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Handboek	  Rotary	  Texel,	  deel	  2	  	  
Exchange	  students	  outbound	  	  
	  
Jaaruitwisseling 	  
	  
Voor	  wie	  
Dit	  programma	  van	  Rotary	  International	  is	  bestemd	  voor	  scholieren	  
uit	  het	  Voortgezet	  Onderwijs.	  	  
Het	  is	  de	  bedoeling	  dat	  je	  in	  het	  buitenland	  een	  jaar	  High	  School	  
volgt.	  Zit	  je	  op	  VWO,	  HAVO	  of	  VMBO	  dan	  kan	  je	  na	  selectie	  voor	  
deze	  uitwisseling	  in	  aanmerking	  komen.	  Je	  hebt	  wel	  een	  Rotaryclub	  
nodig	  die	  je	  wil	  voordragen,	  een	  zgn.	  Sponsorclub.	  Een	  diploma	  is	  
geen	  vereiste	  om	  je	  op	  te	  geven;	  je	  kan	  ook	  je	  schoolprogramma	  onderbreken.	  In	  het	  
buitenland	  worden	  wel	  strenge	  leeftijdsgrenzen	  gesteld	  om	  tot	  een	  school	  te	  worden	  
toegelaten.	  De	  uitwisseling	  vindt	  plaats	  op	  basis	  van	  wederkerigheid,	  d.w.z.:	  voor	  elke	  
uitgezonden	  scholier	  moet	  de	  Rotaryclub	  Texel	  een	  buitenlandse	  jongere	  een	  jaar	  
ontvangen.	  	  
	  
Leeftijd	  
Voor	  de	  uitzending	  gelden	  indicatieve	  leeftijdseisen:	  
De	  leeftijdseis	  geldt	  voor	  overheidsscholen,	  soms	  is	  er	  enige	  rek	  mogelijk.	  
Als	  je	  ouder	  bent	  zijn	  de	  mogelijkheden	  kleiner.	  De	  beste	  leeftijd	  om	  te	  vertrekken	  is	  tussen	  
de	  15	  en	  18	  jaar.	  Denk	  eraan	  dat	  de	  voorbereidingen	  al	  een	  jaar	  voor	  vertrek	  beginnen.	  
	  
Bestemmingen:	  
De	  commissie	  jaaruitwisseling	  probeert	  een	  zo	  groot	  mogelijke	  
spreiding	  in	  de	  bestemmingen	  te	  realiseren	  omdat	  daardoor	  ook	  
de	  groep	  scholieren	  in	  Nederland	  een	  grote	  spreiding	  in	  
nationaliteiten	  en	  culturen	  zal	  hebben.	  
In	  de	  hieronder	  genoemde	  landen	  wordt	  uitgewisseld	  met	  één	  of	  
meer	  districten.	  Van	  jaar	  tot	  jaar	  kunnen	  die	  districten	  
veranderen.	  	  
Noordelijk	  Halfrond	  
USA,	  Canada,	  (Mexico),	  Ecuador,	  India,	  Indonesië,	  Japan,	  Thailand,	  Taiwan,	  	  
Zuidelijk	  Halfrond	  
Brazilië,	  Chili,	  Argentinië,	  Peru,	  Australië,	  Nieuw	  Zeeland,	  Zuid-‐Afrika	  
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Informatiebijeenkomst:	  
In	  september	  organiseert	  Rotary	  Nederland	  (ergens	  in	  het	  midden	  van	  het	  land,	  meestal	  
Woerden)	  een	  voorlichtingsbijeenkomst	  voor	  iedereen	  die	  mee	  wil	  doen	  aan	  het	  
uitwisselingsprogramma.	  Op	  deze	  bijeenkomst	  worden	  door	  uitwisselingsstudenten	  de	  
verschillende	  landen	  gepromoot	  en	  informatie	  gegeven	  over	  de	  mogelijkheden.	  
	  
