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Voorwoord
Welkom bij AFS!

Gastgezin zijn is ongelooflijk boeiend, verrassend en leerrijk. De aanpassing aan de nieuwe

situatie vraagt zowel van jou als van je gaststudent een inspanning. Je staat er echter niet alleen

voor. AFS zorgt vóór en tijdens het verblijf van je gastzoon of -dochter voor de nodige

ondersteuning.

Gastgezin zijn brengt ook heel wat praktische en administratieve aspecten met zich mee. Met

deze gids willen we jullie hierop voorbereiden. Je leest hierin wat je moet doen bij aankomst

van je gaststudent, bij wie je terecht kan, waar je op moet letten als je gaststudent wil gaan

reizen, aan welke regels de gaststudent zich moet houden, wanneer de nationale

AFS-activiteiten plaatsvinden …

We willen je dan ook vragen dat je deze gids met veel zorg doorneemt. Hou

hem ook tijdens het verblijf van je gaststudent bij de hand. Je kan de gids ook

te allen tijde online raadplegen op afs.nl/gastgezin/gids. Indien bepaalde

informatie niet helemaal duidelijk is, kan je ons uiteraard altijd contacteren.

Wij wensen jullie alvast een boeiende en verrijkende ervaring toe!

AFS Low Lands
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1. Data en contactgegevens

Belangrijke data
AFS organiseert enkele nationale activiteiten die verplicht zijn voor alle gaststudenten. Zorg

ervoor dat je gaststudent deze data vrijhoudt! Hou ook rekening met deze data bij het plannen

van familie-activiteiten. Voor een gaststudent die naar de middelbare school gaat, zijn deze

activiteiten verplicht onderdeel van zijn of haar AFS-uitwisseling in Nederland:

● Aankomst: 27 augustus.

● Postarrival- oriëntatie: 10-12 september 2021.
● Mid-oriëntatie (MOR): 25-27 maart 2022.
● Eindoriëntatie (EOR): 24-26 juni 2022.
● De studenten vertrekken terug naar huis op 9 juli 2022.

Daarnaast organiseren de comités ook lokale activiteiten voor zowel de gaststudenten als voor

jullie als gastgezin. Het comité zal je zelf op de hoogte brengen van deze activiteiten.

Contactgegevens
Voor al je vragen kan je bij de vrijwilligers in jouw comité of op het AFS–kantoor terecht op het

nummer 085 047 1525. In nood kun je een collega van wacht bereiken via +3215795010.

Lokale contactpersonen in het comité: Vul hier zelf de contactgegevens in, zodat je ze altijd makkelijk
kan terugvinden.

Gastgezinbegeleider @

Jongerenbegeleider @

Hoofdbegeleider @

Schoolcoördinator @

Voorzitter @
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2. De AFS-werking in Nederland

AFS-organisatiestructuur
Comités

AFS Nederland werkt samen met AFS Vlaanderen in AFS Low Lands. De basis van AFS wordt

gevormd door de vrijwilligers. Zij zijn verdeeld in twee regio’s (Nederland en Vlaanderen). Elke

regio is gegroepeerd in lokale comités.

Op dit ogenblik zijn er 4 lokale comités actief die elk verantwoordelijk zijn

voor een bepaald geografisch gebied van Nederland. Dit zijn: NOORD, SoHo

(Zuid-Holland), NoHo (Noord-Holland), en YOU (provincie Utrecht). Buiten

de comités zijn er de Nationale Vrijwilligers. Met het lokale comité of de

Nationale Vrijwilligers van je regio heb je ongetwijfeld al contact gehad

tijdens de zoektocht naar een gaststudent.

Nationale oriëntaties voor gaststudenten in het middelbaar

Zoals je bij de data al zag staan, organiseren

we voor onze gaststudenten die naar een

middelbare school gaan, drie nationale
oriëntaties. Deze zijn voor ons zeer

belangrijk, omdat de jongeren er tijd krijgen

om in groep en onder begeleiding stil te

staan bij hun leerervaring, terug te blikken

op wat reeds is geweest en vooruit te kijken

naar wat nog komt.

Lokale activiteiten

In de loop van het jaar zal je door je comité op verschillende activiteiten uitgenodigd worden.

Voor de gastfamilies vinden er infomomenten, reflectiemomenten en vrijblijvende

fun-activiteiten plaats. Het zijn de ideale gelegenheden om andere gastfamilies (en

zendfamilies) te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Uit evaluaties van gastfamilies is

gebleken dat deze momenten heel erg gewaardeerd en gesmaakt worden!

Ook voor de gaststudenten is er een groot aanbod. Moedig je gastzoon of -dochter aan om

zeker naar de activiteiten van jullie eigen comité te gaan. Wellicht ontvangt hij/zij ook nog

uitnodigingen voor activiteiten van andere comités die in Nederland actief zijn. Bekijk samen

met je gaststudent de haalbaarheid daarvan.
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Het kantoor

Het kantoor biedt professionele ondersteuning voor de gehele organisatie. Niet alleen de

administratie behoort tot haar taken, maar ook de vorming en de ondersteuning van de

vrijwilligers bij de begeleiding van de deelnemers.

Internationale samenwerking

AFS is vertegenwoordigd in meer dan 60 landen over de hele wereld. Alle AFS-partners werken

op zelfstandige basis en zijn verantwoordelijk voor hun eigen werking, beleid en financiën. Een

aantal afspraken en gezamenlijke kwaliteitsstandaarden, zorgen voor eenvormigheid van

aanbod en identiteit. Aan het AFS-netwerk is een internationale administratie verbonden,

gevestigd in New York. Zij zorgt voor coördinatie en informatiedoorstroming tussen de

verschillende AFS-partners.

AFS-begeleiding

Elk gastgezin heeft haar eigen gastgezinbegeleider. Dit is vaak iemand die zelf vroeger

gastouder is geweest. Elke buitenlandse gaststudent krijgt een jongerenbegeleider. Dit is

meestal iemand die zelf AFS-gaststudent geweest is of ervaring heeft als gastbroer of -zus. Het

is precies de AFS-ervaring die van deze vrijwilliger de ideale persoon maakt om je gaststudent

bij te staan. De begeleider zal regelmatig contact opnemen met je gaststudent en samen

reflecteren over het verloop van de ervaring. Op die manier hebben jullie beiden (gastgezin en

gaststudent) iemand om op terug te vallen met vragen of twijfels.

Het werk van deze begeleiders wordt per comité gecoördineerd door de hoofdbegeleider, die

eveneens een vrijwilliger is. De hoofdbegeleiders houden contact met de collega’s die instaan

voor de ondersteuning van gastgezinnen en gaststudenten op het AFS-kantoor. De begeleiders

kunnen meedenken, meepraten, suggesties doen, vragen beantwoorden enz. Het zijn personen

om die leuke en soms minder leuke ervaringen mee te delen, mensen waar jij en je gaststudent

steeds bij terecht kunnen. Voor alle duidelijkheid: de begeleider is géén pottenkijker maar een

AFS-vrijwilliger die je graag wil helpen of raad geven waar dit gewenst of nodig is.

Aarzel zeker niet om contact op te nemen met de gastgezinbegeleider als er zich een probleem

voordoet, ook als je denkt dat je het zelf kan oplossen. Zo blijft de begeleider op de hoogte van

het reilen en zeilen binnen de gastfamilie. Spoor je gaststudent ook aan naar zijn/haar

begeleider te stappen als je ziet dat er iets scheelt. Hoe sneller de begeleiding kan ingrijpen, hoe

groter de kans dat het probleem op een constructieve manier kan opgelost worden. Je

gastzoon of –dochter en jijzelf zullen in de eerste plaats contact hebben met jullie eigen

begeleider. Komen zij er zelf niet uit, dan gaan ze te rade bij de hoofdbegeleider. Pas in laatste

instantie wordt de verantwoordelijke support op het kantoor ingeschakeld. Wij vragen je met

aandrang om deze procedure te respecteren: de begeleiders van je comité kennen jouw gezin

en je gaststudent het best, zij zijn dus het best geplaatst om samen met jullie de problemen aan

te pakken!
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Verder zal je ook in contact komen met de schoolcoördinator (ook een AFS-vrijwilliger uit je

comité), die instaat voor de goede samenwerking tussen AFS en de gastschool. Alle

communicatie met de partnerkantoren gebeurt via het AFS-kantoor in Mechelen. Je hoeft
nooit een AFS-kantoor in het buitenland te contacteren, je kan altijd bij ons terecht.

In noodsituaties
Bel het AFS-kantoor (085-0471525). Buiten de kantooruren heeft ons kantoor
24 uur op 24 uur een dienst voor noodgevallen, bereikbaar via +32 15795010.

Maak voor jezelf eerst uit of je de situatie zelf kan oplossen, bel eventueel naar je begeleider of

naar de hoofdbegeleider van je comité. Lukt het niet of vind je dat het AFS-kantoor dringend op

de hoogte moet worden gebracht, bel dan het kantoor. Een staflid van het kantoor helpt je dan

verder. Wordt er niet opgenomen, spreek dan een boodschap in op de voicemail van de

noodtelefoon en je wordt zo gauw mogelijk teruggebeld.
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3. AFS-regels
Als gastouder draag je als verantwoordelijke ouder mee zorg voor de minderjarige (of net

meerderjarige) student bij jou in huis. We vragen jullie om die reden om een aantal regels te

respecteren ter bescherming van de gaststudenten.

Internationale AFS-regels1

Tijdens hun AFS-ervaring is het verboden voor deelnemers om:

● Een gemotoriseerd voertuig te besturen(behalve elektrische fietsen en deelsteps);

● Te liften;

● Drugs (ook softdrugs, zoals o.a. marihuana) te gebruiken of in bezit te hebben;

plaatsen te frequenteren waar drugs worden gebruikt of gedeald; bewust om te gaan

met mensen die gekend zijn om hun druggebruik…;

● Excessief alcohol verbruik kan een reden zijn voor een verwittiging of teruggestuurd

worden naar huis.

Een overtreding van deze regels kan leiden tot het vroegtijdig beëindigen van  de

uitwisseling.

Reizen
Uitwisselingsstudenten reizen doorgaans graag, maar dat is niet de hoofdreden waarom ze aan

een AFS-programma deelnemen. Het belangrijkste deel van de AFS-ervaring is het leven in je

gezin en op school. Daarom zijn de volgende regels van kracht:

Algemeen

● Enkel voor uitstappen waarbij de gaststudent één of meer nachten buiten Nederland

doorbrengt moet AFS op de hoogte gebracht worden. Voor daguitstappen en

binnenlandse reizen is toestemming van AFS   niet nodig.

● Reizen en daguitstappen zijn enkel toegelaten tijdens de vakanties, nooit tijdens de

schooldagen (behalve voor schoolreizen) of tijdens nationale AFS-activiteiten (bijv.

Mid- en Eindoriëntatie …).

Onder ‘schooldag’ verstaan we een dag waarop de hele klas op school verwacht wordt, zowel

tijdens het jaar als in de examenperiode.

