankelijk van de school 

eindigen de lessen tussen 13u en 16u30. 

 

Taal 
Spaans is de officiële taal in Costa Rica. Je moet geen Spaans kennen om 

deel te nemen aan een uitwisseling in Costa Rica, maar een basiskennis 

kan je wel helpen ter plaatse. 

Vrijwilligerswerkprojecten zijn soms ook in het Engels. 

 

Eten 

Een maaltijd in Costa Rica bestaat meestal uit een combinatie van rijst, 

bonen, maïs, fruit en groenten. Vlees en vis zijn minder belangrijk binnen 

hun keuken. Costa Ricanen houden ervan met de hele familie samen te 

komen om samen te tafelen, vooral tijdens het weekend. Ze zullen dan 

ook verwachten dat je hen helpt met koken en/of aanwezig bent tijdens 

deze etentjes.  
 

 

Vereiste leeftijd 

15 – 17 jaar |                            

18 - 80 jaar 

 

 

Duurtijd 

Trimester, semester 

of schooljaar |  

4 - 24 weken 

 

 

Programmatypes 

Middelbare scholen, 

vrijwilligerswerk, 

stage 

 

Vraag aan onze 

program consultant 

naar de 

mogelijkheden voor 

jou  
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Denemarken 
Waar de eenvoudigste dingen                                                
het belangrijkste zijn 
 

Denemarken is gevormd door het schiereiland Jutland en heeft 

ongeveer  405 eilanden. Omringd door de Noordzee, is geen enkele 

plaats verder dan een uur verwijderd van de kust! In februari 

schommelt de temperatuur rond de 0°C. Als de wind ‘s winters uit 

het oosten waait, kan het zeer koud worden, tot -31°C. ‘s Zomers kan 

de temperatuur oplopen tot meer dan 35°C. 

Gastgezin en gemeenschap 

Deense gastgezinnen wonen meestal in landelijke of voorstedelijke 

gebieden. De steden liggen dichtbij elkaar en het openbaar vervoer is 

zeer goed georganiseerd. 

 

Hoofdstad: 

Kopenhagen 

 Taal: Deens 

Munt: Deense kroon 

Bevolking:                              

6 miljoen 

Oppervlakte:  

43 094 km² 
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School 
De meeste uitwisselingsstudenten gaan naar een gymnasium en volgen 

er les in het eerste of tweede jaar. Deze opleiding duurt drie jaar en 

bereidt de studenten voor op verdere studies. De meeste jongeren op 

het gymnasium zijn tussen 15 en 19 jaar. Het is ook mogelijk dat je op 

een Folkeskole terechtkomt, waar je klasgenoten 15 à 16 jaar zijn. 

 

Folk college 

Een folk college is een uniek concept. De focus ligt niet op het 

academische maar op persoonlijke groei en het ontwikkelen van 

zelfbewustzijn. AFS biedt verschillende folk colleges aan. 

 

Taal 
Deens is de officiële taal in Denemarken. Je moet geen Deens kennen 

om deel te nemen aan een uitwisseling in Denemarken, maar we raden je 

aan om een basiskennis te hebben vóór je vertrek. Sommige comités en 

scholen organiseren Deense les.   

Op de folk colleges is de voertaal Engels. 

 

Eten 

Smörrebröd, een open sandwich, is erg populair. Een maaltijd bestaat 

meestal uit vlees of vis, aardappelen, rijst of pasta en groenten. Vaak 

weerkerende ingrediënten van de Deense keuken zijn geroosterd 

varkensvlees, vis, bonen, spruiten en verse groenten.  

 

 

Vereiste leeftijd 

15j en 6m – 18 jaar | 

18 - 30j 

 

 

Duurtijd 

Trimester, semester 

of schooljaar 

 

 

Programmatypes 

Middelbare school, 

Folk College, gap year 

 

Vraag aan onze 

program consultant 

naar de 

mogelijkheden voor 

jou  
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Dominicaanse Republiek 
Een gezellige en hartelijke                                     
mengelmoes 
 

Dit kleine maar erg gevarieerd land heeft veel te bieden: 

dennenbossen, savannes, tropische wouden, een grillige bergstreek 

en uiteraard een lange kustlijn. De bevolking is een gezellige en 

hartelijke mengelmoes en beschouwt het gezin als de basis van de 

gemeenschap. Naast sport vormt dansen een belangrijk onderdeel 

van het sociale leven en Dominicanen leren al jong de nationale 

dansstijlen: de merengue en de bachata! 

Gastgezin en gemeenschap 

Je zal waarschijnlijk terechtkomen in een stedelijke omgeving. Voor 

de meeste Dominicanen is de familie de hoeksteen van de 

samenleving. Families hangen er heel hecht aan elkaar. Het is dan ook 

niet uitzonderlijk dat de grootouders in hetzelfde huis wonen. Hou er 

rekening mee dat je bij een gastgezin terecht kan komen dat niet alle 

moderne faciliteiten en comfort heeft waar je thuis aan gewend bent. 

 

Hoofdstad: Santo 

Domingo  

Taal: Spaans 

Munt: Dominicaanse 

peso 

Bevolking:                                 

11 miljoen 

Oppervlakte:  

48 192 km² 
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School 
Het schooljaar loopt van augustus tot juni. Het is de ideale plek om 

nieuwe vrienden te maken. Op het einde van de dag kan je gaan sporten 

in een van de vele clubs. De vakken die je krijgt hangen af van de graad 

waarin je zit. Er zijn maandelijks proeven en examens in december en in 

mei of juni. De studenten die meer dan 80 halen tijdens het jaar, hoeven 

hun eindexamens niet mee te doen. 

 

Taal 
Spaans is de officiële taal in de Dominicaanse Republiek. Je moet geen 

Spaans kennen om deel te nemen aan een uitwisseling in de 

Dominicaanse Republiek, maar we raden je aan om een basiskennis te 

hebben vóór je vertrek. 

 

Eten 

Een basismaaltijd bestaat uit rijst en bonen. Andere ingrediënten zijn 

vlees, platano (type banaan), knollen en kaas. Het eten is gekruid, maar 

niet pikant. Veel gerechten worden gebakken in plantaardige olie. Het is 

ongepast om iets anders te vragen dan wat er op tafel komt of om je 

eigen potje te koken. Gastouders denken dat een student gelukkig is als 

hij veel eet. Er is veel buitenlands eten beschikbaar, maar het is 

doorgaans duur. Sommige producten die voor ons heel gewoon zijn, zijn 

luxeproducten in de Dominicaanse Republiek (ontbijtgranen, ingevoerde 

kazen, pudding,…). 

 

Vereiste leeftijd 

15j en 6m – 18 jaar 

 

 

Duurtijd 

Trimester, semester 

of schooljaar 

 

 

Programmatype 

Middelbare school 

 

Vraag aan onze 

program consultant 

naar de 

mogelijkheden voor 

jou  
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Duitsland 
Kleine fabelachtige dorpjes  
en steden van de toekomst         
 

Duitsland is een kosmopolitisch land met een rijk verleden. Je komt 

er terecht in een land met een open geest en een hoge 

levensstandaard. Duitsland wordt gekenmerkt door een veelheid aan 

levensstijlen en inwoners met diverse culturele achtergronden. Het 

levendige kunstenlandschap en de vele festiviteiten zijn maar enkele 

troeven van dit progressieve land, dat ook een belangrijke 

voortrekker is van hernieuwbare energie. 

Gastgezin en gemeenschap 

Je kan overal in Duitsland terechtkomen, maar de meeste 

gastgezinnen wonen in kleine steden of landelijke gebieden. De 

meeste gezinnen zijn klein. Gewoonlijk werken beide ouders en 

verdelen ze de huishoudelijke taken. Net als je gastbroers en/of -

zussen zal ook jij moeten helpen in het huishouden. 

Hoofdstad: Berlijn 

Talen: Duits 

Munt: Euro 

Bevolking:                                 

83 miljoen 

Oppervlakte:  

357 168 km2 
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School 
Je zal vroeg uit de veren moeten om op tijd op school te zijn, maar je 

hebt meestal een groot deel van de namiddag vrij. De meeste AFS-

jongeren volgen les in een Gymnasium (voorbereidend op hogere 

studies), maar sommige komen ook terecht in een Realschule 

(vergelijkbaar met TSO) of een Gesamtschule (school waar zo weinig 

mogelijk onderscheid gemaakt wordt tussen het niveau van de 

leerlingen). De lessen zijn interactief en de leerkrachten verwachten dat 

de leerlingen actief deelnemen aan de lessen. 

 

Taal 
Duits is de officiële taal in Duitsland. Ongeveer 120 miljoen mensen 

spreken Duits, waarmee het een van de meest gesproken talen binnen 

Europa is. Indien je een trimester- of semesteruitwisseling wil doen, is 

een voorkennis van Duits vereist. 

 

Eten 

De Duitse keuken is zeer rijk. Het ontbijt is meestal uitgebreid: 

ontbijtgranen of muesli, toast met honing of jam, donker brood 

(schwarzbrot), kaas of vlees. In de meeste families bestaat het 

middagmaal uit vlees of vis met aardappelen, pasta of rijst en groenten. ’s 

Avonds eten Duitsers vaak sandwiches met kaas, charcuterie of worst. 

 

Vereiste leeftijd 

15j en 6m – 18 jaar 

 

 

Duurtijd 

Trimester, semester of 

schooljaar 

 

 

Programmatypes 

Middelbare school 

 

Vraag aan onze 

program consultant 

naar de mogelijkheden 

voor jou  
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Ecuador  
Waar tijd niet bestaat 
 

Ecuador is het kleinste Andes-land en bestaat uit drie regio’s: een 

kustvlakte aan de Stille Oceaan, een streek in het midden met 

plateaus en valleien en in het oosten het Amazonewoud. Vulkanische 

landschappen, regenwoud en koloniale architectuur wisselen elkaar 

af. Tot slot horen ook de bekende Galapagos- eilanden bij Ecuador.   

Gastgezin en gemeenschap 

Veel studenten worden in het bergstadje Quito geplaatst. De 

anderen komen vooral terecht in kustgebieden zoals Guayaquil (de 

grootste stad van Ecuador) of in kleine steden in het binnenland. 

Families hangen hecht aan elkaar en doen veel dingen samen zoals 

een dag in de bergen gaan wandelen of een evenement in de buurt 

bezoeken. Ook het TV-moment is een belangrijke familiale activiteit, 

omdat er ondertussen heel wat bijgebabbeld worden. Je familie zal 

ook van jou verwachten om deel te nemen aan het familieleven. 

Privacy wordt anders geïnterpreteerd als bij ons. Je terugtrekken op 

je kamer terwijl je familie samenzit, wordt niet geapprecieerd. 

 

Hoofdstad: Quito 

Taal: Spaans 

Munt: Amerikaanse 

dollar 

Bevolking:                                

17 miljoen 

Oppervlakte:  

257 217 km² 
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School 
Het schooljaar loopt van april tot januari in de kustgebieden en van 

september tot juli in de hoogvlakten. Je hebt les van 7u tot 14u. De 

meeste scholen zijn vooral gericht op het lesgeven en bieden weinig 

naschoolse activiteiten aan. Je volgt ongeveer dertien verplichte vakken 

waaronder wiskunde, psychologie, biologie, vreemde talen, 

aardrijkskunde, geschiedenis en literatuur. Vaak zijn de scholen enkel 

voor jongens of meisjes.  

 

Taal 
Spaans is de officiële taal in Ecuador. Daarnaast spreekt ongeveer 2% 

van de bevolking Amerindische talen. Je moet geen Spaans kennen om 

deel te nemen aan een uitwisseling in Ecuador, maar we raden je aan om 

een basiskennis te hebben vóór je vertrek. 

 

Eten 

De Ecuadoriaanse keuken bevat rundvlees, varkensvlees, gevogelte, vis 

en zeevruchten, zowel ’s middags als ’s avonds. Deze worden vaak 

verwerkt in stoofpotjes. In de bergen worden er veel aardappelen en 

maïs gegeten. Aan de kust zijn vooral rijst, bonen en bananen populair. 

Groenten daarentegen zijn niet overvloedig aanwezig. Bij het ontbijt 

krijg je regelmatig caldo (soep) voorgeschoteld.  Andere populaire 

gerechten zijn lechon (speenvarken), llapingachos (gebakken 

aardappelpuree) en kaaspannenkoeken, vaak geserveerd met stukjes 

gebakken en geroosterd varkensvlees.  

 

Vereiste leeftijd 

15j en 6m – 18 jaar 

 

 

Duurtijd 

Schooljaar 

 

 

Programmatype 

Middelbare school 

 

Vraag aan onze 

program 

consultant naar de 

mogelijkheden 

voor jou  
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Egypte 
De bakermat van beschaving                                                 
en cultuur 
 

De eeuwenoude piramides en tempels lokten reeds velen naar 

Egypte. Het Suezkanaal scheidt het Afrikaanse deel van het 

Aziatische. Omdat 90% van Egypte uit woestijnzand bestaat, leven 

de meeste inwoners aan de oevers van de Nijl. Te midden van deze 

oneindige woestijnvlaktes vind je Caïro, een levendige miljoenenstad 

die door de levensader van Egypte, de Nijl, wordt doorkruist. De 

contrasten tussen bevolkingsgroepen, plaatsen en gebouwen maakt 

Caïro tot een aantrekkelijke stad. Egypte is ook het land van Oum 

Kalthoum, een van de grootste zangeressen uit de Arabische wereld. 

Gastgezin en gemeenschap 

Familie en religie staan centraal in de Egyptische samenleving. Onder 

familie wordt niet alleen het gezin verstaan, maar de uitgebreide 

familie met grootouders, ooms en tantes, neven en nichten… Er is een 

groot onderscheid tussen de bevolking op het platteland en in de 

stad. Doorgaans is het leven buiten de grote steden eerder 

traditioneel. 

Hoofdstad: Caïro 

Taal: Arabisch  

Munt: Egyptische pond 

Bevolking:                            

102 miljoen 

Oppervlakte:  

1 002 000 km² 
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School 
Normaal gezien zal je in een privéschool terechtkomen, waar een 

uniform wordt gedragen. Mogelijk word je in een internationale school 

geplaatst. Meestal kan je twee richtingen kiezen en daarvan volg je alle 

lessen. Sommige lessen worden in het Arabisch gegeven, andere in het 

Engels. Vaak hebben je klasgenoten al Engels geleerd op jongere leeftijd. 

Een gesprek aangaan zal dus niet zo moeilijk zijn. 

 

Taal 
Arabisch is de officiële taal in Egypte en over het hele land vind je 

verschillende dialecten terug. Engels wordt ook vaak gebruikt. Je moet 

geen Arabisch kennen om deel te nemen aan een uitwisseling in Egypte, 

maar we raden je aan om een basiskennis te hebben vóór je vertrek. 

 

Eten 

De historische smeltkroes van Egypte is terug te vinden in haar keuken. 

