Toelichting deelnamekosten
AFS biedt je een totaalpakket aan met een transparante deelnameprijs
Standaard kun je bij een High School uitwisseling rekenen op de volgende onderdelen:
Internationale reiskosten
Internationale verzekering voor ziekte en ongevallen
De wereldwijde AFS verzekering voorziet in terugbetaling van medische kosten, repatriëring, evacuatie
om medische redenen, eenmalige uitkering bij dood door ongeval, tussentijdse terugkeer in geval van
ernstige ziekte of overlijden familieleden (tot in de 2e graad). Overkomst ouder bij ernstige ziekte. Dit
alles ter beoordeling door de verzekeraar.
Services AFS Interculturele Uitwisselingen Nederland
Werving en screening van de scholieren, huisbezoek, advies bij keuze voorkeur bestemming,
dossierbehandeling, oriëntaties voor studenten en ouders, gidsen & informatiepakketten voor studenten
en ouders, ticketbehandeling, ondersteuning bij visum-aanvraag, begeleiding op Schiphol, internationale
communicatie en administratie voor, tijdens en na de uitwisseling, bijeenkomsten voor ouders tijdens de
uitwisseling, 24 uurs bereikbaarheid in geval van nood, ondersteuning vrijwilligersnetwerk, heroriëntatie
na de uitwisseling.
Services gastland
Werving, screening & voorbereiding gastgezinnen, dossierbehandeling, plaatsing van de scholieren,
vervoer van/naar gastgezin/luchthaven, aankomstoriëntaties voor scholieren, begeleiding van scholieren
en gastgezinnen en eindevaluatiekamp, transport van en naar de school/campus, kosten verplicht
schoolmateriaal, ondersteuning vrijwilligersnetwerk, 24 uurs bereikbaarheid in geval van nood.
Internationale coördinatie
Lidmaatschap AFS International, coördinatie tussen partnerlanden, opstellen en begeleiden van
internationale procedures, onderlinge evaluatie, coördinatie en internationale noodsituaties.
Schoolkosten
Aanmelding op school, transport van en naar school zoals dat in het gastland gebruikelijk is,
schoolboeken; let op: alléén voor de verplichte vakken! (met uitzondering van persoonlijke
schoolmaterialen zoals schriften, pennen, e.d. en kosten voor extra keuzevakken/activiteiten.)
Waar zorg jij voor?






visum en paspoort*
eventuele inentingen*
zakgeld voor persoonlijke uitgaven*
school: uniform, sportkleren en activiteiten/vakken waar je extra voor kiest*
WA-verzekering met voldoende buitenlanddekking

(* afhankelijk van je bestemming)

NB: AFS gastgezinnen worden niet betaald voor kost en inwoning van een AFS scholier. Over het
algemeen vinden zij de interculturele ervaring, contacten en soms levenslange relaties meer de moeite
waard dan een eventuele financiële beloning.
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