1 Elektrische fietsen en steps zijn wél toegestaan. Een elektrische fiets wordt door de Nederlandse
wetgever gezien als fiets onder de volgende drie voorwaarden:

-Er is enkel ondersteuning wanneer je zelf meetrapt
-Het maximaal vermogen bedraagt 250 watt
-Er is ondersteuning tot maximum 25 km/u. Je mag wel sneller fietsen maar dit moet dan gebeuren
zonder ondersteuning.
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Tijdens het verblijf in Nederland is AFS juridisch verantwoordelijk voor de gaststudent. Het is

belangrijk dat we steeds weten waar een gaststudent zich bevindt in het buitenland. Elke reis

moet minstens twee weken op voorhand aangevraagd worden via afs.nl/reisaanvraag. Alle

AFS-kantoren zijn gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar, dus reizen in de Kerstvakantie of
kort erna, worden best drie tot vier weken op voorhand aangevraagd.

Er kan één reisaanvraag gedaan worden voor verschillende gaststudenten. Belangrijk is dat

steeds de naam van de gaststudent(en) vermeld wordt als persoon die wenst te reizen. Ook

als de gaststudent zelf de aanvraag doet, dient hij/zij zichzelf op te geven als persoon die zal

reizen. Jullie krijgen een mailtje met bevestiging zodra de reis door alle partijen (AFS

Nederland, AFS partnerland, natuurlijke ouders) is goedgekeurd.

Reizen zonder gastgezin

● Reizen zonder gastfamilie leveren niet altijd een inhoudelijke bijdrage tot het

AFS-programma en daarom zijn de regels op dit gebied eerder beperkend. Verder

moeten we steeds in staat zijn de gaststudent te bereiken in noodgevallen.

● Reisaanvragen voor individuele reizen hebben een langere

verwerkingstijd. Hierbij moeten zowel de gastfamilie, de natuurlijke

ouders als het AFS-kantoor elke reis afzonderlijk toestemming geven.

Pas wanneer de drie partijen hun toestemming hebben gegeven krijgt

de gaststudent de goedkeuring om te reizen. Let op: Tussen Kerst en

Nieuw is het AFS-kantoor gesloten. Reisaanvragen voor deze periode

worden dus best 3 tot 4 weken op voorhand aangevraagd.

● Het gastgezin geeft haar toelating voor de reisaanvraag elektronisch. Het AFS-kantoor

contacteert de natuurlijke ouders voor hun toelating. Het contacteren van de

natuurlijke ouders laat soms even op zich wachten. Hou daarom zeker altijd rekening

met een wachttijd van minstens twee weken.

● Zonder expliciete goedkeuring van het AFS-kantoor (via mail) mag de jongere niet op
reis. AFS is niet verantwoordelijk voor reisarrangementen die gemaakt werden zonder

onze toestemming. Het is daarom erg belangrijk om de reisaanvraag voldoende op

voorhand aan te vragen.

● Het totaal aantal dagen dat de gaststudent mag reizen zonder gastgezin is beperkt tot

15 overnachtingen in het buitenland (verspreid over de duur van het programma).

● AFS’ers krijgen geen toestemming om alleen te reizen vóór de kerstvakantie, dit om

maximale integratie te bekomen in het gastgezin en op school. Omdat verschillende AFS

kantoren gesloten zijn tussen Kerst en Nieuwjaar moeten reisaanvragen voor de
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kerstperiode drie tot vier weken op voorhand. Zo niet is het mogelijk dat de individuele

reisaanvraag niet tijdig verwerkt kan worden.

● Er mogen maximaal 5 AFS’ers samen reizen. Er kan een gezamenlijke reisaanvraag

ingediend worden via de website waarna aan alle gast- en zendouders afzonderlijk

toestemming zal worden gevraagd.

● Wanneer een online formulier verstuurd wordt, krijgen jij en je gastzoon of -dochter
via mail een bevestiging van het AFS-kantoor dat de aanvraag in behandeling is. Ga je

niet (langer) akkoord met de reis? Geef ons dan een seintje!

● AFS heeft steeds het recht om een
aanvraag tot onafhankelijk reizen te
weigeren ook als deze ogenschijnlijk

voldoet aan de voorwaarden.

Op dit ogenblik kunnen we niet

inschatten wat de wenselijkheid en

haalbaarheid zal zijn van reizen in het

COVID-19-tijdperk. Wij zullen ten

gepaste tijde bekijken of en onder welke

omstandigheden buitenlandse reizen

voor AFS’ers toegelaten zijn.

Reizen met school of gastgezin

● Reizen die georganiseerd zijn door de school en waarmee je akkoord gaat, worden altijd

toegelaten zolang de gaststudent hierdoor geen nationale AFS-activiteiten mist. De

gaststudent moet deze reizen zelf betalen. AFS komt hier niet in tussen. Vermeld op het

online formulier ook de naam en gsm-nummer van de reisbegeleider.

● Reizen met het gastgezin of een erkende Nederlandse organisatie (AFS-comité,

jeugdbeweging, sportclub…) zijn uiteraard ook toegestaan (behalve tijdens schooldagen

en nationale AFS-activiteiten), aangezien zij bijdragen tot een goede integratie.

● Het is niet nodig een reistoelating aan te vragen bij AFS voor dit type van reizen.

Bezoek aan of van de natuurlijke familie van de AFS’er
Het is mogelijk dat de gaststudent familieleden of vrienden heeft die in Europa wonen of er

tijdelijk verblijven. Wil hij deze bezoeken dan valt dit onder 'reizen zonder gastgezin' en moeten

dezelfde stappen gevolgd worden. Terug naar het thuisland gaan om een bezoekje aan de

familie te brengen is echter niet mogelijk. Wat als familie of vrienden van de AFS’er op bezoek

komen? Breng ons op de hoogte van het geplande bezoek en deel ons je standpunt erover mee.

Sta je negatief tegenover de gemaakte plannen, dan gaan wij hierover met je gaststudent en via

onze collega’s met de zendouders praten.
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Jarenlange ervaring leert ons dat studenten vaak in de war kunnen zijn na bezoek van hun

naaste familie. Het bezoek van familie of vrienden is niet verboden, maar we raden het daarom

wel af.

Terugkeer
Door immigratie- en overheidsregulaties moeten de jongeren bij beëindiging van het

programma terug naar huis keren. Willen ze graag langer blijven (voor een kamp met de

jeugdbeweging, een reis, …) dan kan dat onder bepaalde voorwaarden. De procedure voor een
verlengd verblijf na afloop van het programma heet “Program release”. Zowel het zendland als

het gastland (AFS Nederland) moeten hun goedkeuring hiervoor geven; elk verzoek wordt op

individuele basis bestudeerd en kan dus worden afgekeurd zolang beide AFS-kantoren hun

goedkeuring niet gegeven hebben.

Gaststudenten die overwegen langer te blijven, moeten alle documenten zoals hieronder

omschreven minstens een maand voor het einde van de uitwisseling indienen. Late of

incomplete aanvragen worden geweigerd. We raden daarom aan om twee maand op voorhand

de nodige documenten reeds voor te bereiden:

Vereiste documenten:

1. Brief (of e-mail) in verband met gastgezin
Een brief of e mail waarin de gaststudent bevestigt dat hij na de einddatum van het

uitwisselingsprogramma niet langer bij zijn gastfamilie zal blijven. Blijf de student wel bij de

gastfamilie dan vragen we een brief van de gastfamilie waarin zij aangeven de gaststudent ook

nog na afloop van het programma te willen ontvangen los van het AFS-programma. Hierin moet

ook vermeld staat tot welke datum de student nog langer bij de gastfamilie zal blijven. Dit ter

bescherming van de gastfamilie.

2. Program Release Form
AFS Nederland zal contact opnemen met het AFS-kantoor in het

zendland om hun goedkeuring te vragen voor een verlengd

verblijf. Het AFS-kantoor in het zendland zal de natuurlijke

ouders vragen om een program release formulier te

ondertekenen, hiervan hebben we een kopie nodig.

3. Reisschema of motivatiebrief
Een kopie van je reisschema of plannen tijdens je verlengd

verblijf. Hierin vragen we de activiteiten te omschrijven die de

student heeft gepland tijdens de program release, dus na afloop van de uitwisseling en voor de

terugkeer naar huis. In deze brief is het voornamelijk belangrijk dat de student kan aantonen

wat de reden is voor zijn verlengd verblijf.

4. Medische verzekering
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Bewijs dat de student medische verzekerd is voor de periode na afloop van het programma en

voor de terugkeer naar huis. De student valt na afloop van het programma niet langer onder de

verzekering van AFS.

5. Verlaten van de Schengen zone
*Enkel voor gaststudenten zonder een
Schengen paspoort!*
Reservatiebewijs van een reis buiten

de Schengenzone voor het einde van

het programma. In de laatste maand

van het programma dient de

gaststudent de Schengenzone te

verlaten. De student reist buiten de

Schengenzone en keert terug naar

Nederland op basis van zijn/haar

paspoort én niet op basis van het

Nederlands verblijfspasje. In het
paspoort moet een toeristenvisum worden aangebracht. De gaststudent moet net zoals de

andere studenten op het einde van het programma zijn/haar Nederlands pasje indienen bij de

gemeente.

Let op: Voor deze reis valt de student nog steeds onder de reisregels van AFS en worden er

geen speciale uitzonderingen gemaakt. Reizen op de laatste dag van het programma (wanneer

het oorspronkelijk vertrek gepland stond) worden wel toegestaan. Voorbeelden van

bestemmingen buiten de Schengenzone waar de gaststudent naartoe kan reizen: Engeland,

Ierland, Bosnië Herzegovina, Rusland, Roemenië, Bulgarije, Servië, Turkije, Marokko, … Het is

absoluut noodzakelijk dat de gaststudent voor het einde van het programma of op de laatste

dag de Schengenzone verlaat en terugkeert met een toeristenvisum in het paspoort. Dit is de

enige manier waarop AFS zich kan ontdoen van de tenlasteneming die werd ingediend bij

Binnenlandse Zaken. Er zijn geen uitzonderingen mogelijk.

Voor studenten die geen Schengen-paspoort bezitten werd voor hun uitwisseling een visa

voor Nederland aangevraagd. Dit betekent dat AFS Nederland zich heeft garant gesteld

tegenover Binnenlandse Zaken en verantwoordelijk is voor de terugkeer naar het thuisland.

Overzicht van landen binnen de Schengenzone :

https://en.wikipedia.org/wiki/Schengen_Area

Ticket terugvlucht

Eenmaal alle voorgaande stappen zijn gevolgd en de nodige documenten zijn ingediend zal AFS

Nederland toestemming geven voor het wijzigen van de terugvlucht. Voor het boeken van de
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vlucht dient de gaststudent contact op nemen met het AFS-kantoor is het zendland. Gelieve

een kopie van het ticket aan AFS Nederland te bezorgen.

Gevolgen van een Program Release

Tijdens de program release (na de einddatum van het programma) maakt de student niet langer

deel uit van het AFS-programma. AFS is dan ook niet langer verantwoordelijk en zal ook niet
langer bijstand verlenen. AFS zal niet tussenkomen in schoolkosten en schoolzaken.
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4. Administratie

Verblijfsvergunning / melding van aanwezigheid
gaststudent
Inschrijving bij de gemeente

Bij een uitwisseling komt helaas altijd ook een stukje bureaucratie kijken. Hoe veel en wat dat

is, hangt af van het land waar de student vandaan komt. Hieronder vind je de handleidingen

voor de inschrijving van jouw gastkind in Nederland. Welke handleiding je moet volgen is

afhankelijk van het land van afkomst.

● Handleiding A: Mijn gastkind komt uit een EU-
of EER-land of Zwitserland (zie afbeelding
rechts). 