Griekse, Libanese, Palestijnse, Syrische en Turkse gerechten werden 

aangepast aan de lokale gebruiken, smaak, beschikbare ingrediënten en 

budget. De gerechten zijn eenvoudig en bevatten vooral vers fruit en 

groenten, op smaak gebracht met kruiden. Egyptenaren eten veel brood. 

Shami, een soort plat pitabroodje gemaakt van fijne bloem wordt het 

meest gegeten. Andere hoofdschotels bestaan uit rijst (op diverse 

manieren bereid) en fava (bonen). 

 

Vereiste leeftijd 

15 – 17 jaar  

 

 

Duurtijd 

Trimester of 

schooljaar 

 

 

Programmatype 

Middelbare school 

 

 

Vraag aan onze 

program consultant 

naar de mogelijkheden 

voor jou 
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Filipijnen 
Een thuis voor vele culturen   
 

De Filipijnen is een archipel en bestaat uit 7 107 grote en kleine 

eilanden in de Grote Oceaan. Het overgrote deel van de eilanden  (5 

000!) zijn niet meer dan onbewoonde zandbanken en rotsachtige 

riffen. Heel veel van deze eilandjes hebben zelfs geen naam! De 

Filipijnen hebben een tropisch klimaat met hoge temperaturen en 

een overvloedige regenval. Het is er warm en vochtig. Van maart tot 

mei is het een droog seizoen en van juni tot oktober een 

regenseizoen. 

Gastgezin en gemeenschap 

Filipijnen staan bekend om hun gastvrijheid en hechten veel belang 

aan teamspirit, familie en vriendschap. Het zijn doorgaans zeer 

gelovige mensen (ongeveer 90% is katholiek). Bescheidenheid is een 

belangrijke waarde. De familie is de kern van het sociale leven en 

blijft niet beperkt tot de ouders en hun kinderen. Je gezin zal 

waarschijnlijk ook grootouders omvatten en je zult regelmatig 

familiale reünies en feesten bijwonen met nonkels, tantes, neven, 

nichten en naaste vrienden. 

Hoofdstad: Manilla 

Talen: Filipijns & 

Engels 

Munt: Filipijnse peso  

Bevolking:                             

110 miljoen 

Oppervlakte:  

300 000 km² 
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School 
Wat de scholen betreft, heb je overheidsscholen die gemengd zijn en 

privéscholen die meestal gescheiden zijn voor meisjes en jongens. Het 

schooljaar loopt van eind juni tot begin april. Je gaat van maandag tot 

vrijdag naar school, van 7u tot 15u. Theoretische en praktische lessen 

wisselen elkaar af, maar de focus ligt op wiskunde, Engels en 

wetenschappen. De late namiddag is voorbehouden aan tal van 

buitenschoolse activiteiten, zoals sport, dans, kunst, milieu, 

minionderneming, vrijwilligerswerk,… Dit is een ideale manier om snel 

veel vrienden te maken.  

 

Taal 
De officiële talen in de Filipijnen zijn Filipijns en Engels. Je moet geen 

Filipijns kennen om te mogen deelnemen aan een uitwisseling in de 

Filipijnen, maar we raden je aan om een basiskennis te hebben als 

voorbereiding op je uitwisseling. Het lokale comité voorziet taallessen 

voor gaststudenten. Sommige taallessen worden in samenwerking met 

de gastschool gegeven. 

 

Eten 

In de Filipijnse keuken vind je Chinese en Spaanse invloeden terug. 

Gegrilde vleessticks of zeevruchten zijn een geliefde snack. Een maaltijd 

bestaat uit rijst, vlees, groenten gekookt in azijn en look, een stamppot of 

soep. Als bijgerecht krijg je papaya, gefermenteerde vis, garnalen of 

knapperige varkenshuid. ‘Halo halo’ is een dessert van gemalen ijs, jam 

en verschillende tropische lekkernijen.  

 

Vereiste leeftijd 

14j en 6m – 18j |             

18 - 80j 

 

 

Duurtijd 

Trimester, semester of 

schooljaar |  

12 - 48 weken 

 

 

Programmatypes 

Middelbare school, 

universiteit, stage, 

vrijwilligerswerk 

 

Vraag aan onze program 

consultant naar de 

mogelijkheden voor jou  

 

 

 



 

   afsvlaanderen.be | afs.nl | 40  © AFS Lowlands vzw 2022 

 

 

Finland 
Een wonderland voor  
wie graag buiten is          
 

Wie Finland zegt, denkt meteen aan de overweldigende natuur en de 

ongerepte bossen. Finland telt ongeveer 188 000 meren en wordt 

daardoor wel ‘het land van de duizend meren’ genoemd. De 

bevolking is een mix van nomadische Lappen en Zweedse 

immigranten 

Gastgezin en gemeenschap 

Finnen houden van buitenactiviteiten als skiën, wandelen en zeilen. 

Het favoriete tijdverdrijf van de Finnen is ongetwijfeld in de sauna 

gaan. Finnen hebben ook een rijk sociaal en cultureel leven met vele 

festivals. De steden zijn klein, maar ook modern. In de hoofdstad 

Helsinki zijn er geen hoge gebouwen, waardoor het zijn 19de-

eeuwse charme behoudt. 

Hoofdstad:  

Helsinki  

Talen: Fins & Zweeds 

Munt: Euro 

Bevolking:                               

5,6 miljoen 

Oppervlakte:  

336 855 km² 
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School 
Een schooljaar in Finland is opgedeeld in vijf of zes periodes van 

ongeveer zes weken en loopt van augustus tot juni. De meeste vakken 

zijn verplicht, maar er zijn ook een aantal keuzevakken die zeker het 

bekijken waard zijn. Taalliefhebbers kunnen hun hart ophalen in de les 

Fins, Zweeds, Engels, Duits, Frans of Russisch. Sommige scholen bieden 

ook nog Latijn, Spaans of Italiaans aan. Op het einde van elke periode 

worden de studenten beoordeeld. 

 

Taal 
Fins en Zweeds zijn officiële talen in Finland. 93% van de inwoners 

spreken Fins. Je moet geen Fins of Zweeds kennen om deel te nemen 

aan een uitwisseling in Finland, maar we raden je aan om een basiskennis 

te hebben vóór je vertrek. 

 

Eten 

De dagelijks kost is eenvoudig, maar voedzaam. Eten is een minder 

formele aangelegenheid dan in sommige andere landen. Als voor het 

avondmaal niet iedereen samen kan eten, warmt iedereen zijn eten zelf 

op. In het weekend brengen de meeste gezinnen wat meer tijd met 

elkaar door en eten ze ook samen. De Finnen eten vooral vlees, vis, 

aardappelen, pasta, brood en zuivelproducten. Groenten zijn enkel 

tijdens het seizoen beschikbaar. Koffie is de favoriete drank, ook onder 

de jongeren. Het eten op school is gratis en gezond. 
 

 

Vereiste leeftijd 

15j en 8m – 18 jaar 

 

 

Duurtijd 

Trimester, semester 

of schooljaar 

 

 

Programmatypes 

Middelbare school 

 

Vraag aan onze 

program consultant 

naar de 

mogelijkheden voor 

jou  
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Frankrijk 
Du pain, du vin et du boursin  
Joie de vivre          
 

Frankrijk is natuurlijk veel méér dan wijn, stokbrood en zachte 

kaasjes. Frankrijk is ook méér dan Parijs alleen. Het echte Frankrijk 

vind je eerder in de Provence, waar de drukte van de grote stad 

grotendeels aan de mensen voorbijgaat. Frankrijk is een land met een 

lange en rijke geschiedenis en een wereldberoemde cultuur die ons 

dagelijks leven op allerlei manieren raakt... 

Gastgezin en gemeenschap 

Je kan terechtkomen in alle streken van Frankrijk, van de Alpen tot 

de Atlantische Oceaan. Elke streek heeft zijn eigenheid, zijn 

gewoontes en soms zelfs zijn dialect of taal. De Fransen zijn heel 

trots op hun taal, cultuur en land, maar ze zijn ook heel benieuwd 

naar het leven in andere landen. Ze lachen graag en maken grappen 

over iedereen. Maar dat is steeds plagerig en vriendelijk bedoeld. 

Hoofdstad: Parijs 

Taal: Frans 

Munt: Euro 

Bevolking:                                   

68 miljoen 

Oppervlakte:  

543 940 km²  
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School 
Je brengt veel tijd door op school en het is de ideale plaats om vrienden 

te maken. Het schooljaar loopt van september tot juni. De schoolweek 

begint op maandag en eindigt op zaterdag. De dag begint rond 8u15 en 

eindigt rond 17u. Woensdag en zaterdag heb je halve dagen les. Franse 

scholen zijn zeer academisch en er worden weinig buitenschoolse 

activiteiten georganiseerd. 

 

Taal 
De Franse taal wordt in veel landen van de wereld gesproken, en is onze 

tweede landstaal. Maar wil je je kennis van het Frans bijspijkeren, dan is 

Frankrijk uiteraard dé bestemming voor jou! Je moet een basiskennis 

Frans hebben om te mogen deelnemen aan een uitwisseling in Frankrijk. 

 

Eten 

De Franse keuken is wereldberoemd en eten is heel belangrijk voor de 

Fransen. Ze genieten van een goede maaltijd en eten is een geliefd 

gespreksonderwerp. Ze hebben enorm veel culinaire specialiteiten, die 

van streek tot streek variëren. Denk maar aan de vele kazen, foie gras, 

escargots de Bourgogne, zoute en zoete crêpes en cassoulet… 

 

Vereiste leeftijd 

14j en 6m – 17j en 

9m |  

18 - 30j 

 

 

Duurtijd 

Trimester, semester 

of schooljaar 

 

 

Programmatypes 

Middelbare school, 

stage 

 

Vraag aan onze 

program consultant 

naar de 

mogelijkheden voor 

jou  
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Griekenland 
Een warm land dat je best via haar                        
verhalen en legendes kunt ontdekken        
 

De Griekse eilanden met onder andere Kreta, Rhodos, Kos en 

Zakynthos zijn populaire bezienswaardigheden en het vasteland is 

fraai met een rijke flora en fauna. Ontdek de mooiste stranden, 

idyllische bergdorpjes, pittoreske baaitjes en kies voor de beste 

avontuur naar Griekenland. De Griekse cultuur is de bakermat van 

de West-Europese beschaving. Algemene kenmerken zijn de 

ontwikkeling van filosofie, wetenschap en literatuur. 

Gastgezin en gemeenschap 

Grieken zijn zeer gastvrij en vinden familiemomenten erg belangrijk. 

Grieken spenderen graag hun tijd met familie in de zon aan zee of in 

de bergen. Grieken hechten ook veel belang aan hun rijke cultuur en 

geschiedenis, een goede basiskennis en een gezonde kennis is dus 

een must! Kalo taxidi! 

Hoofdstad: Athene 

Taal: Grieks 

Munt: Euro 

Bevolking:                             

10,7 miljoen 

Oppervlakte:  

131 957 km² 
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School 
Het schooljaar in Griekenland loopt van september tot juni voor het 

middelbaar onderwijs. Leerlingen gaan naar school van maandag tot 

vrijdag, vanaf ongeveer 8.00 uur en eindigen om 14.00 uur. Scholieren in 

Griekenland dragen geen schooluniformen. Net zoals bij ons zijn de 

belangrijkste vakanties met Kerstmis en Pasen. 

 

Taal 
Grieks is voor ons als Nederlandstaligen een moeilijke taal. Het Grieks 

alfabet heeft geen 26 maar 24 letters en de Grieken kennen 

bijvoorbeeld ook meerdere i’s en o’s. De klinkers zijn in het Grieks 

allemaal kort en helder, vooral bij de “e” moeten je daar goed op letten. 

Het is dus zeker een uitdaging om deze taal onder de knie te krijgen! 

 

Eten 

Grieken eten graag samen hun familie en eten in het algemeen iets later 

als bij ons. Het beroemdste ovengerecht uit de Griekse keuken is 

ongetwijfeld moussaka. Het traditionele gerecht wordt bereid met 

aubergines, aardappels en gehakt. Overgoten met bechamelsaus en op 

smaak gebracht met uien, kruiden, tomaten en wijn 

. 

 

Vereiste leeftijd 

15 – 17 jaar |                     

18 - 30 jaar 

 

 

Duurtijd 

Schooljaar | 

4 - 12 weken 

 

 

Programmatypes 

Middelbare school, 

vrijwilligerswerk  

 

Vraag aan onze 

program consultant 

naar de 

mogelijkheden voor 

jou  
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Guatemala 
Waar traditie een kunst is  
 

Guatemala biedt de perfecte setting voor een onvergetelijk 

intercultureel avontuur! Ontdek de moderne steden, de oude 

inheemse ruïnes, de vulkanen en de jungles. Laat je verrassen door 

de mooie natuur van Guatemala en zijn inwoners. De fascinerende 

cultuur wordt gekenmerkt door een versmelting van Spaanse en 

inheemse invloeden. 

Gastgezin en gemeenschap 

Guatemalteekse families spenderen graag samen hun tijd  door 

tijdens maaltijden en familiebijeenkomsten. Ouders zijn meestal erg 

beschermend over hun kinderen. In kleinere plaatsen groeten de 

mensen je soms op straat, zelfs als ze je niet kennen. Een eenvoudig 

"buenos días" is een groot teken van gastvrijheid! 

 

Hoofdstad: 

Guatemala-Stad 

Taal: Spaans 

Munt: Quetzal (GTQ) 

Bevolking:                                 

17 miljoen 

Oppervlakte:  

108 889 km² 
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Vrijwilligerswerk 

In Guatemala kan je je inzetten voor een textielproject. Je ondersteunt 

een prachtig project, opgezet door indigenous vrouwen die weven 

volgens een eeuwenoude Maya gebruik.  

De missie van het project is om werk te creëren met faire verloning voor 

de vrouwen van Guatemala, zodat zij hun families en gemeenschap 

kunnen ondersteunen. 

Je kan helpen in de winkel, met marketing en PR, administratie, 

vertalingswerk, fotografie en webdesign. 

 

Taal 

Een basiskennis van het Engels of Spaans is een voordeel en zal je helpen 

om meer te leren. Plaatselijke vrijwilligers kunnen je helpen om 

zelfstandig taalonderwijs te volgen.  

 

Eten 

Traditionele Guatemalteekse gerechten zijn meestal gebaseerd op de 

Maya-keuken. Je kan veel maïs, chilipepers en zwarte bonen 

verwachten. Het is gebruikelijk om bepaalde gerechten op bepaalde 

dagen van de week te eten, zoals paches (een soort aardappeltamale) op 

donderdag, of fiambre (een speciaal soort salade) voor Allerheiligen, of 

tamales en ponche (vruchtenpunch), rond Kerstmis. 

 

 
 

 

Vereiste leeftijd 

18 - 99j 

 

 

Duurtijd 

3 - 8 maanden 

 

 

Programmatypes 

Vrijwilligerswerk 

 

Vraag aan onze 

program consultant 

naar de 

mogelijkheden voor 

jou  
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Hong Kong  
De stad van de toekomst 
 

 
Hong Kong hoort officieel bij China, maar is eigenlijk een land op zich. 