Het	  traject:	  
Indien	  je	  besluit	  om	  je	  op	  te	  geven	  voor	  een	  uitwisselingsprogramma	  via	  Rotary	  doorloop	  je	  
een	  traject	  van	  circa	  een	  jaar.	  Het	  is	  dus	  van	  belang	  om	  vroeg	  genoeg	  te	  beginnen.	  
Zoek	  contact	  met	  je	  sponsorclub	  (Rotary	  Texel)	  en	  bezoek	  in	  september	  de	  
informatiebijeenkomst.	  De	  club	  Jeugdcommissaris	  (CJC)	  is	  de	  persoon	  om	  contact	  mee	  op	  te	  
nemen.	  Hij/zij	  is	  de	  voorzitter	  van	  de	  jeugdcommissie	  van	  de	  Texelse	  Rotary.	  
Je	  kunt	  op	  de	  website	  het	  aanmeldingsformulier	  downloaden	  en	  samen	  met	  de	  CJC	  de	  
nodige	  formulieren	  invullen.	  Het	  formulier	  dient	  voor	  1	  oktober	  door	  de	  CJC	  naar	  de	  RJC	  
(Regionale	  Jeugdcommissaris)	  te	  worden	  verzonden.	  
Daarna	  word	  je	  waarschijnlijk	  uitgenodigd	  voor	  een	  regionale	  en	  een	  landelijke	  selectiedag.	  
Hiervoor	  dien	  je	  jezelf	  goed	  voor	  te	  bereiden.	  Vanaf	  dit	  moment	  begint	  jouw	  uitwisseling.	  	  
Je	  bent	  ambassadeur	  voor	  Nederland	  in	  het	  buitenland!	  	  
 
Wat	  kost	  het:	  
Er	  moet	  gerekend	  worden	  op	  ca	  €	  5000,	  	  
bestaande	  uit	  de	  volgende	  geschatte	  posten	  (2005):	  
Te	  voldoen	  aan	  Rotary	  Nederland	   	  	  
Aanmelding	  selectie	   €	  60.-‐	  
Deelname	  Oriëntatieweekend	   €	  70.-‐	  
Inschrijving	  deelname	  (incl.	  €	  40.-‐	  	  
lidmaatschap	  ROTEX	  voor	  2	  jaar)	  

€	  570,-‐	  	  

Blazer	   €	  80.-‐	  
	  	   	  	  
Overige	  kosten	   	  	  
Verzekering	  (*)	   €	  500,-‐	  
Reiskosten	  (afhankelijk	  van	  de	  
bestemming)	  

€	  400	  tot	  1000	  

Zakgeld	  (**)	   €	  1100,-‐	  
Rondreis	  in	  het	  gastland	  (***)	   €	  1300,-‐	  
	  
(*)	  Verzekering	  wordt	  meestal	  in	  Nederland	  via	  Rotary	  Nederland	  bij	  ELVIA	  ondergebracht.	  
In	  sommige	  districten	  in	  het	  buitenland	  wordt	  alleen	  de	  eigen	  verzekering	  van	  dat	  land	  
geaccepteerd!	  
(**)	  De	  scholieren	  ontvangen	  van	  de	  gastclub	  zakgeld;	  het	  equivalent	  van	  ca.	  €	  80-‐100	  per	  
maand.	  Het	  hier	  genoemde	  bedrag	  is	  een	  schatting	  van	  het	  aanvullende	  bedrag.	  
(***)	  Meestal	  zijn	  er	  in	  het	  uitwisselingsjaar	  een	  of	  meer	  reizen	  georganiseerd	  door	  het	  
ontvangend	  District.	  De	  deelname	  hieraan	  is	  vrijwillig.	  De	  kosten	  hiervan	  zijn	  verschillend.	  
	  
Wanneer	  je	  verzoek	  wordt	  gehonoreerd	  word	  je	  door	  Rotary	  Nederland	  voorbereid	  op	  je	  
vertrek.	  Na	  je	  vertrek	  houd	  je	  contact	  via	  het	  Bimonthly	  report.	  Ook	  zijn	  er	  andere	  
communicatiekanalen	  speciaal	  voor	  de	  uitwisselingsstudenten.	  	  
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Family	  to	  family	  
Dit	  programma	  biedt	  de	  mogelijkheid	  aan	  gemotiveerde	  jongeren	  tussen	  16	  jaar	  en	  19	  jaar	  3	  
à	  4	  weken	  in	  een	  gezin	  in	  de	  USA,	  Canada,	  (Mexico)C,	  Taiwan	  en	  Japan	  of	  6	  à	  7	  weken	  in	  
Argentinië,	  Brazilië	  of	  Zuid	  Afrika	  door	  te	  brengen.	  	  