● Handleiding B: Mijn gastkind komt uit Australië,
Nieuw Zeeland, Canada, Japan, Zuid-Korea of
de VS.

● Handleiding C: Mijn gastkind komt uit een ander
land. 

Handleiding A 

(EU, EER en Zwitserland)

Inschrijving bij de gemeente

Iedereen die in Nederland woont, moet ingeschreven staan bij de gemeente waar hij/zij zijn
woonplaats heeft. Dit geldt ook voor uitwisselingsstudenten. Na de inschrijving bij de
gemeente krijgt de student een BSN die hij/zij bijvoorbeeld nodig heeft om een bankrekening te
openen. 

Hoe werkt het?

In principe moet men zich binnen 5 dagen na aankomst in Nederland bij de gemeente
inschrijven. Het is dus een goed idee om al voor de aankomst van de student een afspraak bij de
gemeente in te plannen, als mogelijk. We raden je aan om samen met je gastkind naar de
afspraak te gaan. De student heeft de volgende documenten nodig bij de afspraak:

● Een geboorteakte (afhankelijk van land van afkomst mogelijk inclusief vertaling en/of
gecertificeerd).

● Paspoort.

Een paar weken na de afspraak ontvangt je student per brief zijn BSN. Bij vertrek moet je je
gastkind weer uitschrijven bij de gemeente. 
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Handleiding B 

(Australië, Nieuw Zeeland, Canada, Japan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten)

Stap 1: Inschrijving bij de gemeente

Iedereen die in Nederland woont, moet ingeschreven staan bij de gemeente waar hij/zij zijn
woonplaats heeft. Dit geldt ook voor uitwisselingsstudenten. Na de inschrijving bij de
gemeente krijgt de student een BSN, die hij/zij nodig heeft om bijvoorbeeld een bankrekening
te openen. 

Hoe werkt het?

In principe moet men zich binnen 5 dagen na
aankomst in Nederland bij de gemeente
inschrijven. Het is dus een goed idee om al voor
de aankomst van de student een afspraak bij de
gemeente in te plannen, als mogelijk. We raden
je aan om samen met je gastkind naar de
afspraak te gaan. De student heeft de volgende
documenten nodig bij de afspraak:

● Een geboorteakte (afhankelijk van land
van afkomst mogelijk inclusief vertaling
en/of gecertificeerd).

● Paspoort.

Een paar weken na de afspraak ontvangt je student per brief zijn BSN. Bij vertrek moet je je
gastkind weer uitschrijven bij de gemeente. 

Let op: Sommige gemeenten weigeren de inschrijving van een gastkind dat nog geen
verblijfsvergunning heeft. In dat geval moet je met de inschrijving wachten totdat de student de
verblijfsvergunning heeft ontvangen. 

Stap 2: Biometrie bij de IND

Je gastkind had geen visum nodig om naar Nederland te komen. Dat scheelt aan de voorkant
veel werk maar betekent dat de IND nog geen foto, vingerafdruk en handtekening van degene
heeft voor de verblijfsvergunning. De student moet daarom naar een IND-locatie naar keuze
om deze biometrische gegevens af te geven. 

Hoe werkt het?

Na de aankomst ontvangen jullie van ons een brief van de IND. Daarin wordt toegelicht hoe je
bij de IND een afspraak kunt maken voor het afgeven van de biometrische gegevens. Jullie
gastkind heeft in totaal ongeveer 2 ½ maand de tijd om de verblijfsvergunning op te halen (stap
3), maak daarom tijdig een afspraak bij de IND. Het is fijn als je zelf ook bij de afspraak kunt zijn,
maar het is niet noodzakelijk. 

De student moet de volgende dingen meenemen:

● Een ongebruikte pasfoto.

● Paspoort.
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Stap 3: Verblijfsvergunning ophalen

Hoe werkt het?

Bij ons komt een brief van de IND binnen dat de verblijfsvergunning opgehaald kan worden. Wij
zetten deze brief door naar jullie. Voor het ophalen moet weer een afspraak gemaakt worden.
Het IND-loket kan dit keer niet vrij gekozen worden maar is vermeld op de brief van de IND. De
locatie moet namelijk al bij begin van de aanvraag bepaald worden. Voor het geval dat de
plaatsing toen al bekend was, is voor het dichtstbijzijnde IND-loket gekozen. Was de plaatsing
toen nog niet bekend, moet de verblijfsvergunning in Utrecht opgehaald worden. Zorg ook hier
ervoor, dat de afspraak tijdig wordt ingepland. 

De student moet voor deze afspraak zijn paspoort meenemen. 

Handleiding C 

(Andere landen)

Stap 1: Inschrijving bij de gemeente

Iedereen die in Nederland woont, moet ingeschreven staan bij de gemeente waar hij/zij zijn
woonplaats heeft. Dit geldt ook voor uitwisselingsstudenten. Na de inschrijving bij de
gemeente krijgt de student een BSN, die hij/zij nodig heeft om bijvoorbeeld een bankrekening
te openen. 

Hoe werkt het?

In principe moet men zich binnen 5 dagen na aankomst in Nederland bij de gemeente
inschrijven. Het is dus een goed idee om al voor de aankomst van de student een afspraak bij de
gemeente in te plannen, als mogelijk. We raden je aan om samen met je gastkind naar de
afspraak te gaan. De student heeft de volgende documenten nodig bij de afspraak:

● Een geboorteakte (afhankelijk van land van afkomst mogelijk inclusief vertaling en/of
gecertificeerd).

● Paspoort.

Een paar weken na de afspraak ontvangt je student per brief zijn BSN. Bij vertrek moet je je
gastkind weer uitschrijven bij de gemeente. 

Let op: Sommige gemeenten weigeren de inschrijving van een gastkind dat nog geen
verblijfsvergunning heeft. In dat geval moet je met de inschrijving wachten totdat de student de
verblijfsvergunning heeft ontvangen. 

Stap 2: Verblijfsvergunning ophalen

Je gastkind had een visum nodig om naar Nederland te kunnen reizen. Hiervoor zijn voor
vertrek al een aantal dingen geregeld, wat betekent dat de student niet naar de IND hoeft om
biometrische gegevens af te geven, er moet alleen de verblijfsvergunning opgehaald worden.

Hoe werkt het?

Bij ons komt een brief van de IND binnen dat de verblijfsvergunning opgehaald kan worden. Wij
zetten deze brief door naar jullie. Voor het ophalen van de verblijfsvergunning moet je een
afspraak maken. Het IND-loket kan niet vrij gekozen worden maar is vermeld op de brief van de
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IND. De locatie moet namelijk al bij begin van de aanvraag bepaald worden. Voor het geval dat
de plaatsing toen al bekend was, is voor het dichtstbijzijnde IND-loket gekozen. Was de
plaatsing toen nog niet bekend, moet de verblijfsvergunning in Utrecht opgehaald worden. Je
gastkind heeft ongeveer 2 ½ maanden de tijd om de verblijfsvergunning op te halen, maak
daarom tijdig een afspraak. 

De student moet voor deze afspraak zijn paspoort meenemen.

Het financiële luik

Wie betaalt wat?
Het algemeen principe is dat je als gastgezin instaat voor de kosten verbonden aan kost en
inwoon van de gaststudent. Alle andere kosten (vervoer, medische kosten of schoolkosten) zijn

ten laste van AFS of van de gaststudent en zijn natuurlijke ouders. In sommige gevallen zal je als

gastgezin een deel van deze kosten voorschieten. Dit wordt uiteraard door AFS of door je

gastzoon of -dochter terugbetaald. Hieronder vind je een overzicht van welke kosten door AFS
gedragen worden en welke door de gaststudent en de zendouders.

Terugbetaling medische kosten

● Alle AFS-gaststudenten zijn medisch verzekerd via een polis die door AFS wordt

geleverd. Je mag de gaststudent niet inschrijven bij je eigen zorgverzekering.

● AFS zorgt voor een uitgebreide medische verzekering. Zie hier de details.

● Informatie m.b.t. de verzekering:

Om een snelle terugbetaling te bekomen, vragen we je om ons de volgende informatie toe te

sturen:

● Aangifteformulier medische kosten volledig ingevuld.

● Verklaring van de geneesheer met vermelding van aard van ziekte of letsel.

● Datum van het voorval.
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● Medisch getuigschrift.

● Afschrift apothekerskosten.

Dit alles moet binnen 90 dagen na de consultatie op het AFS-kantoor binnengebracht worden.

Vermeld steeds aan wie moet worden betaald. De rekeningen kunnen slechts betaald worden

indien wij in het bezit zijn van een volledige beschrijving van het ongeval of de ziekte (indien

mogelijk liefst in het Engels), opgemaakt door de dokter. Het formulier voor de medische

kosten staat op onze website www.afs.nl/gastgezin/gids.

Je hebt de keuze: ofwel betaal je de rekeningen zelf en zal AFS ze nadien terugbetalen, ofwel

vraag je de behandelende arts (of het ziekenhuis) de rekeningen rechtstreeks aan AFS te

factureren, met alle nodige documenten en gegevens.

Wat moet je doen in geval van ernstige ziekte of ongeval?

Je brengt onmiddellijk het AFS-kantoor op de hoogte op een van de volgende nummers:

● Tijdens de kantooruren: 085 0471525.

● Buiten de kantooruren: +32 15795010 (keuzemenu met de

mogelijkheid om een boodschap in te spreken of

doorgeschakeld te worden naar de noodtelefoon van AFS

Interculturele Programma’s VZW.

● Indien je ons op voormelde nummers niet kunt bereiken dan kan

je onderstaande internationale organisatie (24u/24u)

contacteren: GMMI - tel: 1-954-370-6468.

Je geeft dan volgende gegevens door:

1. Naam gastfamilie + woonplaats + telefoonnr.

2. Naam gaststudent + thuisland.

3. Naam behandelende arts of ziekenhuis + telefoonnr.

Je noteert het dossiernummer dat je doorkrijgt en volgt de instructies op.

Terugbetaling school- en vervoerskosten

Hieronder vind je een overzicht van de schoolkosten die al dan niet terugbetaald worden. Deze

opsomming bevat niet noodzakelijk alle activiteiten of mogelijkheden. Aarzel zeker niet om ons

te contacteren in geval van twijfel!

Opgelet: bepaalde richtingen zoals toerisme, kunst, technische richtingen, keukenhulp, …

vereisen de aankoop van specifieke materialen en/of schooluitstappen. Gaststudenten die zo
een richting volgen zullen zelf de extra bijkomende kosten moeten dragen.
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Welke kosten worden terugbetaald door AFS?
● Verplichte schoolboeken: Tweedehandsboeken of huurboeken worden terugbetaald

mits ervoor gezorgd wordt dat deze na gebruik tijdig en op correcte wijze terug worden

ingeleverd. Nieuwe boeken worden enkel terugbetaald wanneer er geen andere

mogelijkheid is. Na een schoolverandering wordt de aankoop van nieuwe schoolboeken

enkel terugbetaald indien de schoolverandering goedgekeurd werd door AFS.

● Gebruik van refter, verwarming, opvang
● Administratieve kosten:

o Schoolverzekering

● Taallessen: Taallessen die door het comité worden georganiseerd

Welke kosten zijn ten laste van de gaststudent/zendouders?
● Woordenboeken, atlas, bijbel: De gaststudent kan deze ontlenen of zelf kopen en

doorverkopen.