Wat veel mensen niet weten, is dat meer dan de helft van Hongkong 

bestaat uit natuurgebied. Dit verwacht je dan ook niet als je midden 

in het centrum van de stad staat. Hongkong is één woord: geweldig. 

Een belevenis om nooit meer te vergeten: de drukte van de stad, de 

rust van de omliggende eilanden en natuurlijk de vriendelijkheid van 

haar inwoners. 

Gastgezin en gemeenschap 

Bescheidenheid, geduld, loyaliteit en respect zijn belangrijke 

waarden. Hong Kong is een zeer collectivistische maatschappij, waar 

men het belang van de groep vooropstelt op het persoonlijk belang. 

Het gemeenschapsgevoel is er zeer sterk. Persoonlijke relaties (zoals 

familiebanden) hebben de overhand op functionele relaties. De 

communicatie gebeurt indirect en er wordt zoveel mogelijk gezocht 

om de harmonie in de groep te behouden. Het is mogelijk dat je in 

een vrij conservatieve familie geplaatst wordt. 

Hoofdstad: Beijing  

Talen: Chinees & 

Engels  

Munt: Hongkongse 

dollar 

Bevolking:                                  

7 miljoen 

Oppervlakte:  

1 104 km² 
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School 
Motivatie en inzet zijn erg belangrijk. Discipline en respect voor 

leerkrachten zijn twee basiswaarden. AFS-studenten volgen meestal les 

in een overheidsschool. Zij bieden twee richtingen aan: kunst en 

wetenschappen. De meeste lessen worden in het Kantonees gegeven. Je 

medeleerlingen zullen waarschijnlijk wat jonger zijn dan jij, ongeveer 16 

jaar. Na de lessen kan je terecht in een van de vele sportclubs, 

discussiegroepen, toneel- of geschiedenisverenigingen.  

 

Taal 
De officiële talen zijn Engels en Chinees. Je moet geen Chinees kennen 

om te mogen deelnemen aan een uitwisseling in Hong Kong, maar we 

raden je ten zeerste aan om een basiskennis te hebben als voorbereiding 

op je uitwisseling. Je moet wel een goede basis Engels hebben. 

 

Eten 

Veel gerechten bestaan uit kip, varkensvlees, vis en groenten, 

geserveerd met rijst. Fruit is een populair dessert. Zuivelproducten zoals 

melk en kaas zijn zeer duur en worden daardoor niet zo vaak gegeten. 

 

Vereiste leeftijd 

15 – 16j en 6m 

 

 

Duurtijd 

Schooljaar 

 

 

Programmatype 

Middelbare school 

 

Vraag aan onze 

program 

consultant naar de 

mogelijkheden 

voor jou  
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Hongarije 
De brug tussen Oost- en                                       West-
Europa        
 

Gelegen op het kruispunt van de Germaanse, Slavische en Latijnse 

cultuur heeft dit vlakke land heel wat te bieden. Boedapest, de 

hoofdstad van Hongarije, wordt ook wel het ‘Parijs van Oost-Europa’ 

genoemd, omwille van haar brede lanen en verfijnde architectuur. 

Kleine dorpjes, rustieke kerkjes, imposante kastelen en lokale 

cafeetjes… je vindt het allemaal terug in het sprookjesachtige 

Hongarije. Dichters en schrijvers zijn er nationale helden. 

Gastgezin en gemeenschap 

De meeste studenten worden in kleine steden geplaatst, maar je kunt 

ook in een landelijke omgeving terechtkomen. Ouders zijn 

beschermend over hun kinderen en willen graag weten waar ze heen 

gaan en wanneer. Iedereen helpt in het huishouden en in het 

weekend brengen de gezinnen veel tijd met elkaar door. Hongaarse 

families zijn vaak hecht. 

 

Hoofdstad: Boedapest 

Taal: Hongaars 

Munt: Hongaarse 
forint 

Bevolking:                                

10 miljoen 

Oppervlakte:  

93 024 km² 
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School 
De meeste AFS-studenten gaan naar het gimnazium, vierjarig algemeen 

secundair onderwijs. Sommige AFS-studenten kunnen terechtkomen in 

de szakkozepiskola, een school waarin studenten zich voorbereiden op 

een economische, bouwkundige of handelscarrière. In principe zal je met 

jongeren van dezelfde leeftijd in de klas zitten. 

 

Taal 
Het Hongaars, de officiële taal, is een taal die misschien moeilijk lijkt, 

maar die je met wat oefening snel oppikt. Het Hongaars is een van de 

weinige Europese talen die geen Indo-Europese taal is. Het maakt deel 

uit van de Finoegrische talen, net als Fins en Ests. Om op uitwisseling te 

gaan naar Hongarije is niet vereist dat je Hongaars kent, maar we raden 

je aan om een basiskennis Hongaars te hebben vóór je vertrek. AFS 

Hongarije voorziet taallessen.  

 

Eten 

Hongaren houden van een goede maaltijd. Typisch Hongaarse 

gerechten zijn hartig. Een bekende traditionele gerecht is goulash, een 

maaltijdsoep met vlees, aardappelen, uien en paprika. Bijgerechten 

bestaan uit noedels, aardappelen en dumplings. Daarnaast heb je een 

uitgebreide keuze aan brood en gebak. Fruit en groenten zijn tijdens de 

seizoenen beschikbaar. Hongaarse salami en worstjes zijn zeer bekend. 

Typisch Hongaarse producten en specialiteiten zijn gerookte ham en 

ganzenlever, geroosterd varken, letcho en vissoep. 

 

Vereiste leeftijd 

15 – 18 jaar 

 

 

Duurtijd 

Trimester of 

schooljaar 

 

 

Programmatypes 

Middelbare school 

 

Vraag aan onze 

program consultant 

naar de 

mogelijkheden voor 

jou  

 

 



 

   afsvlaanderen.be | afs.nl | 52  © AFS Lowlands vzw 2022 

 

 

 

Ierland 
Maak kennis met het adem- 
benemend en verrassend Ierland       
 

Ierland is wereldwijd bekend voor Saint Patrick’s Day, Guinness en 

de sfeervolle hoofdstad Dublin. Maar er is meer te beleven tijdens 

een reis in Ierland. De ruige kusten van de Wild Atlantic Way 

bijvoorbeeld. Of de eindeloze groene landschappen, de talrijke ruïnes 

en kastelen, en de meest schilderachtige schiereilanden. Ierland werd 

niet voor niets meermaals gekozen als filmlocatie voor onder andere 

Game of Thrones, Star Wars en Braveheart.  

Gastgezin en gemeenschap 

De Ierse cultuur is duizenden jaren oud en de Ierse bevolking 

koestert hun tradities. Ze hebben er talloze. Maar Ierland is vooral 

wijd en zijd bekend om de Ierse muziek en de Ierse dansen. De 

traditionele muziek klinkt overal, van pubs in de stadscentra tot 

festivals op het platteland. Ierse gastgezinnen zijn in het algemeen 

zeer gastvrij en open. Het kan ook wel dat je samen met een andere 

AFS-student van een andere nationaliteit een gezin deelt. 

 

Hoofdstad: Dublin 

Talen: Iers & Engels 

Munt: Euro 

Bevolking:                                     

5 miljoen 

Oppervlakte:  

69 825 km² 
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School 
Een typische schooldag begint om 9:15u en eindigt om 15:45u, maar 

wordt met 1 tot 2u huiswerk aangevuld. Er is vaak een kleine pauze in de 

voormiddag en een uitgebreide lunchpauze van 12:30-13:45u waarin je 

je eigen lunchpakket kunt opeten.  

 

Post-Leaving Certificate 

Als gap year student volg je een hogere opleiding. Dit zijn eenjarige 

cursussen die normaal gesproken meer beroepsgericht van aard zijn of 

voor specifieke beroepen waarvoor geen diploma vereist is en die 

typisch een element van werkervaring bevatten. 

 

Taal 
In Ierland spreken ze Engels en Iers met vele lokale dialecten, wat in 

sommige delen van het land zo goed als bijna onverstaanbaar is. Soms 

kun je de mensen prima verstaan, andere keren heb je werkelijk geen 

idee wat ze zeggen. Maar geen paniek, de Ieren houden ervan om een 

praatje te maken én houden ervan om verhalen te vertellen. 

 

Eten 

Eten en drinken nemen binnen de Ierse cultuur belangrijke plaatsen in. 

De Ierse keuken is puur. Door de traditionele gerechten met verse, 

lokale ingrediënten is Ierland een paradijs voor liefhebbers van eten en 

drinken. Er wordt veel vis, lams- en rundvlees gegeten.. De aardappel, 

lange tijd het volksvoedsel, speelt een grote rol in het eten. 

 

Vereiste leeftijd 

15 - 17j en 7m |  

16 - 19j en 8m |  

18 - 30j  

 

 

Duurtijd 

Trimester, semester 

of schooljaar |  

4 - 24 weken 

 

 

Programmatypes 

Middelbare school, 

stage, gap year, 

vrijwilligerswerk  

 

Vraag aan onze 

program consultant 

naar de 

mogelijkheden voor 

jou  
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IJsland 
Het ruwe maar mooie land                                             
van ijs en vuur   
 

IJsland staat voor ruwe kustlijnen, gletsjers, warmwaterbronnen, 

geisers, vulkanen en lavavelden. Als je altijd al gedroomd hebt om het 

noorderlicht te zien, dan is IJsland de perfecte bestemming. Vooral in 

de herfst en de winter kan je genieten van dit prachtige 

natuurspektakel. Daarnaast staat het eiland bekend om zijn 

vooruitstrevende muziek. Denk maar aan Sigur Rós en Björk. 

Gastgezin en gemeenschap 

Sommige gastfamilies wonen in Reykjavik of in landelijke gebieden, 

maar de meeste wonen langs de kust. Het is mogelijk dat je de kans 

krijgt om bij verschillende gastfamilies in verschillende streken te 

wonen tijdens je uitwisseling. Hou er rekening dat je in afgelegen 

gebieden terecht kunt komen en dus een hele afstand zal moeten 

afleggen om naar school te gaan of om je vrienden te zien. 

 

Hoofdstad: Reykjavik 

Taal: IJslands 

Munt: IJslandse 

kroon 

Bevolking:                            

360 000 

Oppervlakte:  

103 000 km² 
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School 
Er zijn verschillende scholen om les te volgen:  de Iðnskóli, een 

technische school die studenten voorbereidt op werk in de industriële 

sector, de Fjölbrautaskóli, een school die voorbereidt op hogere studies 

en de Menntaskóli, een traditionele school die jongeren voorbereidt op 

intensieve universitaire studies.  

 

Taal 
IJslands is de officiële taal in IJsland, maar je hoort er ook regelmatig 

Engels, Duits en andere Scandinavische talen. Je moet geen IJslands 

kennen om deel te nemen aan een uitwisseling in IJsland, maar we raden 

je aan om een basiskennis te hebben vóór je vertrek. AFS IJsland biedt 

een taalcursus aan. Afhankelijk van waar je geplaatst wordt, volg je 

taallessen of krijg je een online cursus. 

 

Eten 

De IJslandse keuken bestaat vooral uit vis, lam en zuivelproducten. 

Verse vis is er in verschillende soorten en wordt op tal van manieren 

klaargemaakt. Bij zowat elke maaltijd worden aardappelen geserveerd. 

Pasta en pizza winnen steeds meer aan populariteit. 

Koffie is een populaire drank. Het avondeten is voor velen een 

belangrijke, sociale activiteit. Het is onbeleefd om niet bij het avondeten 

aanwezig te zijn. Als je er om een of andere reden niet bent, verwachten 

je gastouders dat je hen verwittigt. 

 

Vereiste leeftijd 

15j en 8m – 18 jaar 

 

 

Duurtijd 

Schooljaar  

 

 

Programmatypes 

Middelbare school 

 

 

Vraag aan onze 

program consultant 

naar de 

mogelijkheden voor 

jou  
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India 
Meer dan een miljard mensen,                                             
ontdek het veelzijdige India 
 

Nergens ter wereld vind je zoveel natuurlijke contrasten: zinderende 

woestijnen in Rajasthan, tropische wouden in Kerala, 7000 m hoge 

Himalaya-pieken in Ladakh, weids meanderende rivierdelta’s in 

Bihar, hagelwitte zandstranden in Goa,… Op cultureel vlak wordt 

India gedomineerd door drie wereldgodsdiensten: hindoeïsme, 

boeddhisme en islam. Niet alleen het eeuwenoude erfgoed is 

wereldberoemd, maar ook de Indiase keuken, de muziek en de 

Bollywood films kennen een grote populariteit. 

Gastgezin en gemeenschap 

Je moet erop voorbereid zijn om terecht te komen in andere 

levensomstandigheden dan wat je gewoon bent. Sommige 

gastfamilies beschikken niet over alle moderne voorzieningen en 

comfort die je gewoon bent. Denk hierbij aan vaatwassers, 

wasmachines, microgolfovens enz. Maar je zal altijd kunnen rekenen 

op overvloedige liefde, gastvrijheid en warmte. 

 

 

Hoofdstad: New Delhi 

Talen: Hindi & Engels 

Munt: Indiase roepie 

Bevolking:                               

1,3 miljard 

Oppervlakte:  

3 287 263 km² 
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School 
Je kan tijdens het middelbaar terecht op een middelbare school. AFS 

India heeft ook een universiteitsprogramma voor gap year studenten en 

(jong)volwassenen. Het schooljaar loopt van juli tot mei of juni.  

De lessen duren heel de dag en de studenten nemen ook deel aan 

naschoolse activiteiten. AFS India kiest een richting voor jou, afhankelijk 

van je vorige schoolparcours en resultaten. Je moet regelmatig lessen 

volgen en examens meedoen. Studies worden zeer ernstig genomen in 

India en er heerst een grote competitiviteit tussen studenten.  

 

Taal 
In India zijn er maar liefst 398 talen, maar geen enkele taal wordt overal 

gesproken. Hindi wordt door de meeste Noord-Indiërs gesproken, maar 

zelden door Zuid-Indiërs. Zij spreken Tamil, Telugu of Malayalam. Toch 

zijn Hindi en Engels de officiële talen en daarnaast zijn twintig andere 

talen erkend als nationale taal.  Je moet een goede kennis Engels hebben 

en we raden je aan om wat basiskennis van Hindi te hebben. 

 

Eten 

Indiërs houden van eten, op eender welke plaats en op elk moment van 

de dag. Maaltijden zijn een familieaangelegenheid of een sociale 

aangelegenheid. Traditioneel eten Indiërs met hun rechterhand, 

aangezien het linkerhand als onrein beschouwd wordt en dus onder tafel 

gehouden wordt.  

