
  

 

Jaarverslag 2016 

 

Ontvangend programma 

In het schooljaar 2016 - 2017 kwamen 58 jongeren uit 22 verschillende landen naar 

Nederland. Zij verbleven bij gastfamilies verspreid over het hele land, van Limburg tot 

Groningen, van Alphen aan de Rijn tot Borne. Vier deelnemers kwamen via het Europese 

3 maanden programma (ECTP). Eén van de jongeren nam deel aan het Trimester 

Programma. 

Voor de jongeren werden gedurende het jaar diverse activiteiten en bijeenkomsten 

georganiseerd, zowel landelijk als regionaal. Veel activiteiten hebben een duidelijk 

culturele component, zoals het bezoek in Amsterdam aan het Anne Frank-huis en 

Unesco. De bijeenkomsten zijn er vooral op gericht om de deelnemers (en gastgezinnen) 

te helpen bij het verdiepen van hun uitwisselingservaring. Daarnaast speelt voor de 

jongeren het elkaar ontmoeten en het uitwisselen van hun belevenissen een belangrijke 

rol.  

Uitgaand programma 

Vanuit Nederland vertrokken in totaal 58 jongeren naar het buitenland. Eén van de 

jongeren vertrok voor een Semester Programma naar Australië. Twee jongeren 

vertrokken voor het Community Service-programma naar respectievelijk Paraquay en 

Peru. Twee jongeren namen deel aan het Europese programma van drie maanden. Eén 

deelnemer nam deel aan een universiteitsprogramma in de USA. De overige deelnemers 

vertrokken in de zomerperiode naar diverse landen. Alle overige deelnemers deden mee 

aan het High School-programma verspreid over 17 verschillende landen. De USA is nog 

steeds de meest populaire bestemming, het afgelopen jaar verrassenderwijs gevolgd 

door Argentinië.  

 

 

 

 

 

 

       Groepsfoto Kennismakingsdag UP 2016. 



 

 

  

In de volgende tabel is de verdeling van deelnemers per bestemming weergegeven: 

Argentinië 7 

Brazilië  1 

Chili 1 

China 1 

Colombia 3 

Dominicaanse Republiek 1 

Ecuador 3 

Finland 1 

Hong Kong 1 

Indonesië 2 

Italië 2 

Japan 4 

Letland 1 

Mexico 2 

Paraguay 4 

Peru 1 

Portugal 1 

Spanje 3 

Verenigde Staten van Amerika 17 

Totaal 57 

 

 

Beurzenprogramma  

 

In 2016 hebben we 6 beurzen verstrekt die het mogelijk hebben gemaakt voor deze 

jongeren op uitwisseling te gaan. 

We zijn heel blij met de sponsoren die de beurzen beschikbaar hebben gesteld voor onze 

deelnemers. 

 

Certificaat Gastvrije AFS School 

 

In de regio Utrecht werd in 2016 een pilot gestart om scholen meer structureel aan AFS 

te binden en daarvoor een predicaat uit te gaan geven. Na een succesvolle pilot is 

overgegaan tot het verstrekken van deze predicaten. Inmiddels hebben we 3 predicaten 

kunnen overhandigen. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Staf, bestuur en beleid 

 

De personele situatie was de eerste helft van het jaar niet ideaal. We hebben te maken 

gehad met ziekte, onderbezetting en het vertrek van de voormalige directeur. Voor het 

eerst sinds het bestaan van AFS Nederland hebben we een aantal jongeren niet kunnen 

ontvangen. Deze jongeren zijn, in overleg met AFS International, wel allemaal 

overgeplaatst naar andere landen. Dankzij de inzet van het personeel en de extra 

ondersteuning van de vrijwilligers zijn de uitwisselingsprogramma’s van de jongen die we 

wel hebben kunnen ontvangen volgens afspraak uitgevoerd. 

Binnen het Ontvangende Programma is er dus een daling te zien, vanwege het 

herplaatsen van jongeren die naar Nederland zouden komen. Het Uitgaande Programma 

laat wel een stijging zien ten opzichte van voorgaande jaren. 

Het financiële resultaat van 2016 is als gevolg van de extra personeelskosten en het 

herplaatsen van jongeren die naar Nederland zouden komen negatief.  

In augustus 2016 is er een nieuwe directeur benoemd en het jaar sluiten we af met een 

vernieuwde staf. Het lijkt er nu op dat we de onrustige periode kunnen afsluiten en 

kunnen gaan werken aan een verdere opbouw en groei van AFS Nederland. 

 

 

 

 

 

 

     De nieuwe AFS Nederland-staf per december 2016. 

In 2016 is een start gemaakt met een plan voor het versterken van de 

vrijwilligersorganisatie van AFS Nederland, en is het besluit genomen het kantoor te 

verplaatsen naar een meer centraal gelegen locatie met grote voorkeur voor een 

representatief kantoor. Deze plannen moeten in 2017 verder uitgewerkt worden en de 

verhuizingen moet in 2017 plaats gaan vinden. 

 

 



 

 

 

Er is een start gemaakt met het nieuwe 18+ programma, Sentio genaamd. Via de website 

van AFS Nederland worden geïnteresseerde potentiële deelnemers doorverwezen naar 

AFS Vlaanderen, die het 18+ programma aanbiedt en de aanmelding verder begeleidt. Er 

zijn plannen om in de tweede helft van 2017 het Sentio-programma geleidelijk weer 

over te nemen van AFS Vlaanderen zodat AFS Nederland zelf een volwaardig 18+ 

programma kan aanbieden. 

In Nederland is het beleid erop gericht de diversiteit binnen het programma te 

vergroten. Net als vorig jaar is daarom speciale aandacht uitgegaan naar de promotie van 

andere landen dan de Verenigde Staten. Met name is er veel aandacht besteed aan de 

promotie van Latijns-Amerika en Azië.  

 

Groepsfoto Eindkamp OP 2016. 