● Materialen: Schriften, schrijfmateriaal, rekenmachine, tekenmateriaal, …

● Maaltijden op school
● Kledij: Uniform, turn- en sportkledij, labojas en andere kleding of schoeisel.

● Schooluitstappen en –reizen:
o Daguitstappen naar het buitenland

o Alle meerdaagse uitstappen (binnen- en buitenland)

● Administratieve kosten:
o Schoolinschrijving (meeste scholen vragen geen inschrijvingsgeld)

● Activiteiten na school
● Officiële documenten: Vertalingen, legaliseringen, echtheidsverklaringen…

● Klas- en schoolfoto’s
● Taallessen: Bijkomende taallessen.

● Huur van locker

Welke kosten zijn ten laste van het gastgezin?
● Administratieve kosten:

Ouderbijdrage, bijdrage oudervereniging,… zijn vrijwillig en persoonlijk voor het

gastgezin.

Opgelet! Sommige scholen werken met voorschotfacturen. In uitzonderlijke gevallen wordt

meer dan 250 euro voorschot gevraagd voor boeken en algemene schoolkosten. In dat geval

betaalt AFS een maximum van 250 euro aan voorschot terug. Na het ontvangen van de

detailafrekening, is het mogelijk om eventuele bijkomende reële kosten verder in te brengen.

Kan de student met slecht weer niet naar school fietsen? AFS betaalt de kosten terug wanneer

de student in slechte weersomstandigheden naar school of de taallessen moet reizen - tot een
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maximumbedrag van 70 euro per student. Onder slechte weersomstandigheden verstaan we

code geel, oranje en rood van de KNMI.

Andere kosten

Welke kosten zijn ten laste van de gaststudent/zendouders?
● Het vervoer van en naar lokale AFS-activiteiten: afhankelijk van de activiteit zal het

lokaal comité de vervoerskost (terug)betalen. In sommige gevallen wordt hiervoor een

bijdrage aan de deelnemer gevraagd. Zorg voor duidelijke afspraken met het comité.

● Vervoerkosten voor persoonlijke uitstappen.

● Facturen voor telefoonabonnement, privéaankopen, …

Er wordt aan de gaststudenten gevraagd om zelf in hun zakgeld te voorzien.

Zorg dat je gaststudent zijn rekeningen en abonnementen afsluit voor hij of zij terug naar huis
vertrekt. Indien je na het vertrek van je gaststudent merkt dat er nog niet-vereffende

rekeningen zijn in Nederland, neem dan zo snel mogelijk contact op met het kantoor en je

gaststudent. Laat de maatschappij meteen weten dat deze jongere niet meer op dit adres

woont om te voorkomen dat rekeningen oplopen door bijkomende aanmaningskosten. Breng

facturen na terugkeer van de student ook consequent weer terug naar de postbus met de

vermelding “deze persoon woont niet meer op dit adres”. Je kunt ook altijd op het AFS-kantoor

terecht voor hulp bij bemiddeling tot 3 maanden na het vertrek van de gaststudent naar huis.

Welke kosten worden terugbetaald door AFS?
● Officiële AFS-activiteiten: verplichte activiteiten die deel uitmaken van het

uitwisselingsprogramma: de post-aankomst-, mid- en eindoriëntatie zijn gratis voor de

gaststudenten.

Welke kosten zijn ten laste van de gaststudent/zendouders?
● Kosten voor lokale AFS-activiteiten: deze activiteiten organiseert jullie AFS-comité.

Sommige activiteiten zijn gratis voor de gaststudenten en voor sommige zal er een

bijdrage worden gevraagd. Dit wordt vooraf in de uitnodiging vermeld. Eventuele

terugbetalingen van kosten worden geregeld met het lokale comité.

● Kosten van persoonlijke activiteiten en uitstappen.

Terugbetaling van kosten ten laste van AFS

In heel wat gevallen zal het gastgezin of de gaststudent een bedrag voorschieten dat achteraf

terugbetaald wordt door AFS. Hoe kan je de gemaakte kosten terugvorderen?
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Je gebruikt de volgende formulieren die je kunt downloaden op www.afs.nl/gastgezin/gids.

● Formulier ‘Medische kosten gaststudenten’
● Formulier ‘School- en vervoerkosten schoolprogramma’

Je kiest het juiste formulier en doorloopt de volgende stappen:

1. Je vult het betrokken formulier volledig in en voegt er de betalingsbewijzen van de

gemaakte kosten aan toe. (Gelieve de twee formulieren gescheiden te houden!)

2. Je stuurt de formulieren samen met de betalingsbewijzen naar het AFS-kantoor op het

op het document vermelde mailadres, uiterlijk voor 15 juli 2022.

3. De betaling wordt ten laatste anderhalve maand na het indienen van de kosten

uitgevoerd.

Alle onkosten moeten d.m.v. het juiste formulier (medisch, school of vervoer) ingestuurd
worden en met de nodige originele bewijzen gestaafd worden. Indien bepaalde kosten niet
in aanmerking komen voor terugbetaling, brengen we je hiervan op de hoogte.

Gelieve de laatste rekeningen vóór 15 juli 2022 naar het kantoor te sturen.

● Medische kosten kan je mailen naar medischekosten@afs.org

● School- en vervoerskosten kan je mailen naar schoolenvervoerkosten@afs.org

Indien je twijfelt of bepaalde zaken terugbetaald worden, neem je best eerst contact op met

het AFS-kantoor.

22

http://www.afs.nl/gastgezin/gids
mailto:medischekosten@fs.org
mailto:schoolenvervoerkosten@afs.org


5. School
De AFS-gaststudenten kiezen om deel te nemen aan het

schoolprogramma. School (VMBO/HAVO/VWO) is dus een

belangrijke pijler tijdens hun uitwisseling. Net zoals de

Nederlandse jongeren zijn ook de AFS-gaststudenten

leerplichtig. Verder is naar school gaan ook een belangrijk

aspect van het dagelijkse leven van de Nederlandse

jongeren. Ook voor de AFS-gaststudenten zal dat zo zijn.

De school is voor hen dé perfecte plaats om zich te

ontwikkelen, Nederlands te leren en in contact te komen

met leeftijdsgenoten. Ze maken er kennis met de jongeren

van hier, met hun leefgewoonten en bouwen zo een sociaal netwerk uit. Omwille van deze

redenen zullen onze gaststudenten tijdens hun uitwisseling ook iedere dag les volgen.

Voor sommige gaststudenten zijn de studieresultaten erg belangrijk, goede punten kunnen er

voor zorgen dat ze in rekening worden gebracht in de thuisschool. Voor andere gaststudenten

kan het bewijzen van het volgen van de lessen voldoende zijn, maar ook dan is het fijn goede

resultaten te halen. Sommige gaststudenten hebben geen documenten nodig andere wel. Het is

de verantwoordelijkheid van de gaststudent zelf om de nodige documenten en legaliseringen te

verzamelen. Het kantoor zorgt voor opvolging en ondersteuning indien nodig.

Een school en studierichting kiezen
Het is erg belangrijk om stil te staan bij de keuze van school en richting. Vaak kiezen

gastgezinnen ervoor om hun gastzoon of –dochter naar dezelfde school te laten gaan als de

andere kinderen in het gezin. Dit is namelijk praktisch qua vervoer en het gezin is al vertrouwd

met de school. Maar wat voor het ene kind de ideale school is, is het misschien niet voor het

andere. Het is niet altijd opportuun voor de AFS-gaststudent om dezelfde richting te volgen als

de andere kinderen uit het gezin. De interesses kunnen verschillend zijn of het niveau niet op

maat van de gaststudent.

Vele AFS-gaststudenten willen een algemene en theoretische richting volgen. Toch zijn de

theoretische richtingen vaak minder geschikt voor de gaststudenten. Het hoge niveau, het lang

stilzitten samen met de vreemde taal, zorgen ervoor dat dit soms geen geschikte richting is. De

studenten kunnen niet mee en verliezen motivatie. Enkel de gaststudenten die erg gemotiveerd

zijn en snel Nederlands leren voelen zich thuis in een theoretische richting. Uit ervaring weten

we dat een praktische richting vaak een beter keuze is. Desalniettemin is het belangrijk

aandacht te besteden aan bepaalde richtingen zoals toerisme, kunst, technische richtingen,

keukenhulp, … deze vereisen namelijk vaak de aankoop van specifieke materialen en/of

schooluitstappen. Gaststudenten die zo een richting volgen zullen zelf de extra bijkomende

kosten moeten dragen. Het kan dus belangrijk zijn om dit goed met de gaststudent te

overleggen zodat hij of zij eventueel ook de natuurlijke ouders hierover kan raadplegen.

Voor aankomst kun je bij de je gaststudent al informeren naar zijn/haar interesses, gevolgde

studies, capaciteiten. Daarna kun je al eens bekijken welke scholen en richtingen er in je buurt

zijn. Weet dat het lokale comité je graag begeleid in het kiezen van een gepaste richting/school.
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Elk comité heeft een schoolcoördinator, deze vrijwilliger staat in contact met de scholen. Hij/zij

begeleidt en ondersteunt de gastscholen tijdens de uitwisseling. Aarzel niet om hen te

contacteren met schoolgerelateerde vragen. Voor je definitief de school en studierichting

beslist, is het belangrijk om te overleggen met je gaststudent, de school en het lokale comité.

AFS-gaststudenten kunnen met toestemming van de school alle aangeboden richtingen volgen

en dit in elk onderwijsnet. Enkel secundaire opleidingen komen in aanmerking,

volwassenenonderwijs en privéscholen kunnen niet.

Inschrijving op school
Maak zo snel mogelijk een afspraak met de gastschool. Informeer de lokale schoolcoördinator

welke school jullie gekozen hebben en wie de contactpersoon is.

Indien je gastzoon of -dochter schooldocumenten meegebracht heeft, dan neem je deze ook

best mee voor de inschrijving op school.

Wettelijk gezien is het geen probleem wanneer een AFS-gaststudent op school ingeschreven

wordt als vrije leerling. In dat geval krijgt deze op het eind van het jaar een attest van

aanwezigheid en soms ook een rapport. Voor de school is het echter voordeliger om de

AFS-gaststudent in te schrijven als regelmatige leerling. Wanneer je gastzoon of –dochter een

officieel bewijs nodig heeft van de behaalde studiepunten of credits voor in het thuisland, dan

moet de gaststudent sowieso als regelmatige leerling ingeschreven worden.

AFS-gaststudenten worden steeds vaker ingeschreven als regelmatige leerling en wij

ondersteunen dit. Hebben jullie hierover vragen, contacteer gerust het AFS kantoor.