 

Vereiste leeftijd 

15j en 6m - 17j en 6m | 

18 - 25j | 

18 - 35j 

 

 

Duurtijd 

Trimester of 

schooljaar |  

4 - 24 weken 

 

 

Programmatypes 

Middelbare school, 

universiteit, stage 

 

Vraag aan onze 

program consultant 

naar de mogelijkheden 

voor jou  
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Indonesië 
Eenheid in diversiteit 
 

 
Indonesië is de grootste archipel ter wereld met niet minder dan  17 

000 eilanden. De meerderheid van de Indonesiërs leeft op de 

eilanden Java, Madura, Sumatra, Kalimantan (Borneo), Sulawesi en 

Irian Yaja. Indonesië is een land van contrasten: actieve vulkanen, 

welige oerwouden en rustgevende koraaltuinen, dichtbevolkte 

steden en afgelegen plantages, moderne wolkenkrabbers en 

eeuwenoude tempels, traditionele gamelanmuziek en tal van 

hedendaagse muziekstijlen. Het land bezit een rijke mix aan culturen 

en religies en het motto van het land is dan ook heel toepasselijk 

‘eenheid in diversiteit’. 

Gastgezin en gemeenschap 

Indonesië is een mozaïek van meer dan 300 etnische groepen en 

culturen. Toch bestaat er een sterke Indonesische nationale cultuur, 

die gebaseerd is op het principe van ‘één vaderland, één natie en één 

taal’. Indonesiërs hebben ook een sterk gemeenschapsgevoel, binnen 

hun dorp, moskee of bedrijf. En wat hun achtergrond ook is, 

Indonesiërs zullen je steeds gastvrij ontvangen. 

Hoofdstad: Jakarta 

Taal: Indonesisch 

Munt: Indonesische 

roepia 

Bevolking:                            

267 miljoen 

Oppervlakte:  

1 910 931 km² 
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School 
AFS-studenten volgen meestal les in publieke hogescholen, in het eerste 

of tweede jaar. De lessen worden in het Bahasa Indonesia gegeven en je 

krijgt de kans om extra taallessen te volgen. Je hebt les van maandag tot 

zaterdag. De lessen beginnen om 7u en duren tot 13u30, behalve op 

vrijdag. Dan stoppen de lessen om 11u, omwille van het vrijdaggebed 

voor de Moslims. Op school heb je een waaier aan buitenschoolse 

activiteiten zoals Indonesische dans en pencak silat, een gevechtssport. 

 

Taal 
Indonesië heeft meer dan 580 talen en dialecten, maar de officiële taal is 

Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia is een Austronesische taal verwant 

aan het Maleis en het Filipijns. Deze taal is als eenheidstaal ingesteld 

tijdens het Indonesisch Jeugdcongres van 1928, toen Indonesië nog een 

Nederlandse kolonie was. Om deel te nemen aan een uitwisseling in 

Indonesië, moet je geen voorkennis van de taal hebben. Er wordt wel 

verwacht dat je je inzet om de lokale taal te leren. Tijdens de eerste drie 

maanden van je verblijf zal je wekelijkse taallessen krijgen in je lokale 

comité. 

 

Eten 

De Indonesische keuken staat bekend om de combinatie van haar 

inlandse kooktechnieken met ingrediënten uit India (curries), het 

Midden-Oosten (kebabs), China (roerbakken) en Europa (voornamelijk 

Spaanse en Portugese invloeden). De meeste schotels zijn pikant en 

bestaan uit vis, kokosmelk en chili, geserveerd met rijst. 

 

Vereiste leeftijd 

16 – 18 jaar |                 

18 - 40 jaar 

 

 

Duurtijd 

Schooljaar |  

1 - 3 maanden 

 

 

Programmatypes 

Middelbare school, 

vrijwilligerswerk 

 

Vraag aan onze 

program consultant 

naar de 

mogelijkheden voor 

jou  
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Italië 
Het land van pizza, olijven, zon                                     
en tradities  
 

Italianen staan bekend om hun fel temperament, of het nu gaat over 

een stevige knuffel of een woordenwisseling.. De zondagen zijn vaak 

heel gezellig met de typische Italiaanse keuken, kletsen bij een glaasje 

wijn of een passeggiata, een rustige avondwandeling. De straat is 

trouwens dé ontmoetingsplaats voor de jongeren en elke 

vriendengroep heeft zo zijn eigen plekje. 

Gastgezin en gemeenschap 

Italianen zijn warme, goedlachse en gastvrije mensen. Ze hechten 

veel belang aan vriendschap en loyaliteit en staan altijd klaar om te 

helpen. Ze zijn heel geduldig wanneer buitenlanders de moeite doen 

om zich in het Italiaans uit te drukken. 

 

Hoofdstad: Rome 

Taal: Italiaans 

Munt: Euro 

Bevolking:                               

60 miljoen 

Oppervlakte:  

301 339 km² 
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School 
Je zal meer dan waarschijnlijk les volgen in een staatsschool. Het 

Italiaanse middelbaar (scuola media superiore) duurt vijf jaar en je zal in 

het derde of vierde jaar geplaatst worden. Het is niet mogelijk om in het 

laatste jaar geplaatst te worden. Het schoolniveau in Italië is hoog en de 

scholen zijn veeleisend, ook voor uitwisselingsstudenten. Leerlingen 

moeten actief meewerken in de les. Het schooljaar begint half 

september en eindigt half juni. De schoolweek loopt van maandag tot 

zaterdag en de leerlingen hebben les tussen 8u/8u30 en 13u30/14u. 

 

Taal 
Italiaans is de officiële taal, maar elke stad of streek heeft zijn eigen 

dialect. Er zijn ook minderheden die Frans, Duits of Sloveens spreken. Je 

zal Italiaanse les volgen in je lokale comité tijdens de drie eerste 

maanden van je uitwisseling. Bij aankomst zal je een intensieve cursus 

Italiaans volgen van ong. 40 uur.  

 

Eten 

La cuccina italiana… Je moet deze woorden maar horen en je begrijpt 

het: de Italiaanse keuken is kunst en daar zijn ze trots op. Wees 

voorbereid op grote porties, sterke koffie en heerlijke lekkernijen. De 

maaltijden zijn belangrijke familiegelegenheden, het ideale moment om 

bij te praten. Je gastgezin verwacht dan ook van jou dat je de maaltijden 

met hen deelt. Het wordt ook erg gewaardeerd als je zelf aanbiedt om 

een handje te helpen.  

 

Vereiste leeftijd 

15j en 3m  – 17 j en 

9m |  

18 - 30j 

 

 

Duurtijd 

Trimester, semester 

of schooljaar |  

12 - 24 weken 

 

 

Programmatypes 

Middelbare school, 

stage 

 

Vraag aan onze 

program consultant 

naar de 

mogelijkheden voor 

jou  
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Japan 
Traditie, technologie en                                       
transformatie     
 

De Japanse cultuur is enorm divers. Het is een mengelmoes van oud 

en modern met zowel westerse als oosterse invloeden. Van rituele 

theeceremonies tot de snelste hogesnelheidstrein ter wereld, van 

traditionele muziek tot J-pop… Japan is een innovatieve samenleving, 

doordrongen van een eeuwenoude cultuur. 

Gastgezin en gemeenschap 

Je kan overal in Japan terechtkomen, maar de meeste gastgezinnen 

wonen in stedelijke buitenwijken of in landelijke gebieden. Het gezin 

is de hoeksteen van de Japanse samenleving. Van jongs af aan leren 

kinderen het belang van groepsbewustzijn en toewijding om het 

belang van de groep boven persoonlijk gewin te stellen. Ouderen 

worden met veel respect behandeld. Het gedrag van de kinderen 

wordt nauwlettend in de gaten gehouden en jongeren mogen zelden 

uitgaan na het avondeten. 

 

Hoofdstad: Tokio 

Taal: Japans 

Munt: Yen 

Bevolking:                              

125 miljoen 

Oppervlakte:  

377 930 km² 
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School 
Onderwijs is uiterst belangrijk in Japan. Studenten worden 

aangemoedigd om hard te studeren en goede resultaten te halen om op 

een hoog aangeschreven universiteit binnen te geraken. Huiswerk 

wordt dan ook heel serieus genomen. AFS-studenten volgen meestal 

een algemene opleiding met vakken als Japans, Engels, muziek, 

wiskunde, koken en informatica. Hou er zeker rekening mee dat je 

klasgenoten heel wat jonger zijn dan jou. 

 

Taal 
Japans is de officiële taal in Japan. Je moet geen Japans kennen om te 

mogen deelnemen aan een uitwisseling in Japan, maar we raden je ten 

zeerste aan om een jaar Japanse les te volgen als voorbereiding op je 

uitwisseling. AFS Japan zal je tips geven om Japans te leren in zelfstudie. 

Sommige gastscholen bieden extra Japanse taallessen aan. 

 

Eten 

Voor Japanners is koken een kunst. Denk maar aan sushi en sashimi. 

Rijst, noedels, verse groenten, vlees (varken en kip) en zeevruchten zijn 

de hoofdingrediënten van de Japanse keuken. Alle gerechten worden 

met stokjes gegeten. Groene thee wordt zowat bij elke maaltijd 

gedronken. Het is ongepast om iets anders te vragen dan wat er op tafel 

komt of om je eigen potje te koken. 

 

Vereiste leeftijd 

15j – 17j en 11m 

 

 

Duurtijd 

Semester of 

schooljaar 

 

 

Programmatype 

Middelbare school 

 

Vraag aan onze 

program 

consultant naar de 

mogelijkheden 

voor jou  

 

 



 

   afsvlaanderen.be | afs.nl | 64  © AFS Lowlands vzw 2022 

 

 

 

Letland 
Ellenlange zandstranden en                                       
hoge berkenwouden    
 

Letland is een van de Baltische republieken, samen met Estland en 

Litouwen. De hoofdstad Riga ligt aan de Golf van Riga in het midden 

van het land. Letland is zeer dicht bebost (42% van het land), heeft 

vele meren en rivieren, een ongerepte kust, veel weiden en 

landbouwgebieden. Daarnaast heeft Letland een rijke, maar nog 

onbekende cultuur met prachtige art nouveau gebouwen in de 

hoofdstad en oude kastelen en kerken. 

Gastgezin en gemeenschap 

Naar Letse traditie zijn er sterke banden tussen de drie generaties 

van dezelfde familie. Letse families brengen veel tijd met elkaar door. 

Gezinnen die in de stad wonen, brengen hun weekends vaak door in 

hun buitenverblijven op het platteland. 

 

Hoofdstad: Riga 

Taal: Lets 

Munt: Euro 

Bevolking:                                       

2 miljoen 

Oppervlakte:  

64 562 km² 
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School 
Publieke scholen in Letland zijn ofwel overwegend in het  Lets ofwel in 

het Russisch, afhankelijk van waar je gastgezin woont. Je volgt meestal 

les in het voorlaatste jaar en hebt enkele verplichte vakken, maar ook 

verschillende keuzevakken. 

 

Taal 
Lets, de officiële taal in Letland, behoort tot de Baltische familie van de 

Indo-Europese talen. Omwille van de grote Russische gemeenschap, 

hoor je er ook veel Russisch. Je moet geen Lets kennen om deel te 

nemen aan een uitwisseling in Letland, maar we raden je aan om een 

basiskennis te hebben vóór je vertrek. AFS Letland voorziet taallessen 

voor gaststudenten. 

 

Eten 

Vlees en aardappelen zijn de hoofdbestanddelen van de Letse keuken. 

Daarnaast eten Letten ook gerookte vis (paling, haring en sardienen), 

melkproducten, eieren en granen. In de zomer en de herfst kan je 

heerlijke bessentaarten eten. Vegetariërs zijn moeilijk te plaatsen. Verse 

groenten worden enkel tijdens het seizoen gegeten, met uitzondering 

van sla, dat heel het jaar beschikbaar is. Een typisch maaltijd bestaat uit 

zirni (gedroogde erwten met vlees) en karbonade (gebakken 

varkensvlees met aardappelpuree). Andere toppers zijn gevulde 

pannenkoeken met fruit of kaas en soljanka (hartige soep met vlees en 

rode bieten).  
 

 

Vereiste leeftijd 

15j en 6m – 18 jaar 

 

 

Duurtijd 

Trimester of 

schooljaar 

 

 

Programmatypes 

Middelbare school 

 

 

Vraag aan onze 

program consultant 

naar de 

mogelijkheden voor 

jou  
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Maleisië 
Het hart van Azië 
 

 
Maleisië is een ongelooflijke mix en het is dan ook mogelijk dat je bij 

een Maleisische familie verblijft, Chinese vrienden hebt en dat je 

AFS-contactpersoon Indisch is. Deze verscheidenheid wordt ook 

weerspiegeld in de talrijke festivals en in de keuken. Of je nu in een 

traditioneel houten huis woont of in een meer Westers getinte 

woning, vaak leef je er met de hele familie samen. 

Gastgezin en gemeenschap 

Je kan overal geplaatst worden in Maleisië, maar de meeste 

gastgezinnen wonen in (kleine) steden. Je gastfamilie is wellicht 

Maleisisch, maar kan ook van Indische of Chinese afkomst zijn. AFS 

Maleisië zal je ook de mogelijkheid bieden om andere Maleisische 

plaatsen en culturen te ontdekken door je in een ander gastgezin te 

plaatsen tijdens de laatste twee à drie weken van je verblijf. 

 

Hoofdstad: Kuala 

Lumpur 

Talen: Maleis & Engels 

Munt: Maleisische 

ringgit 

Bevolking:                                

32 miljoen 

Oppervlakte:  

330 290 km² 
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School 
Het schooljaar begint in januari en eindigt in november. De school loopt 

van maandag tot vrijdag in de meeste regio’s, maar in sommige regio’s 

van zondag tot donderdag. De schooldag start om 7u30 en eindigt rond 

13u. De meeste scholen bieden wetenschappen, menswetenschappen, 

handel of technische wetenschappen aan. In de Maleisische 

maatschappij neemt school een belangrijke plaats in. Ze geven niet 

alleen kennis door, maar ook morele waarden. De meeste vakken 

worden in het Maleis gegeven, maar wiskunde en wetenschappen 

worden in het Engels gegeven.   

 

Taal 
Maleis (ook: Bahasa Melayu of Bahasa Malaysia) is de officiële taal in 

Maleisië. Engels is er de tweede voertaal. Je moet geen Maleis kennen 

om deel te nemen aan een uitwisseling in Maleisië, maar je moet bereid 

zijn om Maleis te leren tijdens je uitwisseling. 

 

Eten 

Maleisië biedt een brede waaier aan kruidige Maleisische schotels aan, 

een eindeloze variëteit aan Chinees eten, de exotische keuken van 

Noord- en Zuid-India en Portugese schotels. Je kan er ook westers eten 

of en vindt er vele fastfoodketens. De traditionele Maleisische keuken 

lijkt sterk op de Indonesische en Indische keuken. Aan de meeste 

schotels worden royaal (pikante) kruiden, chilipepers en kokosmelk 

toegevoegd. Ook vis wordt vaak op verschillende wijzen klaargemaakt. 

 

Vereiste leeftijd 

15 – 17 jaar 

 

 

Duurtijd 

Semester of 

schooljaar 

 

 

Programmatype 

Middelbare school 

 

Vraag aan onze 

program 

consultant naar de 

mogelijkheden 

voor jou  
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Mexico 
Een levendige culturele reus  
 

 
Heb je een basiskennis Spaans en spreek je al een mondje Engels, dan 

is Mexico zeker iets voor jou. Of je nu kiest voor een middelbare 

school of het begin van het hoger onderwijs, je zal ongetwijfeld 

kennismaken met de unieke Mexicaanse cultuur en geschiedenis. 

Ondertussen geniet je van onwaarschijnlijke landschappen met 

bergen, brede plateaus en jungles. Ook op cultureel en artistiek vlak 

heeft Mexico heel wat te bieden. Denk aan Frida Kahlo, het virtuoze 

gitaarduo Rodrigo y Gabriela of aan Lhasa de Sela, Salma Hayek, Gael 

Garcia Bernal, Luis Buñuel! 

Gastgezin en gemeenschap 

Mi casa es su casa, is een uitdrukking die de Mexicaanse gastvrijheid 

van onze AFS-gastgezinnen prachtig verwoordt! Het warme onthaal 

en de hechte vriendschappen zullen je aangenaam verrassen. In 

Mexico is het gezin de hoeksteen van de maatschappij. De meeste 

gezinnen houden ervan om samen op uitstap te gaan om een bezoek 

te brengen aan een museum bijvoorbeeld of samen rond te wandelen 

in het park. 

Hoofdstad: Mexico-

Stad 

Taal: Spaans 

Munt: Mexicaanse 

peso 

Bevolking:                            

128 miljoen 

Oppervlakte:  

1 964 375 km² 
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School 

Volg je middelbaar in Mexico, dan kom je waarschijnlijk tussen 

klasgenoten van ongeveer dezelfde leeftijd, of soms jonger.  

Ga je naar een Mexicaanse universiteit, dan zal je in de eerste plaats 

uitgebreid kennismaken met de Mexicaanse cultuur, geschiedenis en 

geografie. Daarnaast maak je volgens je eigen interesses een keuze uit 

verschillende vakken die je ervaring nog rijker maken. AFS Mexico 

probeert rekening te houden met jouw voorkeuren! 

 

Taal 

Spreek je al wat Spaans? Perfecto! Spaans is de officiële taal in Mexico. 

Je moet minstens 3 maanden Spaanse taalles gevolgd hebben om deel te 

kunnen nemen aan een uitwisseling in Mexico. 

 

Eten 

De Mexicaanse keuken wordt gekenmerkt door flink gekruide 

gerechten. Veel van deze gerechten werden al tijdens de 

precolumbiaanse periode gegeten. Onder andere tamale, tortilla, taco, 

guacamole en mole komen uit de Mexicaanse keuken (de bekendste 

soort is de mole poblano), maar ook chocolade is oorspronkelijk uit 

Mexico afkomstig. Vaak is wat in het buitenland als Mexicaans 

geserveerd wordt in werkelijkheid ‘Tex-Mex’, afkomstig uit het 

grensgebied met de Verenigde Staten. Maïs, tomaten, pompoenen, 

chilipepers en vanille zijn enkele gewassen die voor het eerst verbouwd 

werden in Mexico. 

 

Vereiste leeftijd 

15 – 18 jaar |                        

18 - 20 jaar 

 

 

Duurtijd 

Semester of 

schooljaar 

 

 

Programmatypes 

Middelbare scholen, 

universiteit 

 

Vraag aan onze 

program consultant 

naar de 

mogelijkheden voor 

jou  
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Noorwegen 
Beleef Scandinavië omgeven door 
adembenemende natuur!        
 

Door het lage bevolkingsaantal (minder dan 5 miljoen) bedraagt de 

bevolkingsdichtheid nog geen 13 inwoners per km² en worden grote 

delen van het land gedomineerd door natuur: bossen, fjorden, 

gletsjers en meren. Noren zijn heel fier op de ongerepte natuur van 

hun land. Meer dan de helft van de bevolking heeft een berghut en de 

scholen organiseren jaarlijks verplichte skidagen. 

Gastgezin en gemeenschap 

Noren staan bekend als een van de meest progressieve Europese 

volkeren. Tegelijkertijd koesteren ze hun geschiedenis en zijn ze fiere 

afstammelingen van vissers en landbouwers. Verdraagzaamheid, 

vriendelijkheid, gelijkheid en zelfstandigheid zijn waarden die ze erg 

appreciëren. Familie en vrienden zijn heel belangrijk. 

Hoofdstad: Oslo 

Taal: Noors 

Munt: Noorse kroon 

Bevolking:                               

5,5 miljoen 

Oppervlakte:  

323 787 km² 
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School 
Het onderwijsniveau in Noorwegen is zeer hoog. De schooldag start 

rond 8u en eindigt om 15u. Weinig Noorse scholen bieden naschoolse 

activiteiten aan, maar Noorse jongeren doen aan sport, muziek of 

andere activiteiten buiten de school. Je kan aan je gastfamilie vragen 

waar je hiervoor terecht kan. 

 

Taal 
Noors is de officiële taal in Noorwegen. Het is een Germaanse taal, 

verwant met andere Scandinavische talen. Het Noors heeft twee 

schrijfvormen: het bokmål en het nynorsk. Je moet geen Noors kennen 

om deel te nemen aan een uitwisseling in Noorwegen, maar we raden je 

sterk aan om een basiskennis Noors te hebben vóór je vertrek. AFS 

Noorwegen zal je een aantal tips geven om Noors te leren via zelfstudie. 

Sommige gastscholen plaatsen AFS-studenten in Noorse lessen voor 

immigranten. 

 

Eten 

Takk for maten! Of… ‘dank je voor de maaltijd’!, een uitdrukking die heel 

vaak wordt gebruikt als je de tafel verlaat en die dus ook voor jou van pas 

zal komen. Noorse maaltijden bestaan meestal uit vis of vlees, 

aardappelen en groenten. Ook melk, kaas en allerlei broodjes worden 

vaak gedronken of gegeten.  
 

 

Vereiste leeftijd 

16 – 18 jaar 

 

 

Duurtijd 

Schooljaar 

 

 

Programmatypes 

Middelbare school  

 

Vraag aan onze 

program consultant 

naar de 

mogelijkheden voor 

jou  
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Oostenrijk 
Van kleine alpendorpjes tot                                       
grote cultuursteden             
 

Ingesloten door de Alpen, is Oostenrijk één van Europa’s oudste 

landen. De grootsheid van honderden jaren Oostenrijks keizerrijk 

weerspiegelt zich in de cultuurrijkdom die het land te bieden heeft. 

Wenen is één van ’s werelds grootste openluchtmusea. n Oostenrijk 

leef je met en tussen de bergen of het laagland in het oosten. Snoep 

lekker van Oostenrijk met een typische Wiener Kaffee en 

Apfelstrudel of lekker zoet stuk Sachertorte. Wals door een 

trimester in Oostenrijk! 

Gastgezin en gemeenschap 

Oostenrijk is een gastvrij en gezellig land. De mensen ontvangen je er 

met open armen. Belangrijke waarden zijn respect voor het milieu, 

properheid, beleefdheid en stiptheid.  De favoriete sporten zijn 

voetbal, wandelen en uiteraard ook wintersport. 

 

Hoofdstad: Wenen 

Taal: Duits 

Munt: Euro 

Bevolking:                               

8,9 miljoen 

Oppervlakte:  

83 871 km² 
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School 
De meeste AFS-studenten volgen les in publieke scholen, voorbereidend 

op universitaire studies. Het schooljaar loopt van september tot juli. 

Afhankelijk van je kennis van het Duits, kom je terecht in het vierde of 

vijfde jaar. De schooldag start gewoonlijk om 8u en eindigt rond 14u. Op 

sommige dagen lopen de lessen langer, tot 16u of 17u. In sommige 

scholen zijn er ook lessen op zaterdagochtend. 

 

Taal 
Duits is de officiële taal in Oostenrijk. Elke streek heeft een eigen dialect 

en je hoort er ook heel wat andere talen: Turks, Servisch, Sloveens, 

Kroatisch en Hongaars. Er wordt verwacht dat je een basiskennis Duits 

hebt vóór je vertrek. Daarvoor biedt AFS Oostenrijk je een verplichte 

online cursus (Rosetta Stone) aan, waarmee je vóór en tijdens je verblijf 

kan oefenen. 

 

Eten 

De Oostenrijkse keuken is vrij zwaar, maar ook rijk en gevarieerd. Een 

maaltijd bestaat meestal uit soep, (varkens)vlees, aardappelen, salade, 

groenten en een dessert. Oostenrijkers lusten graag worst, gebak (zoals 

strudels), eieren en kaas. Oostenrijkse gezinnen nemen graag de tijd om 

samen te eten, vooral in het weekend. Vlees is zeer geliefd, maar er zijn 

ook heel wat vegetarische opties. 

 

Vereiste leeftijd 

15 – 17j en 6m |   

 

 

Duurtijd 

Trimester 

 

 

Programmatypes 

Middelbare school 

 

Vraag aan onze 

program 

consultant naar de 

mogelijkheden 

voor jou  
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Paraguay 
In het hart van Zuid-Amerika   
 

De Paraguayaanse cultuur is een mengeling van Spaanse invloeden 

en de inheemse cultuur van de Guaraní Indianen. De westelijke helft 

van Paraguay is een onvruchtbare vlakte bekend als de Gran Chaco. 

98% van de bevolking woont in de groenere oostelijke helft van het 

land. Daar liggen ook de hoofdstad Asuncion en verschillende 

nationale parken. Paraguay is een ‘warm’ land, letterlijk en figuurlijk:  

het kan er oplopen tot 45°C. Op uitwisseling gaan naar Paraguay is 

een onvergetelijke unieke ervaring boordevol diversiteit. Veel praten 

en lachen, feestjes, dansen, lekker eten en te laat komen: ook dat is 

Paraguay! 

Gastgezin en gemeenschap 

Het sociale leven in Paraguay draait rond het gezin en dikwijls wonen 

grootouders, kinderen en kleinkinderen in hetzelfde huis. De 

levensomstandigheden kunnen heel verschillend zijn van wat je 

gewoon bent. Weinig families hebben toegang tot modern comfort 

zoals een wasmachine, vaatwasser, microgolfoven of andere 

huishoudtoestellen.  

Hoofdstad: Asunción 

Talen: Spaans en 

Guaraní 

Munt: Paraguayaanse 

Guarani 

Bevolking:                                   

7 miljoen 

Oppervlakte:  

406 752 km² 
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School 
Studenten in een middelbare school worden veelal op het platteland 

geplaatst, terwijl universiteitsstudenten eerder in stedelijke omgevingen 

zitten, dichter bij de universiteit zelf. Het kan wel zijn dat je een uur op 

de bus moet zitten om op school te geraken. 

De richtingen die je kan volgen aan de universiteit zijn business 

administratie, boekhouding, marketing, toerisme, architectuur, grafische 

vormgeving, psychologie,… Je kan je voorkeur aangeven, maar de 

universiteit beslist finaal. Kom in eerste instantie om de cultuur op te 

snuiven, minder met het oog op je toekomstige carrière. Je volgt een 

drietal uur les per dag. 

 

Taal 
Paraguay heeft twee officiële talen: Spaans en Guaraní. De meeste 

inwoners verstaan beide talen. Je moet geen Spaans kennen om deel te 

nemen aan een uitwisseling in Paraguay, maar er wordt wel verwacht 

dat je reeds een basiskennis Spaans opbouwt vóór je vertrek.  

 

Eten 

In Paraguay zijn de lunch en het avondmaal uitgebreide maaltijden, maar 

het ontbijt is licht. Maïs, rijst, aardappelen, tarwe en seizoensfruit 

vormen de basis van de Paraguayaanse keuken. Ook vlees wordt vaak 

gegeten en daarom aanvaardt AFS Paraguay niet snel vegetariërs. Heel 

bekend is de sopa paraguaya, een soort maïs‘cake’ gemaakt van eieren, 

melk, kaas en ajuin.  

 

Vereiste leeftijd 

15 – 18 jaar |  

18 - 25j 

 

 

Duurtijd 

Trimester, semester 

of schooljaar 

 

 

Programmatypes 

Middelbare school, 

gap year, universiteit 

 

Vraag aan onze 

program consultant 

naar de 

mogelijkheden voor 

jou  
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Polen 
Cultureel verrassend en                                               
onmetelijk gastvrij                   
 

Polen is een republiek in Midden-Europa die sinds 1 mei 2004 deel 

uitmaakt van de Europese Unie. Het land van Chopin wordt jaarlijks 

bezocht door zo’n 20 miljoen toeristen. De badplaatsen aan de 

Oostzee zijn zeer in trek, net als de merengebieden in het noorden 

en de bergen in het zuiden. De mooie binnenstad van Warschau en 

het ongeschonden, historische hart van Kraków zijn populaire 

bestemmingen voor citytrips. 

Gastgezin en gemeenschap 

Polen is bekend om haar gastvrijheid. Het gezin is de kern van de 

Poolse samenleving en het sociale leven speelt zich grotendeels 

binnenshuis af, eerder dan op café of op andere publieke plaatsen. 

Poolse families komen meestal op zondag samen voor een 

uitgebreide familielunch.  

 

Hoofdstad: Warschau 

Taal: Pools 

Munt: Poolse złoty 

Bevolking:                              

38 miljoen 

Oppervlakte:  

311 888 km² 

 

 



 

© AFS Lowlands vzw 2022     afsvlaanderen.be | afs.nl | 77 

 
School 
Afhankelijk van je leeftijd, zal je in het lager (13 tot 16 jaar) of hoger (16 

tot 18 jaar) secundair onderwijs terechtkomen. De school is de beste 

plek om jongeren tegen te komen en vrienden te maken. Stap zeker op je 

klasgenootjes af en toon je interesse. Ze zullen van jou verwachten dat je 

hen aanspreekt.  

 

Taal 
Pools is de officiële taal in Polen. Er zijn ook regionale talen zoals Duits, 

Kasjoebisch, Litouws, Silezisch en Oekraïens. Je moet geen Pools kennen 

om deel te nemen aan een uitwisseling in Polen, maar we raden je aan om 

een basiskennis te hebben vóór je vertrek. Je comité zal Poolse taallessen 

aanbieden gedurende vijf maanden. De lessen en nodige boeken worden 

betaald door AFS Polen. 

 

Eten 

Je zal de meeste maaltijden nuttigen met je gastfamilie. Naast het 

ontbijt, de lunch en het avondmaal hebben de Polen ook nog een vierde 

maaltijd: drugie śniadanie of het tweede ontbijt. Deze maaltijd zal je 

waarschijnlijk wel op school krijgen. De Poolse keuken is eerder 

calorierijk. Soep is een van de meest geliefde onderdelen van een 

maaltijd. Een voorbeeld hiervan is barszcz, een soep van rode bieten en 

verschillende andere groenten. Ook aardappelen en sla maken 

traditioneel deel uit van de lunch en het avondmaal. Proef zeker ook het 

traditionele Poolse brood chleb. 
 