Aankoop schoolboeken
AFS vergoedt de aankoop van schoolboeken maar vraagt om de kosten niet onnodig op te

drijven. Op de meeste scholen zijn de schoolboeken gratis. Het kan echter wel zo zijn dat de

school om een borg vraagt zodat de leerlingen zorgvuldig met de boeken omgaan. Voor meer

informatie kijk op de website van de rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/gratis-s

choolboeken-voortgezet-onderwijs

Aanwezigheid op school
Naar school gaan is een essentieel aspect van de

uitwisseling. We verwachten dat de gaststudent altijd
aanwezig zijn, net zoals hun klasgenoten. Ongewettigde

afwezigheden kunnen een reden zijn om het programma

stop te zetten. Iedere afwezigheid moet daarom ook

gewettigd worden. Voor de taallessen zorgt AFS voor

deze wettiging. Enkel reizen met school kunnen

plaatsvinden tijdens schooldagen.
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Klasgroep
Het is belangrijk dat AFS-gaststudenten net zoals hun Nederlandse leeftijdsgenoten deel

uitmaken van een vaste klasgroep. Samen met de klasgenoten de dag beleven en met hen over

dezelfde gebeurtenissen praten maakt deel uit van de integratie. Daarom raden we aan om

vanaf het begin van het schooljaar in één klasgroep de lessen mee te volgen en voor zover het

kan taken en toetsen te maken. We verwachten dat de studenten deelnemen aan alle examens

aan het einde van het schooljaar. Ook voor de integratie in de klasgroep is het dus essentieel

om van bij het begin de juiste studiekeuze te maken. Enkel wanneer dit écht nodig is, kan later in

het jaar nog van richting veranderd worden.

Een verandering van school kan enkel met goedkeuring van het lokale comité en AFS.

Kosten van nieuwe boeken kunnen mogelijk geweigerd worden door AFS indien zij niet op de

hoogte zijn of niet akkoord gaan met de redenen voor de schoolwissel.

Nederlands
Nederlands spreken is de sleutel tot integratie en een succesvolle uitwisseling. Daarom bieden

wij alle gaststudenten voor vertrek een online taalprogramma aan. Op die manier kunnen ze al

Nederlands leren voor ze bij jullie aankomen. Daarnaast krijgen ze op het aankomstkamp ook

het taalpakket Zo Gezegd mee. Vanaf september organiseert ieder comité 32 lesuren

Nederlands, gegeven door een taalleerkracht. Deze taallessen zijn verplicht. Halverwege het

jaar organiseren de comités ook een taaltoets, die eveneens verplicht is.

Uiteraard helpt het enorm wanneer iedereen zo veel mogelijk Nederlands praat. Praat van bij
het begin Nederlands en probeer geen andere gemeenschappelijke talen te spreken. Dit zal

enkel het leerproces van het Nederlands vertragen. Tijdens het wereldonthaal ontvang je ook

een brochure met tips om taalontwikkeling te stimuleren. Aangezien het AFS-taalpakket zeer

volledig is, kunnen extra lessen niet vergoed worden door AFS. Buiten de schooluren kan de

gaststudent uiteraard vrijwillig en voor eigen rekening meer lessen Nederlands volgen.

Contact met de school en AFS
De gaststudent kan op school terecht bij een klastitularis, graadcoördinator of

leerlingenbegeleider. Die begeleider kan, net zoals jullie, terecht bij de schoolcoördinator van je

comité.
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6. Welke verantwoordelijkheid dragen
gastouders wanneer zij een gaststudent
opnemen?
We vragen aan gastgezinnen om voor een gaststudent te zorgen zoals voor hun eigen kind.

Als een goede huisvader en/of –moeder
Gastouders nemen op een bepaalde manier de rol van de

natuurlijke ouders over: ze zorgen voor het welzijn en de

veiligheid van de gaststudent. Daarom vragen wij aan

gastouders om de jongere te helpen de weg te zoeken in de

nieuwe omgeving waarin ze terecht komen. Dat houdt oa in:

hen wegwijs te maken in de omgeving, het openbaar

vervoer, het gebruiken van de fiets, het verzorgen als ze ziek

zijn, toe leiden en begeleiden naar dokters, beoordelen van

plannen om uit te gaan of op reis te gaan, etc.

Natuurlijke ouders wordt gevraagd een stapje terug te

nemen en te respecteren dat zolang hun kind bij de

gastfamilie woont zij de dagelijkse beslissingen aan de

autoriteit van het gastgezin overlaten.

Financieel
Het algemeen principe is dat je als gastgezin instaat voor de kosten verbonden aan kost en

inwoon van de gaststudent. Alle andere kosten (vervoer, medische kosten of schoolkosten) zijn

ten laste van AFS of van de gaststudent en zijn natuurlijke ouders. AFS zorgt voor een

uitstekende medische verzekering voor de gaststudenten. In sommige gevallen zal je als

gastgezin een deel van deze kosten voorschieten. Dit wordt uiteraard door AFS of door je

gastzoon/-dochter terugbetaald.

Aansprakelijkheid
Wanneer een gastgezin een gaststudent in het gezin opneemt, kan het aansprakelijk zijn voor

eventuele schade veroorzaakt door deze gaststudent. De aansprakelijkheid van de gastouders

voor de gaststudent is evenwel veel beperkter dan de aansprakelijkheid die zij voor hun

biologisch kinderen hebben. Ouders worden immers vermoed verantwoordelijk te zijn voor de

fout van hun biologisch kind. Wanneer hun gaststudent daarentegen een fout zou begaan, dan

zouden de gastouders enkel aansprakelijk zijn wanneer degene die hierdoor schade geleden

heeft, zou kunnen bewijzen dat de gastouders niet voldoende toezicht op de gaststudent

hebben uitgeoefend. De graad van het vereiste toezicht neemt uiteraard af naarmate de leeftijd

van de gaststudent toeneemt. Men kan stellen dat gastouders voldoende toezicht uitoefenen

indien zij zoals een goede huisvader voor de gaststudent zorgen.
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Het gastgezin kan zich bovendien financieel beschermen voor eventuele schade veroorzaakt

door een gaststudent, namelijk door dit risico in de familiale verzekering op te nemen en de

komst van de gaststudent ook uitdrukkelijk aan de verzekeraar mee te delen. In elk geval blijven

de biologische ouders voor de gaststudent aansprakelijk. Zowel het gastgezin als de

verzekeraar van het gastgezin kunnen steeds een schadevergoeding die voor de gaststudent

werd uitbetaald, op de biologische ouders verhalen.
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CHECKLIST: wat je zeker moet doen…

Bij aankomst van je AFS-gaststudent:

● Naar de school gaan en er je gaststudent laten inschrijven.

● Schoolinformatie bezorgen aan het AFS-kantoor om de school te registreren

● Binnen de 7 kalenderdagen na aankomst van je gaststudent naar de gemeente gaan om

hem/haar in te laten schrijven.

● Aan je verzekeringsconsulent die je familiale verzekering afsloot melden dat je

gaststudent bij je woont. Zo wordt je gastzoon of -dochter ook mee opgenomen in de

polis.

Bij reizen

● Tijdig het online formulier invullen

via afs.nl/reisaanvraag Voor reizen

zonder gastgezin of school is dit

minstens twee weken voor het
vertrek en voor reizen in de

Kerstvakantie drie tot vier weken

voor vertrek.

● Tijdig controleren of je gaststudent

over de nodige reisdocumenten

beschikt.

Bij ernstige ziekte of ongeval

Informeer het AFS-kantoor zo snel mogelijk.

● Tijdens de kantooruren: 085 0471525.

● Buiten de kantooruren: +32 15795010 (keuzemenu met de mogelijkheid om een

boodschap in te spreken of doorgeschakeld te worden naar de noodtelefoon van AFS

Interculturele Programma’s VZW.

● Indien je ons op voormelde nummers niet kunt bereiken dan kan je onderstaande

internationale organisatie (24u/24u) contacteren: GMMI - tel: 1-954-370-6468.

Je geeft dan de volgende gegevens door:

1. Naam gastfamilie + woonplaats + telefoonnr.

2. Naam gaststudent + thuisland.

3. Naam behandelende arts of ziekenhuis + telefoonnr.

Je noteert het dossiernummer dat je doorkrijgt en volgt de instructies op. Ben je niet zeker over

verzekering of informatie, bel ons gerust.
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Bij wijzigingen in de gezinssituatie

Hou ons op de hoogte van belangrijke veranderingen in je gezin, zoals een ongeval of ziekte van

één van de gezinsleden, een verandering in de beroepssituatie van één van de gastouders, een

verandering in de financiële toestand van het gastgezin… Zo kunnen wij beter inspelen op de

veranderde situatie indien nodig.

Indien je problemen hebt met je gaststudent

Probeer meningsverschillen eerst uit te praten. Indien je er niet in slaagt tot een oplossing te

komen, neem dan contact op met jullie begeleiders. Je doet dit beter te vroeg dan te laat! Neem

in geval van moeilijkheden nooit zelf contact op met de natuurlijke ouders van de gaststudent.

De gaststudent vertrekt bij je

Let erop dat je gaststudent zijn rekeningen en abonnementen stopzet voor hij of zij terug naar

huis vertrekt. Indien je na het vertrek van je gaststudent merkt dat er nog niet-vereffende

rekeningen zijn in Nederland, neem dan zo snel mogelijk contact op met je gaststudent. Laat de

maatschappij meteen weten dat deze jongere niet meer op dit adres woont om te voorkomen

dat rekeningen oplopen door bijkomende aanmaningskosten. Je kunt ook altijd op het

AFS-kantoor terecht voor hulp bij bemiddeling.
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Bijlagen

Bankrekening regelen
Zonder pinpas is betalen in Nederland steeds moeilijker. Een pinpas is bijvoorbeeld

noodzakelijk als je een treinkaartje wilt kopen op een station zonder loket, of je OV-chipkaart

wilt opladen. Dat kan niet met alle creditcards uit het buitenland. Het is daarom handig als uw

gastkind een eigen bankrekening en pinpas heeft.

In Nederland wordt het echter steeds lastiger, zeker voor minderjarigen, om een bankrekening

te openen. De handigste oplossing is dat je zelf een (extra) bankrekening opent en de

bijbehorende pinpas aan jouw gastkind geeft. Zorg ervoor dat de student op deze rekening niet

rood mag staan. Via internet kun je eventueel het financiële gedrag van de student een beetje in

de gaten houden en de ouders kunnen zakgeld op deze rekening storten.

Fiets regelen
Aangezien Nederland het land van de fietsen is, willen we dit cultuurverschijnsel ook

introduceren bij onze AFS-deelnemers. De AFS-student is hierop voorbereid; we hebben

diegene gevraagd een bedrag van € 150,- te reserveren om een fiets te kunnen kopen bij

aankomst. Op deze fiets zal de student zich naar en van school verplaatsen. Wij verwachten van

AFS-deelnemers dat ze tot een afstand van ca. 15 km van huis naar school fietsen en weer

terug. Veel AFS-ers worden in landelijke gebieden geplaatst, daar zijn dit normale

fietsafstanden.

De fiets is dus eigendom van de AFS'er. Die draagt zelf de verantwoordelijkheid voor reparaties

en diefstal. Aan het einde van het jaar verkoopt uw gastkind zijn/haar fiets weer. Sommige

AFS-ers hebben nauwelijks gefietst of zelfs nooit leren fietsen. Wellicht heeft jouw gastkind

begeleiding nodig om het fietsen (en op- en afstappen!) onder de knie te krijgen. Velen zijn ook

niet bekend met onze verkeersregels (haaientanden op de weg!) en fietspaden. Een gezamenlijk

fietstochtje om de weg naar school te leren kennen kan nooit kwaad. Realiseer je ook dat veel

AFS-deelnemers niet bekend zijn met het fenomeen fietsendiefstal. Voorlichting - altijd en

overal je fiets op slot zetten, liefst met diefstalbestendige sloten - is zeker op zijn plaats. Wees

terughoudend met het uitlenen van je eigen mooie fiets.