 

Vereiste leeftijd 

15j en 3m – 17j en 

3m | 

 

 

Duurtijd 

Trimester of 

schooljaar 

 

 

Programmatypes 

Middelbare school 

 

Vraag aan onze 

program 

consultant naar de 

mogelijkheden 

voor jou  
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Portugal 
Zing je eigen levenslied en                                               
ga op avontuur!                   
 

Portugal vormt voor duizenden Europeanen een ideaal vakantieland. 

Maar het biedt meer dan enkel de stranden van de Algarve of de 

cultuurrijkdommen van de hoofdstad Lissabon. Volg de sporen van 

fado-iconen Amalia Rodrigues en Cristina Branco en zing je eigen 

levenslied in Portugal tijdens je verblijf bij een Portugees gastgezin. 

Gastgezin en gemeenschap 

De familiebanden onder de Portugezen zijn heel hecht. Familieleden 

brengen dan ook veel tijd door met elkaar tijdens het weekend, 

vooral bij alledaagse bezigheden als tv-kijken of praten over 

dagelijkse babbeltjes. In veel gezinnen zijn de maaltijden 

familiemomenten en die worden meestal strikt gerespecteerd. 

 

Hoofdstad: Lissabon 

Taal: Portugees 

Munt: Euro 

Bevolking:                            

10,3 miljoen 

Oppervlakte:  

92 212 km² 
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School 
Je zult les volgen met leeftijdsgenoten in een publieke secundaire 

school. Afhankelijk van je interesses en kun je verschillende richtingen 

volgen: wetenschappen & technologie, socio-economische 

wetenschappen, sociale en menswetenschappen, taal en literatuur of 

beeldende kunst. Welke richting je ook volgt, algemene vakken zijn 

Portugees, Engels of Frans, filosofie, lichamelijke opvoeding, informatie- 

en communicatietechnologieën. 

 

Taal 
De officiële taal is Portugees. Om op uitwisseling te gaan naar Portugal is 

niet vereist dat je Portugees kent, maar we raden je aan om een basis 

Portugees te leren vóór je vertrek. De meeste gastscholen voorzien 

aparte taallessen voor AFS-studenten. 

 

Eten 

Portugezen zijn trots op hun culinaire tradities en houden van eten en 

drinken. Bij elk feest hoort een maaltijd, vooral bij familiebijeenkomsten. 

Het is de gewoonte om de maaltijd te delen met je familieleden. Het 

wordt niet geapprecieerd dat je speciale wensen hebt of voor jou alleen 

kookt. 
 

 

Vereiste leeftijd 

15 – 18 jaar |                

 

 

Duurtijd 

Trimester, 

semester of 

schooljaar 

 

 

Programmatypes 

Middelbare school 

 

Vraag aan onze 

program 

consultant naar de 

mogelijkheden 

voor jou  
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Rusland 
Negen tijdzones in                                                              
één land!                   
 

Rusland is een enorm land, dat een achtste van de wereldoppervlakte 

bestrijkt en niet minder dan negen tijdzones telt. Niet verwonderlijk 

dus dat er op gebied van natuurpracht ook veel variatie te vinden is: 

steppevlaktes, bergen, woestijnen, toendra, weideland, rivieren… 

Natuurlijk zijn er ook indrukwekkende wereldsteden zoals Moskou 

en Sint-Petersburg. En dan denk je automatisch aan opera, ballet, 

theater en muziek. 

Gastgezin en gemeenschap 

Familie is heel belangrijk in Rusland en je gezin zal waarschijnlijk ook 

enkele familieleden omvatten. Verwacht je aan een zeer warm 

onthaal door alle leden van je familie. Meestal werken beide ouders 

en is de grootmoeder verantwoordelijk voor het huishouden. 

 

Hoofdstad: Moskou 

Taal: Russisch  

Munt: Roebel 

Bevolking:                              

144 miljoen 

Oppervlakte:  

17 130 000 km² 
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School 
Je zal ingeschreven worden in een staatsschool, meestal in de tiende 

graad of het voorlaatste jaar. Je klasgenootjes zullen dus waarschijnlijk 

jonger zijn dan jou. Verplichte vakken zijn o.a. Russische literatuur, 

wiskunde, geschiedenis, politiek, psychologie, talen, wetenschappen, 

kunst, muziek en sport. Er zijn geen keuzevakken. Soms bieden scholen 

ook naschoolse activiteiten aan (zang, dans, muziek of sport).  

 

Taal 
Russisch is de meest gesproken officiële taal in Rusland (en de taal die in je 

gastgezin gesproken zal worden), maar daarnaast zijn er nog 27 andere 

officiële regionale talen en meer dan honderd minderheidstalen. Russisch 

wordt geschreven in het Cyrillische alfabet. Je moet geen Russisch kennen 

om deel te nemen aan een uitwisseling in Rusland, maar we raden je aan 

om een basiskennis te hebben vóór je vertrek. 

 

Eten 

Russen eten graag en veel. Je zal er veel varkensvlees, kip, aardappelen, 

kool, rijst en soep eten. Zeer geliefde soepen zijn borscht (bietensoep) 

en shchi (koolsoep). Als dessert eten Russen graag gekonfijt fruit en 

gebak. In Rusland bestaat het ontbijt uit worst, kaas, eieren, kascha 

(warme ontbijtgranen) en brood. Bij alle maaltijden wordt er thee en 

koffie gedronken. Verschillende keren per dag is het ‘tea-time’, een 

moment waarop rustig met elkaar wordt bijgebabbeld. Mis deze 

familiemomentjes niet! 

 

Vereiste leeftijd 

14j en 6m – 17j en 

10m 

 

 

Duurtijd 

Trimester, 

semester of 

schooljaar 

 

 

Programmatype 

Middelbare school 

 

Vraag aan onze 

program 

consultant naar de 

mogelijkheden 

voor jou  
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Servië 
Nema problema!                                                           
Geen probleem!  
 

Met zijn bijna 7 miljoen inwoners is Servië een multicultureel land. 

Naast Serviërs vind je er ook Hongaren, Slovaken, Roemenen, 

Bulgaren en andere etnische minderheden. De Donau stroomt door 

Servië en is de verbinding tussen Centraal-Europa en de Zwarte Zee. 

Meer dan een vierde van het Servische grondgebied bestaat uit 

bossen. Het noorden is vlak en Centraal- en Zuid-Servië zijn 

heuvelachtig en bergachtig. Het land is een culturele en 

architecturale schatkamer. 

Gastgezin en gemeenschap 

Familie is voor Serviërs heel belangrijk. Vaak ziet men drie generaties 

onder één dak wonen. Het is voor velen ook ondenkbaar om je 

ouders onder te brengen in een verzorgingstehuis. De kinderen 

moeten dan ook helpen in het huishouden.  

 

Hoofdstad: Belgrado 

Taal: Servisch  

Munt: Servische dinar 

Bevolking:  

6,8 miljoen 

Oppervlakte:  

77 474 km² 
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School 
De meeste Servische scholen zijn staatsscholen. Er zijn geen 

keuzevakken en de lessen zijn weinig interactief. Normaal gezien zal je 

de ene week ’s morgens (8u-14u) les hebben en de andere week in de 

namiddag (14u-20u). 

 

Taal 
De officiële taal is Servisch, een Slavische taal. Zowel het Cyrillische als het 

Latijnse alfabet worden gebruikt. Om op uitwisseling te gaan naar Servië is 

het niet vereist dat je Servisch kent, maar we raden je aan om een 

basiskennis Servisch te hebben vóór je vertrek.  

 

Eten 

Serviërs eten veel vlees, groenten en fruit, brood en melkproducten. Als 

ontbijt eten ze brood, confituur of honing, kaas, kajmak (soort zure 

room) en ham. Lunch is de hoofdmaaltijd. Veel gerechten zijn stoofpotjes 

van vlees en groenten. Het avondmaal wordt meestal na 20u gegeten en 

is soms koud of een lichte warme maaltijd. 

 

Vereiste leeftijd 

14j en 8m – 18 jaar 

 

 

Duurtijd 

Trimester of  

schooljaar 

 

 

Programmatypes 

Middelbare school 

 

Vraag aan onze 

program consultant 

naar de 

mogelijkheden voor 

jou  
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Seychellen 
Een tropisch stukje natuur en cultuur                                                      
dat wacht om ontdekt te worden 
 

De Seychellen is een indrukwekkende eilandengroep in de Indische 

Oceaan met een tropische flora en witte koraalstranden. De 

Seychellen telt ruim zo’n 115 kleine eilanden, waarvan het 

bergachtige Mahé het meest bevolkt is. Deze eilanden hebben een 

bijzondere dierenwereld en veel Europese en Aziatische 

cultuurinvloeden.  

Project en gemeenschap 

Op de Seychellen weet de bevolking wat gastvrijheid betekent. Je 

bent welkom als bij een familie met roots uit alle hoeken van de 

wereld. De Seychellois komen voort uit een kleurrijke mix van 

nationaliteiten. Ze zijn fier om hun gasten de Seychellen, 'een andere 

wereld', te laten ontdekken. De mix van Afrikaanse, Europese en 

Aziatische invloeden is zichtbaar in de lokale cultuur, muziek, dans, 

architectuur en zeker ook in de keuken. Tijdens je vrijwilligerswerk 

verblijf je op het project met andere vrijwilligers, maar je kan wel 

kennismaken met de locals en hun gastvrijheid! 

 

Hoofdstad: Victoria 

Talen: Engels, Frans &  

Seychellencreools 

Munt: Seychelse 

roepie  

Bevolking:                                 

95 duizend 

Oppervlakte:  

210 km² 
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Vrijwilligerswerk 

Duik met een adembenemend uitzicht op de tropische eilanden in de 

Indische Oceaan. Maak deel uit van een team dat werkt rond belangrijke 

marinebehoudprojecten. 

 

Vrijwilligers nemen deel aan onderzoek rond natuurbehoud en doen in 

groep toffe duikmomenten met kans op het spotten van haaien, roggen, 

exotische vogels en dolfijnen. Op dit unieke avontuur ga je 

broedplaatsen van karetschildpadden en groene schildpadden bezoeken 

en nieuwe technieken implementeren om het koraalrif te onderzoeken 

 

Taal 
Engels, Frans en Creools zijn de officiële talen op de Seychellen. Het 

Creools is doorgaans de omgangstaal en is een mengeling van vooral 

Frans en enkele talen van het Afrikaanse vasteland. We raden je aan om 

een goede basiskennis te hebben van het Frans en Engels vóór je vertrek. 

 

Eten 

Door de verschillende bevolkingsgroepen die op de Seychellen wonen, 

zijn de gerechten erg veelzijdig en rijk aan specerijen en kruiden. De 

gerechten hebben zowel Creoolse, als Franse, Indiase en Oosterse 

invloeden. In het algemeen zijn de visgerechten heel populair, vooral 

gegrilde vis. 

 

Vereiste leeftijd 

18 – 80 jaar 

 

 

Duurtijd 

4, 6, 8, 10 of 12 

weken 

 

 

Programmatype 

Vrijwilligerswerk 

 

 

Vraag aan onze 

program 

consultant naar 

de mogelijkheden 

voor jou 
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Slowakije 
Het geografische centrum                                                      
van Europa    

Slowakije is een republiek in Centraal-Europa die zich in 1993 

vreedzaam losmaakte van Tsjecho-Slowakije. Vandaag is het één van 

de snelst groeiende landen in de Europese Unie, met een grote 

industriële ontwikkeling en een zeer lage werkloosheidsgraad. Al 

trekken veel inwoners naar de steden, toch blijft het rurale leven een 

belangrijke rol spelen. Kenmerkend voor het Slowaakse landschap 

zijn de bergen en wouden. 

Gastgezin en gemeenschap 

Slowaken zijn bescheiden, vriendelijk en gastvrij. Ze vertellen heel 
graag over hun mooie land, zeker aan wie er nog niet van gehoord 
heeft! De meeste families hebben het niet breed, maar ze werken 
samen om elkaar te onderhouden. Familie is heel belangrijk voor hen. 

Hoofdstad: Bratislava 

Taal: Slowaaks 

Munt: Euro 

Bevolking:                               

5,4 miljoen 

Oppervlakte:  

49 036 km² 

 

 



 

© AFS Lowlands vzw 2022     afsvlaanderen.be | afs.nl | 87 

 
School 
Je zal meestal terechtkomen in het voorlaatste jaar (3de gymnasium). 

Schoolregels zijn meestal strikter dan hier en ook de band tussen 

leerkracht en leerling is formeler. Dagelijkse mondelinge 

ondervragingen zijn gebruikelijk. Leerlingen moeten inzet en interesse 

tonen voor hun studies. Sommige scholen bieden buitenschoolse 

activiteiten aan, zoals sport, theater of computerclubs. 

 

Taal 
De officiële taal is Slowaaks. Slowaaks is nauw verwant met andere West-

Slavische talen, vooral met het Tsjechisch. Daarnaast heeft het invloeden 

uit het Latijn, het Duits en het Engels. Bij je aankomst zal je een Slowaaks 

handboek krijgen. Samen met de school en je gastgezin kan je daarmee de 

Slowaakse taal leren via zelfstudie. Sommige comités voorzien intensieve 

taallessen, maar dat is geen algemene regel. 

 

Eten 

Slowaakse keuken lijkt op andere Centraal-Europese keukens, met 

Duitse, Poolse en mediterrane invloeden. Een maaltijd bestaat 

gewoonlijk uit vlees, met grote porties aardappelen, rijst of deegballetjes 

(een soort gnocchi) overgoten met saus. Het traditionele gerecht is 

bryndzové halušky, een soort gnocchi met schapenkaas en spek). 

Dagelijks staan ook brood en kaas op het menu, meestal als ontbijt. 

 

Vereiste leeftijd 

15 – 18 jaar 

 

 

Duurtijd 

Trimester of 

schooljaar 

 

 

Programmatypes 

Middelbare school 

 

Vraag aan onze 

program consultant 

naar de 

mogelijkheden voor 

jou  
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Spanje 
Festivals, eten & een                                                               
hart voor familie     
 

Spanje is een divers land met zeer uiteenlopende culturen, talen, 

eetgewoonten en klimaten. Het land varieert van de regenachtige 

vissersdorpen in Galicië tot het nachtleven van Madrid, de 

toeristische kusten aan de Middellandse Zee, het flamencodansen 

van Andalusië, het stierenvechten in vele delen van het land en het 

moderne Barcelona in Catalonië. 

Gastgezin en gemeenschap 

Spanjaarden identificeren zich vooral met de regio waar ze wonen, 

iets wat je wellicht snel met hen zal delen. De meeste Spanjaarden 

zijn katholiek. Spaanse families staan bekend voor hun openheid en 

gastvrijheid. Familie speelt een belangrijke rol in het leven van een 

Spanjaard en in het weekend komen familieleden vaak samen. 

 

Hoofdstad: Madrid 

Taal: Spaans 

Munt: Euro 

Bevolking:                                

47 miljoen 

Oppervlakte:  

505 992 km² 

 

 



 

© AFS Lowlands vzw 2022     afsvlaanderen.be | afs.nl | 89 

 
School 
Je zal waarschijnlijk les volgen in een publieke school, in een van deze 

studierichtingen: wetenschappen, menswetenschappen of technologie. 

AFS-studenten worden ingeschreven in de tiende, elfde of twaalfde 

graad naargelang hun leeftijd en voorgaande studies. De lessen worden 

gegeven in de eerste taal van de streek. 

 

Taal 
Er worden vier talen gesproken in Spanje: Spaans, Catalaans, Galicisch en 

Baskisch (Euskara). Spaans is overal een verplicht vak op school en de 

meeste Spanjaarden spreken Spaans, al is het niet altijd hun moedertaal. 

Je moet geen van deze talen kennen om deel te nemen aan een 

uitwisseling in Spanje, maar we raden je aan om je zoveel mogelijk voor te 

bereiden vóór je vertrek. Hou er wel rekening mee dat je overal in Spanje 

terecht kan komen, ook in streken waar het Spaans niet de eerste taal is. 

 

Eten 

Elke streek heeft haar eigen specialiteiten, maar overal ziet men 

mediterrane invloeden opduiken. Belangrijke ingrediënten zijn olijfolie, 

look, ajuin, tomaten en pepers. Vis en zeevruchten zijn overvloedig 

aanwezig, maar rood vlees en varkensvlees worden bijna dagelijks 

gegeten. Lunch is de belangrijkste maaltijd en wordt tussen 14u en 15u 

opgediend. Het avondmaal wordt niet vóór 21u gegeten. De meeste 

families eten samen.  

 

Vereiste leeftijd 

14j en 6m – 17j en 4m | 

17 - 80j 

 

 

Duurtijd 

Trimester, semester of 

schooljaar |  

4 - 16 weken 

 

 

Programmatypes 

Middelbare school, 

vrijwilligerswerk, stage 

 

Vraag aan onze 

program consultant 

naar de mogelijkheden 

voor jou  

 

 



 

   afsvlaanderen.be | afs.nl | 90  © AFS Lowlands vzw 2022 

 

 

 

Thailand 
Het land van de eeuwige glimlach 
 
 

Thailand baadt in eeuwenoude tradities en kleurrijke ceremonies, 

vaak gebaseerd op het respect voor de voorouders. 95% van de 

bevolking is boeddhist en deze levensfilosofie is de rode draad in het 

leven van de meeste Thai. Ook het gezinsleven speelt een belangrijke 

rol in Thailand: je gastfamilie leert je een heleboel over de 

subtiliteiten van de Thaise levenswijze. Omgekeerd zal je merken dat 

ze ook erg nieuwsgierig zijn naar België. Thailand is ook een land met 

een adembenemende natuur, prachtige oude tempels en een 

heerlijke keuken. 

Gastgezin en gemeenschap 

Je kan overal in Thailand terechtkomen, maar de meeste 

gastgezinnen wonen in kleine steden. Thai zijn warme, gastvrije en 

heel vriendelijke mensen. Familie is heel belangrijk en je zal 

regelmatig op bezoek gaan bij familieleden. Gezinnen brengen de 

weekends meestal thuis door. De samenleving is patriarchaal, maar 

gewoonlijk werken beide ouders. Het huishouden en de zorg voor de 

kinderen is meestal de verantwoordelijkheid van de moeder. 

Hoofdstad: Bangkok 

Taal: Thai  

Munt: Thaise baht 

Bevolking:                               

69 miljoen 

Oppervlakte:  

513 120 km² 
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School 
Het sociale leven van jongeren draait rond de school. Thailand heeft heel 

wat soorten scholen en je kan in al deze scholen terechtkomen: publieke 

scholen, privéscholen, meisjes- of jongensscholen, technische scholen, 

kunstscholen, beroepsscholen,…  De meeste AFS-studenten worden in 

het voorlaatste jaar van een publieke school ingeschreven. Het 

schooljaar loopt van half mei tot half maart. Je volgt les van maandag tot 

vrijdag en van 8u tot 15u30. De vakken die je volgt, hangen af van je 

leeftijd, je interesses en je school. Thaise scholen bieden heel wat 

vakken: Thaise taallessen, dans, zwaardvechten, muziek, kooklessen, 

kunst, geschiedenis, boeddhisme, meditatie, thaiboksen,… 

 

Taal 
Thais is de officiële taal van Thailand. Je moet geen Thais kennen om 

deel te nemen aan een uitwisseling in Thailand, maar we raden je aan om 

een basiskennis Thais te hebben vóór je vertrek. Tijdens je verblijf in 

Thailand zal je mogelijk Thaise taallessen krijgen in je gastschool. 

 

Eten 

De Thaise keuken is een van de populairste keukens ter wereld. Veel 

voorkomende ingrediënten zijn rijst, verschillende soorten curries, vis 

en groenten. Ook pikante pepers en pindasaus zijn populair. Thai eten 

graag varkensvlees en kip. Heel het jaar door is er een grote variëteit aan 

fruit verkrijgbaar.  
 

 

Vereiste leeftijd 

14j en 9m – 17j en 

11m  

 

 

Duurtijd 

Semester of 

schooljaar 

 

 

Programmatype 

Middelbare school 

 

Vraag aan onze 

program 

consultant naar de 

mogelijkheden 

voor jou  
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Tsjechië 
Leef tussen geschiedenis                                                
en magie 
 

De Tsjechische republiek is een aantrekkelijke culturele bestemming 

omwille van de prachtige natuur en haar goed bewaarde historische 

sites. Overal in het land vind je kastelen, kelders en middeleeuwse 

dorpjes terug. Ook op artistiek vlak heeft Tsjechië zijn naam 

gevestigd, met onder meer Franz Kafka en Antonín Dvorák. De 

hoofdstad Praag ontpopte zich de laatste jaren tot het mekka voor 

hedendaagse kunstenaars. 

Gastgezin en gemeenschap 

Tsjechen verwelkomen bezoekers met open armen, en met veel eten 

en drinken. Ze staan met de beide voeten op de grond. 

Bescheidenheid is dan ook een belangrijke waarde in Tsjechië. 

Tsjechen zijn daarnaast heel rechtuit. Families spenderen veel tijd 

met elkaar door te gaan trekken, fietsen, zwemmen of door een 

bezoek te brengen aan culturele bezienswaardigheden. 

Hoofdstad: Praag 

Taal: Tsjechisch 

Munt: Tsjechische  

kroon 

Bevolking:                             

10,7 miljoen 

Oppervlakte:  

78 866 km²  
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School 
Het schooljaar loopt van september tot juni. De schooldag begint rond 

7u30 en eindigt tussen 14u en 15u. Je kan je vakken niet kiezen. 

Standaardvakken zijn Tsjechisch, Duits, Engels, biologie, wiskunde, 

chemie, fysica en sport. 

 

Taal 
Tsjechisch is de officiële taal in Tsjechië. Je moet geen Tsjechisch kennen 

om deel te nemen aan een uitwisseling in Tsjechië, maar we raden je aan 

om een basiskennis Tsjechisch te hebben vóór je vertrek. AFS Tsjechië 

leent taalboeken uit en families en scholen worden goed ondersteund om 

samen met de AFS-student Tsjechisch te leren. Sommige comités 

organiseren intensieve taallessen. 

 

Eten 

In de Tsjechische keuken vind je Centraal-Europese, Duitse, Hongaarse 

en Poolse invloeden terug. Er wordt veel vlees gegeten, naast dumplings, 

aardappelen of rijst. De meeste gerechten zijn overgoten met een dikke 

saus en gekookte groenten of zuurkool. Komijnzaad, zout en spek 

worden ook veel gebruikt. 
 

 

Vereiste leeftijd 

15 – 18 jaar              

 

 

Duurtijd 

Trimester, semester 

of schooljaar 

 

 

Programmatypes 

Middelbare school 

 

 

Vraag aan onze 

program consultant 

naar de 

mogelijkheden voor 

jou  
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Tunesië 
Een mozaïek van culturen 
 

Tunesië strekt zich uit van de Middellandse kust tot de Sahara. Deze 

Noord-Afrikaanse islamitische staat heeft sterke banden met het 

Midden-Oosten. De officiële taal in Tunesië is Arabisch, ook al is het 

grootste deel van de bevolking Berbers. Tunesië is voor velen een 

bekend vakantieoord, voornamelijk omwille van de prachtige 

stranden aan de Middellandse Zee. Tunesiërs zijn zeer gastvrij en de 

familiebanden zijn er heel sterk. 

 

Gastgezin en gemeenschap 

Familie en religie staan centraal in de Tunesische samenleving. 

Onder familie wordt niet alleen het gezin verstaan, maar de 

uitgebreide familie met grootouders, ooms en tantes, neven en 

nichten. 98% van de Tunesische bevolking is islamitisch. Tunesiërs 

zijn heel gastvrij en open. 

Hoofdstad: Tunis 

Taal: Arabisch en 

Frans 

Munt: Tunesische 

dinar 

Bevolking:                                 

12 miljoen 

Oppervlakte:  

163 610 km² 

 

 



 

© AFS Lowlands vzw 2022     afsvlaanderen.be | afs.nl | 95 

 
School 
Tunesische kinderen volgen eerst zes jaar lager onderwijs, gevolgd door 

drie overgangsjaren. Daarna gaan ze gedurende vier jaar naar een 

secundaire school. In welk jaar je terechtkomt, hangt af van je leeftijd en 

kennis van het Frans. Een klas bestaat gemiddeld uit een dertigtal 

leerlingen. Je kan ook deelnemen aan buitenschoolse activiteiten 

(meestal op vrijdagnamiddag), zoals toneel, muziek, sport,… 

 

Taal 
De officiële taal van Tunesië is het klassieke Arabisch, zoals dit ook in 

andere Arabische landen wordt gesproken. Het wordt gebruikt op school, 

in kranten en in officiële documenten. In het dagelijks leven spreken 

Tunesiërs onder elkaar een Tunesische variant van het Arabisch. De 

meeste gaststudenten krijgen de kans om na de schooluren extra 

Arabische taallessen te volgen, meestal één keer per week. AFS biedt een 

gratis standaard taalcursus voor zelfstudie aan. Er is ook de mogelijkheid 

om betalende lessen te volgen. We raden aan om drie lessen per week te 

volgen gedurende 2 à 3 maanden. 

 

Eten 

De Tunesische keuken is heel divers. Tunesiërs eten veel vlees, kip, vis 

en kalkoen en veel groenten. Bij de meeste maaltijden krijg je ook brood, 

vooral voor gerechten met veel saus. Ze eten gewoonlijk met hun 

handen, al gebruiken sommigen ook bestek. Het nationaal gerecht is 

couscous, het oudste gerecht ter wereld. Het griesmeel wordt 

overgoten met een lichte saus, vlees of vis en groenten. 

 

Vereiste leeftijd 

15 – 18 jaar 

 

 

Duurtijd 

Trimester of 

schooljaar 

 

 

Programmatype 

Middelbare school 

 

Vraag aan onze 

program 

consultant naar de 

mogelijkheden 

voor jou 
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Turkije 
Een culturele brug                                                                
tussen continenten 
 

In Turkije, gelegen tussen Europa en het Midden-Oosten, zijn de 

winters streng en de zomers heet. Je vindt er oude Byzantijnse 

kerken naast moskeeën en ook in de natuur zie je heel wat 

contrasten, zoals kleine afgelegen bergdorpjes tegenover de 

uitgestrekte mediterrane kust. In Turkije geldt de scheiding van 

religie en staat, en wederzijds respect voor verschillende 

geloofsovertuigingen is er belangrijk. 

Gastgezin en gemeenschap 

Familie is heel belangrijk in Turkije. Familieleden en buren gaan heel 

vaak bij elkaar op bezoek, ook onverwachts. De Turkse gastvrijheid is 

legendarisch. Op bezoek gaan bij iemand is synoniem voor thee en 

mierzoete lekkernijen. Vaak word je ook voor een maaltijd 

uitgenodigd en dan is het onbeleefd om het aanbod af te wijzen. 

 

Hoofdstad: Ankara 

Taal: Turks 

Munt: Turkse lira  

Bevolking:                               

84 miljoen 

Oppervlakte:  

783 562 km² 
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School 
Het schooljaar loopt van september tot juni. AFS-studenten worden 

gewoonlijk ingeschreven in ‘Anatolische’ middelbare scholen, gebaseerd 

op het Duitse gymnasium-systeem dat de leerlingen voorbereidt op 

universitaire studies. Mogelijk kan je ook in een privéschool 

terechtkomen. Normaal gezien volg je les in de tiende of elfde graad 

(vierde of vijfde middelbaar). 

 

Taal 
Turks is de officiële taal in Turkije. Je moet geen Turks kennen om deel te 

nemen aan een uitwisseling in Turkije, maar we raden je aan om een 

basiskennis Turks te hebben vóór je vertrek. 

 

Eten 

De Turkse keuken wordt wereldwijd geapprecieerd. Het is een rijke en 

gevarieerde mix van mediterrane invloeden en Midden-Oosterse 

toetsen. Geliefde ingrediënten zijn aubergine, kebab, olijfolie, lam, rijst 

en vis. In het oosten van Turkije is de keuken soms heel pikant. Als 

ontbijt zijn vooral honing, yoghurt en thee populair. De belangrijkste 

maaltijd is het avondmaal, wanneer alle gezinsleden samenzitten. De 

beleefdheid zegt dat jonge mensen wachten tot de ouderen beginnen te 

eten en dat niemand de tafel verlaat voordat de oudsten opstaan.  
 

 

Vereiste leeftijd 

15 – 18 jaar  

 

 

Duurtijd 

Trimester of 

schooljaar 

 

 

Programmatypes 

Middelbare school 

 

 

Vraag aan onze 

program consultant 

naar de 

mogelijkheden voor 

jou  
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Uruguay 
Een klein land vol verrassingen                                             
en warme mensen     
 

Tussen de reuzen Brazilië en Argentinië ligt Uruguay. Uruguay is  

altijd al een beetje een underdog geweest. Maar na twee eeuwen 

leven in de schaduw van zijn buren, krijgt het kleinste land van Zuid-

Amerika eindelijk een beetje welverdiende erkenning. Progressief, 

stabiel, veilig en cultureel geavanceerd, Uruguay biedt bezoekers de 

kans om elke dag ‘niet gemaakt voor toeristen’ te ervaren.   

Gastgezin en gemeenschap 

Uruguayaanse jongeren hebben een actief sociaal leven. Ze komen 

graag samen bij vrienden thuis of spreken af op stadspleinen, gaan 

samen eten, naar de cinema of op café, luisteren samen naar muziek 

en gaan heel vaak dansen. Tijdens het weekend gaan jongeren graag 

uit eten en dansen. De meeste jongeren doen aan (team)sport. Veel 

tieners volgen buiten school taallessen om een tweede taal te leren. 

De familie neemt ook een belangrijke plaats in binnen de 

samenleving. 