Simkaart regelen
Wij raden dat de student zelf een mobiele telefoon met een prepaidkaart aanschaft of een

Nederlandse SIM-kaart voor een bestaande telefoon. Het leven van een jongere in Nederland

zonder mobiel is bijna ondenkbaar. Een prepaidkaart is in de meeste gevallen aan te bevelen,

dan rijzen de kosten niet ongemerkt de pan uit. Geef het nieuwe Nederlandse nummer door

aan de contactpersoon en kantoor.
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Werken
Een aantal keer per jaar krijgen we de vraag of AFS-ers mogen werken tijdens hun verblijf in

Nederland. Daarmee wordt dan meestal een baantje bij een plaatselijk restaurant, vakken

vullen of iets dergelijks bedoeld. Helaas moeten we vele studenten dan teleurstellen, want dit is

alleen toegestaan voor studenten uit een EU/EER-land. Andere AFS-ers hebben een visum en

verblijfsvergunning gekregen met als doel 'culturele uitwisseling' en een voorwaarde is dat ze

dan geen betaald werk verrichten. Wanneer door een overheidsinstantie ontdekt wordt dat

iemand illegaal aan het werk is, betekent dit het einde van de uitwisseling voor de AFS-er. Ook

kan de positie van AFS als organisatie in diskrediet worden gebracht. AFS heeft een speciaal

convenant met de IND over het verkrijgen van een MVV/Visa en daarin staat dat werken niet is

toegestaan. Het is een te groot risico voor AFS om het dan toch oogluikend toe te staan. In

gevallen waar uitwijzing dreigt is AFS niet in staat dit te voorkomen. Het is simpelweg de

Nederlandse wet die deze regel bepaalt.

Komt de student uit een EU/EER-land dan mag hij alleen werken onder de volgende

voorwaarden:

● Het werk mag school en eventuele extra schoolactiviteiten niet in de weg staan.

● Niet meer dan 10 uur per week.

● Zelf aan de werkgever melden als de student vanwege AFS-activiteiten of activiteiten van

het gastgezin niet kan komen werken (AFS-activiteiten en gastgezinactiviteiten gaan te

allen tijde voor).

● De werkgever heeft alle door de Nederlandse wet voorgeschreven verzekeringen.

Vrijwilligerswerk kan wel altijd, en kan als positieve stimulans dienen.
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Formulieren voor onkosten
MEDISCHE KOSTEN GASTSTUDENTEN

Dit formulier kan je downloaden op afs.nl/gastgezin/gids.

SCHOOL- en VERVOERKOSTEN SCHOOLPROGRAMMA

Dit formulier kan je downloaden op afs.nl/gastgezin/gids,
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Bonus: Activiteiten om gastfamilie en
gaststudent dichter bij elkaar te brengen

Gastfamilies worden via immersie in contact gebracht met een andere cultuur. Gastfamilie zijn

is een belevenis, een onderdompeling in een interculturele ervaring. Het effect van deze

ervaring is dat gezinsleden hun interculturele vaardigheden verfijnen. AFS wil gastgezinnen

ondersteunen in het effectief   overbruggen van culturele en andere verschillen.

AFS gelooft dat de ervaring van gastgezinnen hen kan versterken om:

➔ Vanop de eerste rij te leren over de impact van cultuur op waarden en beslissingen
➔ Zichzelf te kunnen zien door de bril van anderen
➔ Zichzelf uit te dagen stellingen vanuit een andere hoek te bekijken
➔ Een bredere blik te hebben op globale thema’s
➔ In een cultureel diverse omgeving te wonen of te werken

AFS ontwikkelde het Host Family Learning Journey Curriculum. Daarmee voorziet AFS:

➔ Omkaderde groepsmomenten: gespreksavonden en evaluatiemomenten met de

gastgezinnen uit uw streek, een workshop op het nationale post aankomstkamp met

informatie over de cultuur van uw gastkind.

➔ Individuele contactmomenten met uw lokale gezinsbegeleider: een telefoontje, een

ontmoeting op een activiteit, een afspraak voor een gesprek.

➔ Een reeks activiteiten om in het gezin te doorlopen samen met de gaststudent. U leest

hieronder in 5 handige hand-outs hoe u eraan begint.
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Goede afspraken maken goede vrienden

Voor wie is het?
Alle gezinsleden die in het huis leven en de AFS-deelnemer.

Instructies:
Lees deze hand-out zorgvuldig door en maak over een overzicht van deze activiteit vooraleer je

deelnemer aankomt. Beslis op voorhand welk gezinslid/welke gezinsleden de ‘huisregels’ aan

de deelnemer zal/zullen uitleggen, wie hen zal rondleiden in het huis, wie hen zal helpen bij het

gebruik van elektronische apparaten, enzovoort. Wees je ervan bewust dat deze activiteit

enkele uren in beslag neemt en plan wat extra tijd in om tijdens de eerste dagen de deelnemer

op te volgen.

Wanneer de deelnemer bij jou thuis aankomt, zal je natuurlijk veel dingen hebben om over te

praten en vele vragen hebben voor elkaar. Die vragen zullen je helpen elkaar te leren kennen en

met elkaar te leren leven, terwijl je een interculturele ervaring deelt. Zoals je weet, kunnen

gewoontes en dagelijkse routines van het gezin verschillend zijn van die van je AFS  deelnemer.

Dit is best veel informatie voor je gast, vooral als alles wordt verteld in een vreemde taal.

Daarnaast moet je ook onthouden dat de gaststudent zowel fysiek als emotioneel moe kan zijn

in de dagen na aankomst.

Neem je tijd en deel de oefening op in kleine taken die op verschillende dagen uitgevoerd

worden, idealiter volgens de volgorde die hier wordt meegedeeld. Word niet ongeduldig als

niet alles meteen wordt begrepen en je dingen meerdere keren moet herhalen. Dat is normaal

en je nieuwste gezinslid zal je geduld appreciëren.

Gastgezinnen komen voor in allerlei vormen en maten. Ze hebben niet allemaal kinderen,

sommige hebben extra familieleden bij hen wonen, etc. Voel je dus vrij om deze oefening aan te

passen aan je specifieke gezinssamenstelling.

Ten laatste: als je vindt dat de taalvaardigheden van je deelnemer zwak zijn, voel je dan vrij om

op bepaalde dingen terug te komen. Dat mag zo vaak als nodig.
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1. GRONDBEGINSELEN VAN HET GEZIN
● Hoe zou de deelnemer je moeten noemen? Hoe noemen je kinderen

je (indien ze nog thuis wonen)? (Mama/Papa, voornaam, etc.)

● Begroetingen en gewoontes verschillen van cultuur tot cultuur. Wat

zeg je wanneer je een gezinslid ’s morgens ziet, wanneer je thuis

komt, wanneer je vertrekt? Vertel het aan je deelnemer.

● Zou je deelnemer zijn of haar eigen sleutel hebben? Toon hen dan

hoe ze deuren openen en op slot doen en welke sleutel in welk slot

gaat.

● Zet, indien mogelijk, de naam van de deelnemer op de

deur/brievenbus.

Hoe noemt je deelnemer zijn/haar ouders thuis? Voelen ze zich

oncomfortabel wanneer ze je meteen mama en papa noemen?

2. HOE WE ONZE RUIMTE VERDELEN (DE KAMER VAN DE
DEELNEMER TONEN)

● Deelt je deelnemer de slaapkamer met broers en/of zussen of heeft

hij/zij zijn/haar eigen kamer? Toon hen waar je slaapkamer is en waar

je kinderen en andere gezinsleden slapen en hun tijd doorbrengen.

● Toon je deelnemer waar hij/zij kleren, schoenen en boeken kan

leggen. Toon daarnaast ook hoe je het raam kan openen, de

gordijnen kan sluiten, de airconditioning/verwarming kan opzetten,

etc.

● Toon je deelnemer tot op welke hoogte ze hun slaapkamer mogen

personaliseren door meubels te verhuizen, foto’s op te hangen, etc.

Laat daarnaast ook zien wat gebruikt moet worden om dingen op te

hangen (bijvoorbeeld plakband, punaises, nagels …)

● In sommige culturen wordt de slaapkamer enkel gebruikt om te

slapen. In andere culturen is het ook de plaats waar je studeert en

mensen onthaalt. Wat zijn je gewoontes? Wat doen je kinderen?

Toon je deelnemer waar hij/zij huiswerk kan maken, kan lezen, naar

muziek kan luisteren en aan hobby’s kan deelnemen.

Moedig je deelnemer aan om te vertellen of zijn/haar gezin thuis in een

huis of appartement (flat) woont, hoeveel mensen er wonen, hoe het

eruitziet, etc. Heeft hij/zij foto’s die hij/zij kan laten zien?

3. HOE WE ONZE DAGEN INPLANNEN
● Op welk(e) tijdstip/tijdstippen staan gezinsleden normaal op door de

week en in het weekend?

● Wek je je kinderen ’s morgens of zetten ze een alarm? Hoe zou je

deelnemer dat moeten doen?

● Wanneer gaan gezinsleden naar bed? Om welk uur verwacht je dat

je deelnemer door de week en in het weekend naar bed gaat? Heb je

daar regels voor of doet iedereen wat hij/zij wil?
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● Zijn er bepaalde uren voor gebed of rust? Welke uren en hoe

gedraagt het gezin zich?

● Op welk(e) tijdstip/tijdstippen kan/zou je deelnemer…

o Het internet gebruiken? Zijn er wachtwoorden?

o Tv kijken?

o Naar muziek luisteren?

o Huiswerk maken?

o De badkamer gebruiken om te douchen of in bad te gaan?

o Iets anders?

● Heb je daar vastgestelde tijdstippen voor? Mogen alle gezinsleden

doen wat ze willen zolang ze niemand anders lastig vallen?

● Hoe breng je gewoonlijk je tijd door na het avondeten? Met het

gezin? Met vrienden? Of gaat iedereen naar zijn kamer? Laat het

weten aan je deelnemer.

Moedig je deelnemer aan om aan jou hun alledaagse leven in de

thuiscultuur te beschrijven. Dat kan tijdens het eten, tijdens een

gezinsbijeenkomst of gewoon op een rustig moment.

4. HOE WE MAALTIJDEN DELEN EN ETEN

TYPISCHE MOMENTEN
OM TE ETEN

WEEKDAGEN WEEKENDS

Ontbijt ………………… ………………..
Lunch ………………… ………………..
Snacks/thee/andere ………………… ………………..
Avondeten ………………… ………………..

● Zijn er bepaalde maaltijden waarbij alle gezinsleden aan tafel zitten?

Welke zijn die? Vertel je deelnemer of dat hij/zij op tijd thuis moet

zijn voor het eten of op tijd moet opstaan om samen te ontbijten.

● Zijn er aan tafel vaste plaatsen voor elk gezinslid? Indien dat het

geval is, toon je deelnemer dan waar hij/zij moet zitten,

● Heb je een ‘dresscode’ voor tijdens het eten (bv. geen pyjama’s bij het

ontbijt)? Indien dat het geval is, zorg er dan voor dat je deelnemer

zich daar bewust van is.

● Bedank je de persoon/personen die gekookt heeft/hebben? Zo ja,

wat zeg je dan?

● Vraag je deelnemer of hij/zij een voedselallergie heeft of zich voor

zijn/haar religie aan bepaalde voedselregels houdt.

● Toon je deelnemer wat een normale portie is of hoeveel de

gezinsleden normaal gezien opscheppen.