 

Hoofdstad: Montevideo 

Taal: Spaans 

Munt: Uruguayaanse 

peso  

Bevolking:                                 

3,4 miljoen 

Oppervlakte:  

176 215 km² 
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School 
Je zal lessen volgen in een publieke school, in het laatste of voorlaatste 

jaar met klasgenoten van 16 à 17 jaar. Het schooljaar loopt van midden 

maart tot begin december… Doorheen het schooljaar heb je drie weken 

vakantie. De schoolweek loopt van maandag tot vrijdag. Je gaat ’s 

morgens of ’s middags naar school en na school nemen je vrienden je 

vast en zeker mee op sleeptouw.  

 

Taal 
Spaans is de officiële taal in Uruguay. Je moet geen Spaans kennen om 

deel te nemen aan een uitwisseling in Uruguay, maar we raden je aan om 

een basiskennis Spaans te hebben vóór je vertrek. 

 

Eten 

De Uruguayaanse keuken is met name een mix van de Zuid-Europese 

keuken. In de keuken zijn heel wat Italiaanse invloeden terug te vinden. 

Toch kent het land ook een aantal typische gerechten zoals bijvoorbeeld 

Asado en Chivito. Naast de (massale) consumptie van vlees en pasta, 

drinken de Uruguayanen vaak mate, een lokale, groene thee. Samen eten 

is belangrijk. De maaltijden zijn belangrijke familiemomenten. 

 
 

 

Vereiste leeftijd 

14j en 6m– 18j 

 

 

Duurtijd 

Trimester, semester 

of schooljaar 

 

 

Programmatype 

Middelbare school 

 

Vraag aan onze 

program consultant 

naar de 

mogelijkheden voor 

jou  
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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 
Ontdek het leven op St. David’s Sixth Form College in Wales. Een sixth 

form college focust voornamelijk op de laatste twee tot drie jaren van 

het middelbaar, en biedt meestal een hoog niveau van onderwijs. Na 

school zijn er verschillende mogelijkheden voor naschoolse activiteiten 

zoals theater en verschillende sporten.   

 

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 – 18 jaar                   

 

 

Duurtijd 

Schooljaar 

 

 

Programmatypes 

Middelbare scholen 
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Verenigde Staten 
Waar geen twee plekken                                                  
hetzelfde zijn 
 

Van grootstad tot dorpje in ‘the middle of nowhere’, van jazz uit New 

Orleans tot stevige rock, van het ijzige Alaska tot het snikhete zuiden, 

van de Rocky Mountains tot immense graanvelden: de Verenigde 

Staten bieden het allemaal. De contrasten, de smeltkroes van 

culturen en de uitgestrektheid maken het moeilijk om over dé 

Verenigde Staten te spreken. je zal snel leren dat hun levensstijl toch 

behoorlijk verschilt van de Belgische. Je ontdekt er het patriottisme, 

de verschillende accenten, de multiculturaliteit, de 

jongerenbijeenkomsten in de fastfoodrestaurants… 

Gastgezin en gemeenschap 

Je kan overal in de Verenigde Staten terechtkomen, maar de meeste 

gastgezinnen wonen in kleinere steden. Er bestaat niet zoiets als hét 

Amerikaanse gezin. Je kan bij gastgezinnen terechtkomen met 

eender welke culturele achtergrond en dit zal uiteraard ook invloed 

hebben op de gewoontes van het gezin. De meeste gezinnen zijn 

gelovig. Ook elke religieuze achtergrond is mogelijk, maar meestal 

zijn de gezinnen christelijk.  

Hoofdstad: 

Washington D.C. 

Taal: Engels 

Munt: Amerikaanse 

dollar 

Bevolking:                             

330 miljoen 

Oppervlakte:  

9 834 000 km² 
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School 
De schooldag start tussen 7u30 en 8u en duurt tot 14-15u. Je gaat naar 

een plaatselijke ‘high school’, waar je grotendeels zelf je lessenpakket 

kan samenstellen. Dit is dé kans om enkele nieuwe en ongewone lessen 

te volgen. Je zal wel een paar verplichte vakken hebben zoals Engels en 

geschiedenis. De lessen zijn heel interactief en leerkrachten zijn heel 

toegankelijk. De school is ook de plek bij uitstek om je aan te sluiten bij 

één van de talrijke clubs (sport, theater, dans, muziek, fotografie, 

jaarboek, schoolkrant en zoveel meer). 

 

Taal 
Engels is de officiële taal in de Verenigde Staten. Eén van de voorwaarden 

om naar de VS te kunnen gaan, is het afleggen van de ELTiS, een test 

Engels. De Amerikaanse scholen verwachten namelijk dat je hier een 

bepaalde minimumscore op haalt. Deze test wordt georganiseerd door 

AFS. 

 

Eten 

De Amerikaanse keuken beschrijven is niet eenvoudig, omdat ze een mix 

vormt van alle culturen die er wonen. De culinaire gewoontes zullen 

sterk afhangen van de culturele achtergrond van je gastgezin en van de 

plaats waar je terechtkomt. De Amerikaanse keuken staat vooral bekend 

voor calorierijke hamburgers en fastfood. 

 

Vereiste leeftijd 

15 – 18 jaar |                   

18 - 30 jaar 

 

 

Duurtijd 

Semester of 

schooljaar 

 

 

Programmatypes 

Middelbare school, 

stage 

 

Vraag aan onze 

program 

consultant naar de 

mogelijkheden 

voor jou  
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Zuid-Afrika 
Van het leven in de culturele stad tot                                     
avontuur in prachtige landschappen  
 

Het land van Nelson Mandela staat bekend voor zijn natuurpracht: 

van natuurreservaten tot woestijn en van de kuststadjes tot 

subtropische mangroves en bergen. Tachtig procent van de 

bevolking beschouwt zichzelf als zwart Afrikaans en daarnaast heb je 

inwoners van Aziatische en Europese afkomst met verschillende 

achtergronden: Indiërs, Duitsers, Portugezen, Nederlanders, 

Grieken en Chinezen. Het is duidelijk dat jarenlange gewoontes niet 

zomaar omgegooid worden, maar je ziet en voelt een land op weg 

naar een democratische manier van samenleven 

Gastgezin en gemeenschap 

In het algemeen speelt familie een belangrijke rol in het leven van een 

Zuid-Afrikaan. Zuid-Afrikanen zijn gastvrij, warm en nieuwsgierig ten 

opzichte van bezoekers. In Zuid-Afrika worden gevoelens 

gemakkelijk getoond en is er veel lichaamscontact. Tegelijkertijd 

hechten Zuid-Afrikanen veel belang aan beleefdheid en moreel 

gedrag. Ouders zijn beschermend tegenover hun kinderen. Je zal niet 

zoveel vrijheid hebben als hier.  

Hoofdsteden: 
Kaapstad, Pretoria & 

Bloemfontein 

Talen: Afrikaans,  

Noord-Sotho, 

Zuid-Sotho, Swazi  

Tsonga, Tswana,  

Venda, Xhosa & Zoeloe 

Munt: Zuid-Afrikaanse 

rand 

Bevolking:                                

56 miljoen 

Oppervlakte:  

1 221 037 km²  
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School 
Scholen zijn strikt en de relatie met de leerkrachten is formeel. AFS-

studenten volgen meestal les in privéscholen, maar soms ook in publieke 

scholen. Veel scholen organiseren naschoolse activiteiten zoals sport, 

muziek of toneel, maar dat is niet altijd het geval. 

 

Taal 
Er zijn elf officiële talen in Zuid-Afrika en veel inwoners spreken al deze 

talen vlot. Zulu, Xhosa en Afrikaans zijn de drie meest voorkomende 

lokale talen, maar Engels wordt overal gesproken. Er zijn geen 

taalvereisten voor een uitwisseling in Zuid-Afrika, maar we raden je aan 

om Afrikaans te leren vóór je vertrek en eventueel andere talen. In 

sommige regio’s wordt er ook een variant van het Nederlands gesproken 

wat soms wel heel gek kan klinken. 

 

Eten 

Overal in Zuid-Afrika wordt veel vlees gegeten. Een heel populaire 

activiteit is barbecue, de typische braais. Ook op vlak van keuken is er 

geen eenvormigheid. Afhankelijk van het gezin waarin je terechtkomt, 

zal je kennismaken met de keuken van een bepaalde cultuur. De keukens 

in Zuid-Afrika zijn dus heel uiteenlopend en vooral heel lokaal. 
 

 

Vereiste leeftijd 

15 – 18j en 6m |  

18 - 80j 

 

Duurtijd 

Semester of 

schooljaar |  

4 - 24 maanden 

 

Programmatypes 

Middelbare school,           

vrijwilligerswerk, 

stage 

 

Vraag aan onze 

program 

consultant naar de 

mogelijkheden 

voor jou 
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Zuid-Korea  
Een land met meer dan alleen K-pop,                            
K-drama en pikant eten 
 

Ontdek het economisch meest ontwikkelde land van Oost-Azië, met 

zijn bergketens, kustvlakten, rivierbekkens en prachtige glooiende 

heuvels. De meeste Zuid-Koreanen wonen in stedelijke gebieden. 

Tieners in Zuid-Korea besteden veel tijd aan studeren. Sport is ook 

belangrijk, waarbij taekwondo (een vechtsport die oorspronkelijk uit 

Korea komt), voetbal en honkbal populair zijn. 

Gastgezin en gemeenschap 

’s Avonds eten de gezinsleden samen en delen ze wat er overdag is 

gebeurd. Later verzamelen zij zich in de woonkamer en kijken TV of 

doen wat zij individueel moeten doen, enz. voordat zij naar bed gaan. 

In het weekend kunnen de familie en AFS-studenten culturele 

ervaringen opdoen, naar plaatsen gaan om ervaringen op te doen, of 

andere familieleden bezoeken, volgens het weekendplan van het 

gastgezin. Een gastgezin bestaat meestal uit drie tot vijf leden, 

inclusief vader, moeder en kinderen. Soms kunnen grootouders 

samenwonen, maar dit is niet gebruikelijk. 

Hoofdstad: Seoel 

Talen: Koreaans  

Munt: Zuid- Koreaanse 

won 

Bevolking:                                 

51 miljoen 

Oppervlakte:  

100 188 km² 
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School 
Dagelijks ga je naar een lokale middelbare school en zit je in een 

klaslokaal met uniformen. AFS studenten gaan naar Koreaanse 

privéscholen. De scholen zijn niet zo veeleisend, zolang de AFS-

studenten zich aan de regels en voorschriften houden. De schooltijden 

zijn meestal acht uur, vijf dagen per week. Hier ben je verplicht om deel 

te nemen aan de reguliere schoollessen volgens de roosters van de 

school. Je kunt je ook inschrijven voor verschillende clubactiviteiten 

zoals sportclub, debatclub, tweede taalclubs, enz. en nieuwe vrienden 

maken.   

 

Taal 
De belangrijkste taal die gesproken wordt is het Koreaans. Er wordt 

verwacht dat je al een kleine basis van Koreaans hebt gehad voor 

vertrek.  Een basiskennis van het Engels is ook nuttig. 

 

Eten 

Een traditionele Koreaanse maaltijd bestaat uit een kom rijst of noedels, 

een kom soep of stoofpot en bijgerechten. Bijgerechten zijn meestal 

groenten, gestoomd of gekookt, geroosterd vlees, roergebakken of in de 

pan gebakken. Een van de populairste bijgerechten is kimchi, een pikante 

ingemaakte kool. Koreaans eten is over het algemeen zeer pikant. De 

lunch is op school en het avondeten wordt vaak buitenshuis gegeten. 

Dineren in familieverband in communale stijl is gebruikelijk: iedereen 

krijgt een individuele kom rijst en deelt de vlees- en groenteschotels die 

in het midden van de tafel staat.  

 

Vereiste leeftijd 

15j en 5m – 17j en  

4m 

 

 

Duurtijd 

Semester of 

schooljaar 

 

 

Programmatype 

Middelbare school 

 

Vraag aan onze 

program 

consultant naar de 

mogelijkheden 

voor jou  

 

 



 

   afsvlaanderen.be | afs.nl | 108  © AFS Lowlands vzw 2022 

 

 

 

Zweden  
Word één met Zweden en                                                                             
haar prachtige natuurpracht  
 

Zweden strekt zich uit van de poolcirkel tot de Deense kusten. Meer 

dan de helft van het land is bedekt met bossen. Doorheen het land 

lopen ook verschillende grote rivieren. De steden zijn modern, maar 

hebben meestal ook middeleeuwse straatjes en oude architectuur. 

Ook op de Europese muziekscene heeft Zweden zijn stempel 

gedrukt, met ABBA, Avicii, The Cardigans en Lykke Li. 

Gastgezin en gemeenschap 

Zweden zijn heel fier op de natuurpracht van hun land en vieren dit 

ook aan de hand van talrijke festiviteiten.  Zweden hechten veel 

waarde aan het gezinsleven. De gezinsstructuur is divers en iedere 

familie heeft haar eigen levensstijl en geloof. Meestal werken beide 

ouders. Privacy en beleefdheid zijn belangrijke waarden, naast 

vrijheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel. 

 

Hoofdstad: Stockholm 

Taal: Zweeds 

Munt: Zweedse kroon 

Bevolking:                                 

10 miljoen 

Oppervlakte:  

450 295 km² 
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School 
Je volgt les in het eerste, tweede of derde jaar van de gymnasieskola 

(hoger secundair). De richting die je volgt, zal afhangen van je 

achtergrond en interesses. De twee meest voorkomende richtingen zijn 

natuurwetenschappen en sociale wetenschappen. In elke richting heb je 

sowieso wiskunde, Zweeds en Engels. Er worden zelden naschoolse 

activiteiten georganiseerd op Zweedse scholen. De omgang met de 

leerkrachten is heel informeel. Leerkrachten worden met hun voornaam 

aangesproken en leerlingen mogen ook hun mening geven over vele 

zaken. 

 

Taal 
Zweeds is de officiële taal in Zweden. Je moet geen Zweeds kennen om 

deel te nemen aan een uitwisseling in Zweden, maar we raden je aan om 

een basiskennis Zweeds te hebben vóór je vertrek. Taallessen worden niet 

standaard voorzien. Studenten van wie de school een taalcursus oplegt als 

toelatingsvoorwaarde, zullen een basis taalcursus krijgen. De meeste 

scholen, maar niet alle, voorzien een basiscursus Zweeds gedurende 

enkele uren per week in het eerste semester. 

 

Eten 

Veel voorkomende ingrediënten van de Zweedse keuken zijn 

aardappelen, kaas, zeevruchten en vis, vlees, groenten, salades en 

sandwiches. Smörgåsbord, een overvloedig buffet, is heel populair bij 

speciale gelegenheden. 
 

 

Vereiste leeftijd 

15j en 8m – 18 jaar 

 

 

Duurtijd 

Schooljaar 

 

 

Programmatypes 

Middelbare school 

 

 

Vraag aan onze 

program 

consultant naar de 

mogelijkheden 

voor jou  
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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 
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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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