● Wat mag je deelnemer uit de keuken gebruiken (zoals de microgolf,

het vuur en de afwasmachine)? Toon hem/haar hoe je die apparaten

gebruikt. Moeten ze het toestemming vragen vooraleer ze het
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mogen gebruiken? Wat wordt van hen verwacht dat ze doen in de

keuken (bijvoorbeeld de tafel afruimen, afwassen en koken)?

● Mag de deelnemer tussen maaltijden door eten uit de

koelkast/kasten halen? Moeten ze het eerst vragen? Toon hen waar

ze wat kunnen vinden.

● Mag je deelnemer buiten de keuken eten? Zo ja, in welke kamers?

Wat zijn de regels voor jouw kinderen?

● Zal je deelnemer lunch meenemen naar school of geld meekrijgen

om lunch te kopen in de cafetaria van de school of ergens

gelijkaardig? Of wordt van hem/haar verwacht dat hij/zij thuiskomt

om te lunchen?

● Wie zal de lunch bereiden (indien toepasselijk)?

Vraag je deelnemer wat ze gewoonlijk eten tijdens het ontbijt, de lunch en

het avondeten en wat hij/zij het liefste eet! Eet hij/zij in het thuisland lunch

op school of thuis? Welke gezinsleden eten samen met hem/haar?

5. HOE WE DE BADKAMER GEBRUIKEN
● Toon je deelnemer waar hij/zij zijn/haar handdoek, tandenborstel,

shampoo, etc. kan zetten en waar hij/zij de handdoeken kan vinden.

● Leg uit hoe hij/zij de badkamer moeten achterlaten nadat ze klaar

zijn (deur open of gesloten; ventilator, lichten, verwarming uit/aan,

etc.)?

● Hoelang mag je deelnemer een douche nemen? Wanneer, hoe vaak?

● Leg aan meisjes uit hoe ze gebruikt maandverband en gebruikte

tampons moet weggooien. Is er een plaats waar ze nieuw

maandverband en/of nieuwe tampons kunnen bewaren?

● Wees je ervan bewust dat toiletten en douches anders zouden

kunnen werken in de cultuur van de deelnemer en dat ze misschien

niet goed weten hoe ze die van jullie moeten gebruiken. Toon je

deelnemer hoe je de douche kan gebruiken en welke artikelen door

de wc gespoeld mogen worden en welke niet. Zorg ervoor dat ze zich

volledig op hun gemak voelen bij het gebruiken van de badkamer.

● Welke artikelen worden door alle gezinsleden gebruikt

(bijvoorbeeld zeep, shampoo en borstel)? Welke niet?

● Zal je deelnemer de gezinsvoorraad van zulke persoonlijke

toiletartikelen gebruiken of moet hij/zij zijn/haar eigen

toiletartikelen kopen?

Hoe pakt het gezin van jouw deelnemer dat aan?

6. HOE WE ELKAAR HELPEN BINNEN HET HUISHOUDEN
● Wat verwacht je dat je deelnemer dagelijks doet? Vertel het

hem/haar.

o Maak je bed op

o Houd de slaapkamer proper

37



o Houd de badkamer proper

o Andere:

● Hoe helpen je kinderen in het huishouden? Zijn er taken waarvan je

verwacht dat je deelnemer ze doet of dat ze die samen met de

gastzussen en gastbroers doet? Welke?

o Zet het afval/de recyclering buiten

o Dek de tafel/ruim de tafel af

o Was af

o Werk in de tuin

o Ga wandelen met de hond

o Voer de huisdieren

o Stofzuig of dweil de vloeren

o Andere:

● Toon je deelnemer waar hij/zij zijn/haar vuile was moet leggen! Hoe

vaak was je gewoonlijk de kleren? Verwacht je dat hij/zij helpt met

wassen, kleren ophangen, strijken of opvouwen? Of doet iemand

anders dat?

● Mag je deelnemer de wasmachine gebruiken? Als dat het geval is,

toon dan alstublieft hoe je het gebruikt. Moeten ze het eerst vragen?

Wat zijn de verantwoordelijkheden van de deelnemer bij

hem/haar thuis?

7. ONZE HUISREGELS EN GEWOONTES
● Zijn er plaatsen in het huis waar de deelnemer niet mag komen?

Voorbeelden kunnen zijn: slaapkamer van de ouders, kelder …

● Zijn deuren normaal gezien geopend of gesloten? Zouden ze op de

deur moeten kloppen wanneer die gesloten is?

● Draag je schoenen in huis? Waar wel, waar niet? Of helemaal niet?

● Sta je roken in huis of buiten toe? Of helemaal niet?

● Heb je een poetsvrouw of iemand die helpt in het huishouden? Wat

doet die persoon? Zo ja, hoe moet de deelnemer die persoon

behandelen?

● Wat mag je deelnemer in huis gebruiken? Moeten ze het eerst

vragen?

o Naaimachine

o Piano

o Stereo

o Andere:

● Mag de deelnemer de telefoon gebruiken om met schoolvrienden te

praten? Zo ja, hoelang? Op welke tijdstippen? Wat zijn de regels voor

je kinderen?

● Wat zijn de regels betreffende hoelang ze een internationaal

telefoontje mogen voeren? Zou je deelnemer dat eerst moeten

vragen? Wordt van hen verwacht dat ze voor elk telefoontje
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betalen? Moeten hun ouders terugbellen? Telefoneer je over het

internet (via Skype of een andere app)?

● Wat zijn de regels van het gastgezin betreffende internetgebruik?

Bracht je deelnemer zijn of haar eigen laptop mee of kan hij/zij de

computer van het gastgezin gebruiken? Hoe lang en hoe vaak?

Wanneer? Moeten ze het eerst vragen?

● Welke gewoontes heb je rond tv kijken en videogames spelen?

Wanneer en hoe vaak mag je deelnemer tv kijken? Welke zenders

zijn oké, welke niet?

● Heb je andere huisregels? Denk aan stiptheid, ordelijkheid, etc.

Grijp de kans om je deelnemer te vragen of hij/zij nog vragen heeft en

onthoud om hem/haar aan te moedigen om jou te vertellen hoe die

kwesties normaal gezien in het thuisland worden aangepakt.

8. ONZE ACTIVITEITEN MET VRIENDEN EN FAMILIE
● Mag je deelnemer thuis vrienden uitnodigen? Indien ja, hoe laat en

onder welke omstandigheden? Wat mag spontaan en wat moet op

voorhand aangekondigd worden?

● Wil je voorgesteld worden aan de vrienden van je deelnemer? Waar

spreken je kinderen af met vrienden? Op school, buiten, in de

sportschool, thuis in de woonkamer, in hun slaapkamer?

● Mag je deelnemer door de week of in het weekend ’s nachts uitgaan?

Zo ja, hoe laat moet hij/zij thuis zijn? Wat zijn de kansen dat hij/zij

laat thuis mag komen? Wat verwacht je dat je deelnemer je vertelt:

wanneer, waar, met wie, hoe lang, een telefoonnummer?

● Welke positie zou je innemen als je deelnemer een vriendje/

vriendinnetje krijgt? Zou je dat accepteren? Wil je die persoon

kennen? Zou je deelnemer hem/haar bij jou thuis mogen uitnodigen?

Wat zou je doen bij je eigen kinderen?

● Zijn er bepaalde gezinsactiviteiten waarvan je verwacht dat je

deelnemer er aan zal meedoen? Denk aan sport,

gemeenschapsevenementen, samen skiën, etc.

● Welke rol speelt familie (grootouders, ooms/tantes, neven/nichten,

…) voor jou? Verwacht je dat je deelnemer hen gaat bezoeken in de

weekends?

● Gaat het gezin naar religieuze diensten? Zo ja, mag of zou je

deelnemer er ook naartoe moeten gaan?

● Als je deelnemer graag naar andere religieuze diensten dan die van

je gezin zou gaan, hoe kan je dan regelen dat hij of zij, indien

mogelijk, naar die diensten kan gaan?

9. VEILIGHEIDSKWESTIES
● Is er iets dat je deelnemer moet weten over veilige of minder veilige

gebieden in (een deel van) de stad waar je woont? Zijn er richtlijnen
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over waar het veilig/onveilig is om gedurende de dag of in het donker

te wandelen? Toon het op een kaart.

● Wat moet gedaan worden bij een brand of een ander noodgeval?

Wat zijn de telefoonnummers van gerelateerde hulpdiensten? Plaats

naast de telefoon een lijst met belangrijke telefoonnummers (bv.

politie, brandweer, buren, familieleden en vrienden uit de buurt,

lokale AFS-vrijwilligers, het nationale AFS-kantoor, de

AFS-noodtelefoon).

● Waar in het huis vindt de deelnemer eerste hulpmiddelen?

● Hoe beveilig je het huis? Doe je de deuren en ramen op slot?

Wanneer je weg gaat, doe je de deur dan op slot of trek je hem

gewoon dicht? Toon je deelnemer wat je verwacht dat hij/zij doet.

● Hoe kan je deelnemer zijn/haar bezittingen, zoals een paspoort,

bankkaarten, reischeques en een camera, bewaren?

● Als je deelnemer alleen thuis is, wat zou hij/zij dan moeten zeggen

tegen iemand aan de telefoon of aan de deur?

● Wat moet je deelnemer weten over verkeer en

voetgangersveiligheid?

● Wat zou je deelnemer moeten doen als hij/zij de weg kwijtraakt in

het dorp of als hij/zij de huissleutels niet heeft of niemand thuis is?

● Wat zou de deelnemer altijd moeten meenemen (bv. een kopie van

het paspoort, een AFS-identiteitskaart, het telefoonnummer van het

gastgezin)?

● Is er iets dat je deelnemer zou moeten weten over de middelbare

schoolcultuur, schoolregels, rassenverhoudingen en andere

spanningen?

● Zijn er activiteiten, personen of plaatsen die je deelnemer beter kan

vermijden? Wat zouden ze moeten weten over een feestje, concert,

etc. voordat ze beslissen ernaartoe te gaan?

● Is er een avondklok in de stad?

● Heb je speciale adviezen voor meisjes (bv. met z’n tweeën of in groep

weggaan, ’s nachts niet alleen thuis komen)?

● Vanaf welke leeftijd mag je legaal alcohol drinken? Hoe streng wordt

daar op gelet? Wat zijn de gevolgen wanneer je die wet breekt?

● Hoe wordt alcohol geaccepteerd in de gemeenschap? Wat is

normaal (bv. een glas wijn bij het avondeten), wat is misbruik? Hoe

kan je deelnemer vermijden dat hij/zij naar een feestje gaat waar

mensen alcohol of andere middelen misbruiken? Houd in gedachten

dat drugs gebruiken, rijden en liften ingaan tegen de Gouden Regels

van AFS en dat als die regels gebroken worden, de deelnemer

meteen zou moeten terugkeren naar zijn thuisland.
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Gesprek over culturele erfenis & familiegeschiedenis

Voor wie is het?
Alle gezinsleden die in het huis leven en de AFS-deelnemer.

Instructies:
Krijg iedereen bijeen en probeer over de grondbeginselen van jouw gezin te reflecteren en

bespreek familie-erfenis, zodat jij en je student elkaar beter kunnen leren kennen. Deze

simpele, maar betekenisvolle activiteit geeft je zowel de kans om te begrijpen waar de ander

vandaan komt als de kans om iets meer te vertellen over jouw familie.

Stel elkaar de volgende vragen en geef om de beurt antwoord:

Waar komt je familie vandaan?
Wat betekent je achternaam?

Wat zijn enkele belangrijke gebeurtenissen uit je familiegeschiedenis?
Wat is er belangrijk aan jouw familie en zou je graag met de andere persoon willen delen?

Je kan ook de gelijkenissen en verschillen tussen de twee families en culturen ontdekken en
bespreken.
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Oefening rond waarden en gedrag

Voor wie is het?
Alle gezinsleden die in het huis leven en de AFS deelnemer.

Instructies:
Duid jouw antwoorden op de volgende vragen aan. Maak daarbij gebruik van

deze hand-out. Het is mogelijk om meer dan één antwoord te geven. De AFS deelnemer zou

moeten antwoorden alsof hij/zij in zijn/haar thuiscultuur zou zijn. Vergelijk dan al jullie

antwoorden op de vragen en leg aan elkaar uit waarom je dat antwoord/die antwoorden hebt

gekozen. De verdere schuingedrukte ideeën zouden je kunnen helpen.

Relaties ontwikkelen met mensen uit andere culturen is niet gemakkelijk. De onuitgesproken
regels, in het bijzonder van een gemeenschap kunnen voor zowel jou als je student een
uitdaging vormen. Deze oefening kan jou helpen om elkaar beter te leren begrijpen.

Wat betekent het hoogstwaarschijnlijk als een persoon zijn/haar bord niet volledig leeg eet
tijdens een maaltijd?

● Ze vinden het eten niet lekker.
● Ze tonen beleefd dat ze geen eten meer willen.
● Ze geven niets om het verspillen van eten.
● Ze zijn onbeleefd.
● Wij hebben geen borden, maar delen gerechten.

GASTGEZIN:
DEELNEMER:

Leg aan elkaar uit hoe je in een gezinssetting zou aangeven dat je het eten lekker of niet lekker vindt.
Hoe geef je aan dat je meer eten wilt of genoeg hebt? Wat beschouw je als ‘eten verspillen’? Hoeveel
zou je moeten eten? Welk gedrag aan tafel is onbeleefd?
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Wat betekent het hoogstwaarschijnlijk als een persoon de deur van zijn kamer
dicht doet?

● Ze willen privacy.
● Ze zijn aan het slapen.
● Ze vinden je niet leuk.
● Ze zijn boos.
● Ze zijn ongelukkig.
● Niets speciaals.

GASTGEZIN:
DEELNEMER:

Leg het volgende aan elkaar uit: kan iedereen binnenkomen wanneer je slaapkamerdeur gesloten is?
Zou men eerst moeten kloppen? Hoe geef je aan dat je niet gestoord wil worden? Wanneer laat je de
deur open?

Wat denk je als een tiener in de slaapkamer van de ouders zit, wanneer de ouders niet thuis
zijn?

● Zemoeten daar niet zijn.
● Ze zijn tv aan het kijken.
● Niets speciaals.
● Dat is erg ongewoon.

GASTGEZIN:
DEELNEMER:

Is de slaapkamer van de ouders een plaats waar elk gezinslid gebruik van kan maken of mogen de
kinderen daar niet komen? Zijn er gezinsactiviteiten die enkel in de slaapkamer van de ouders
plaatsvinden (bv. televisie kijken)? In welke andere kamers mag iedereen komen en welke andere
kamers zijn privé?

Hoe weet je thuis normaal gezien dat de badkamer beschikbaar is?
● De deur is open.
● Het licht is uit.
● Iedereen is in een andere kamer.
● Door op de deur te kloppen

GASTGEZIN:
DEELNEMER:

Leg aan elkaar uit waarom je de badkamerdeur open laat of waarom je hem sluit. Hoe weet je dat
iemand in de badkamer is? Is het toilet afgescheiden
van de badkamer? Hoe veel privacy wordt verwacht binnen een gezin, wanneer iemand de badkamer
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gebruikt? Is het voor ieder gezinslid normaal dat broers en zussen op hetzelfde moment in de
badkamer zijn? Is het normaal voor elk gezinslid om zijn/haar eigen badkamer te hebben? Welke
gedragingen worden als attent tegenover anderen beschouwd wanneer de badkamer gedeeld wordt? Is
het natuurlijk of beschamend om over het gebruik van de badkamer te praten?

Wat denk je als een persoon 30 of 45 minuten in de badkamer doorbrengt?
● Niets. Dat is normaal.
● Hij/zij verspilt water.
● Hij/zij heeft een date vanavond.
● Hij/zij is hygiënisch en bezorgd om zijn/haar uiterlijk.
● Hij/zij houdt geen rekening met andermans noden.

GASTGEZIN:
DEELNEMER:

Wat is de gepaste tijdspanne om een douche of een bad te nemen? Is warm water duur of altijd
beschikbaar? Wat zijn de verwachtingen van de anderen met wie je de badkamer misschien deelt?

Welke rol speelt de familie?
● Jongvolwassenen verlaten het huis en zijn vrij om hun eigen carrières en interesses

achterna te gaan en voor zichzelf te zorgen. Ze komen met de familie samen voor
speciale gelegenheden, maar hebben misschien niet veel gemeen met anderen in de
familie.

● Er zijn altijd wel familieverplichtingen. Binnen de familie maak je deel uit van een
onderling ondersteuningsnetwerk en moet je vaak je eigen interesses opgeven voor
het welzijn van de familie.

● Familiebanden zijn belangrijk dan eender welke andere verplichtingen. Doorheen
iemands leven wordt er van die persoon verwacht dat hij/zij wanneer dan ook
zijn/haar familie voor hulp, troost en advies belt en zelf ook die steun verleent.

● Het hangt af van jouw rol binnen de familie (of je de oudste of de jongste bent, of je
een dochter of een zoon bent, of je moeder, echtgenoot, etc. bent).

GASTGEZIN:
DEELNEMER:

Welke daarvan drukt het beste uit wat de rol is die jouw gezin in jouw alledaagse leven speelt? Vergelijk
je resultaten. Kun je je voorstellen waarom jullie antwoorden gelijkaardig of verschillend zijn?
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Non-verbale Communicatie

Voor wie is het?
Alle gezinsleden die in het huis leven en de AFS deelnemer.

Instructies:
1. Eerst vertelt de deelnemer aan zijn gastgezin welke specifieke non-verbale gedragingen

hen zijn opgevallen gedurende de laatste paar maanden. Dan leggen de leden van het

gastgezin elk van die non-verbale gedragingen uit aan de student.

2. Daarna toont het gastgezin enkele typische gebaren van de gastcultuur en wat ze

betekenen.

3. Ten slotte deelt de deelnemer enkele typische gebaren van hun thuiscultuur en de

betekenis ervan mee.

Relaties ontwikkelen met mensen uit andere culturen is niet gemakkelijk. De onuitgesproken
regels, in het bijzonder van een gemeenschap, kunnen voor zowel jou als je student een
uitdaging vormen. Deze oefening kan jou helpen om elkaar beter te leren begrijpen.

Gebruik eventueel de volgende vragen om je  gesprek te sturen:
● Wat zijn de voornaamste verschillen en gelijkenissen betreffende non-verbale

communicatie?
● Wat is de ideale fysieke afstand tussen mensen in de thuis- en gastcultuur?
● Hoe denk je dat cultuur die aspecten van communicatie en interactie beïnvloedt?

Communicatiestijlen & tijdsconcept

Voor wie is het?
Alle gezinsleden die in het gasthuis leven en alle AFS deelnemers zouden aan deze activiteit

moeten meedoen.

Instructies:
Duid net zoals bij de oefening over waarden en gedrag je antwoorden op de volgende vragen

aan. Maak daarbij gebruik van de hand-out. De AFS deelnemer zou moeten antwoorden alsof

hij/zij in zijn/haar thuiscultuur is. Vergelijk dan al jullie antwoorden op de vragen en leg aan

elkaar uit waarom je dat antwoord/die antwoorden hebt gekozen. De schuingedrukte vragen

en ideeën zouden je kunnen helpen!

Relaties ontwikkelen met mensen uit andere culturen is niet gemakkelijk. De onuitgesproken
regels, in het bijzonder van een gemeenschap, kunnen voor zowel jou als je student een
uitdaging vormen. Deze oefening kan jou helpen om elkaar beter te leren begrijpen.

45



Wat zou je hoogstwaarschijnlijk besluiten als een persoon niet spraakzaam is?
● Hij/zij is verlegen.
● Ze vinden het moeilijk om gepaste onderwerpen te vinden om over te praten.
● Ze kennen de taal niet goed.
● Ze vinden je niet leuk.
● Ze zijn ongelukkig.
● Niets speciaals.

GASTGEZIN:
DEELNEMER:
Voel je je ongemakkelijk als een persoon niet spraakzaam is? Waarom of waarom niet? Hoe gedraag je
je in die situatie? Hoe weet je wat de rustige persoon denkt?

Wat denk je als mensen luid praten en je de taal niet verstaat?
● Ze zijn ruzie aan het maken.
● Ze storen anderen.
● Niets speciaals. Mensen praten altijd luid.
● Wat ze zeggen is belangrijk, ze willen het benadrukken.
● Ze zouden zachter moeten praten. Iedereen kan horen waarover ze aan het praten

zijn.

GASTGEZIN:
DEELNEMER:

Is je normale spreekstem luid of zacht? Moet je je concentreren of dichterbij gaan staan om je AFS
deelnemer te horen wanneer hij/zij spreekt? Voelt het alsof je gastgezin naar je roept? (of andersom?)
Onder welke omstandigheden zou je misschien luider spreken dan je nu doet? Wanneer zou je
misschien zachter praten?

Je wordt om 20 uur uitgenodigd om te gaan dineren. Hoe laat ben je er?
● Om half acht om de tafel te helpen klaarzetten.
● Om vijf voor acht, juist op tijd.
● Om kwart over acht, zodat mensen genoeg tijd hebben om alles gereed te maken.
● Tussen half negen en tien, ’s avonds ergens.

GASTGEZIN:
DEELNEMER:

Hoe laat eten jullie normaal ’s avonds? Is dit de grootste maaltijd van de dag of eerder een lichte
maaltijd? Hoe flexibel of punctueel moet je in je eigen cultuur zijn in deze context? Hoe wordt dat
bepaald?
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Hoeveel later kan je op een feestje aankomen?
● 5 minuten.
● 15 minuten.
● 1 uur.
● Maakt niet uit.

GASTGEZIN:
DEELNEMER:

Wat is de etiquette wanneer je naar een feestje gaat? Hoe flexibel of punctueel moet je in je eigen
cultuur zijn in deze context? Hoe wordt dat bepaald?

Hoeveel minuten te laat is acceptabel voordat je begint te denken dat een bus/trein
officieel vertraging heeft?

● 10 minuten.
● 1 minuut.
● 4 minuten.
● 15 minuten.

GASTGEZIN:
DEELNEMER:

Wat is het schema van het openbaar vervoer in beide culturen? Wat zijn de mogelijke problemen in
beide culturen die het vaste schema beïnvloeden? Wat zou de deelnemer moeten doen om ervoor te
zorgen dat zij of hij op tijd het vervoer haalt om zijn/haar verplichtingen na te komen?

Hoe ver in de toekomst is je verst geplande privé-evenement?

GASTGEZIN:
DEELNEMER:

Is er enig verschil tussen familiale en andere evenementen? Wat zijn de factoren die beïnvloeden hoe
ver op voorhand we plannen?
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