Procedure	  
Je	  bent	  te	  gast	  in	  gezinnen	  van	  leden	  van	  de	  plaatselijke	  
Rotaryclubs	  of	  bij	  gezinnen	  die	  de	  plaatselijke	  Rotaryclubs	  
daarvoor	  geschikt	  achten.	  Een	  dochter	  of	  zoon	  van	  dat	  gezin	  
heeft	  zich	  ook	  voor	  het	  programma	  aangemeld	  en	  zal	  bij	  jou	  
familie	  te	  gast	  zijn	  (“wederkerigheid	  op	  gezinsniveau”).	  	  
De	  coördinator	  zal	  tussen	  deze	  twee	  deelnemers	  een	  “match”	  
tot	  stand	  brengen.	  
Plaatsing	  gebeurt	  in	  volgorde	  van	  binnenkomst	  van	  het	  STEP	  aanmeldingsformulier	  bij	  de	  
coördinator.	  Het	  aanmeldingsformulier	  wordt	  ingevuld	  samen	  met	  de	  Club	  Jeugd	  
Commissaris	  van	  de	  plaatselijke	  Rotary	  club.	  Na	  enige	  tijd	  ontvang	  je	  via	  de	  Club	  Jeugd	  
Commissaris	  bericht	  dat	  je	  het	  “Applicationform”	  kan	  invullen.	  Dit	  wordt	  je	  toegezonden	  of	  
je	  kan	  het	  op	  deze	  site	  ophalen.	  
Op	  de	  voorlichtingsdag	  in	  september	  kan	  je	  nadere	  informatie	  over	  dit	  programma	  krijgen.	  	  
	  
Uitwisseling	  met	  USA,	  Canada,	  Mexico	  en	  Japan:	  
De	  uitwisseling	  vindt	  over	  en	  weer	  plaats	  in	  de	  zomervakantie	  (eind	  juni	  –	  augustus).	  	  
De	  ontvangst	  van	  jouw	  “match”	  in	  Nederland	  en	  jouw	  verblijf	  in	  het	  buitenland	  is	  o.a.	  
afhankelijk	  van	  jullie	  vakantieperiodes	  maar	  vindt	  steeds	  aansluitend	  plaats	  in	  de	  
voorafgaande	  of	  daaropvolgende	  3	  à	  4	  weken.	  
Aanmelden:	  kan	  gebeuren	  tussen	  1	  september	  en	  31	  januari	  door	  het	  invullen	  van	  het	  STEP	  
aanmeldingsformulier.	  
	  
Uitwisseling	  met	  Argentinië,	  Brazilië,	  Ecuador	  of	  Zuid	  Afrika:	  
Bij	  deze	  uitwisseling	  ga	  jij	  in	  jouw	  zomervakantie	  (eind	  juni	  –	  augustus)	  6	  à	  7	  
weken	  naar	  het	  gezin	  van	  jouw	  “match”.	  De	  ontvangst	  in	  Nederland	  vindt	  in	  
december/januari	  plaats	  want	  dan	  heeft	  jouw	  “match”	  zomervakantie.	  Deze	  
ontvangst	  in	  Nederland	  kan	  zowel	  voor-‐	  als	  na	  jouw	  verblijf	  in	  het	  buitenland	  
plaats	  vinden.	  	  
Aanmelden:	  kan	  gebeuren	  tussen	  1	  september	  en	  31	  januari	  door	  het	  invullen	  
van	  het	  STEP	  aanmeldingsformulier.	  
	  
Wat	  het	  kost	  
De	  kosten	  voor	  deelname	  aan	  het	  Family	  to	  Family	  programma	  zijn:	  
Ca.	  €	  85,-‐	  inschrijfgeld,	  daarnaast	  je	  zakgeld-‐	  en	  je	  vliegticket.	  Het	  vliegticket	  
wordt	  door	  de	  coördinator	  geboekt.	  
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Rotex	  
Rotex	  wordt	  gevormd	  door	  een	  groep	  van	  oud	  
uitwisselingsstudenten	  die	  gedurende	  een	  jaar	  in	  het	  
buitenland	  zijn	  geweest	  in	  het	  kader	  van	  Rotary	  ‘s	  
internationale	  jeugduitwisselingsprogramma.	  
Deze	  jongelui	  stellen	  zich	  beschikbaar	  om	  na	  hun	  
terugkeer	  in	  Nederland	  uitgebreide	  informatie	  te	  
verstrekken	  en	  inlichtingen	  te	  geven	  over	  hun	  
ervaringen	  op	  clubbijeenkomsten.	  Ook	  worden	  zij	  
ingeschakeld	  bij	  de	  selectie	  van	  nieuwe	  uitwisselingsscholieren.	  
ROTEX-‐leden	  kunnen	  vertellen	  wat	  Rotary	  zoal	  in	  het	  buitenland	  doet.	  Deze	  informatie	  kan	  
van	  pas	  komen	  als	  er	  een	  scholier	  wordt	  uitgezonden	  of	  als	  een	  Rotaryclub	  een	  scholier	  uit	  
het	  buitenland	  te	  gast	  heeft.	  

	  
Tips	  van	  studenten	  voor	  studenten:	  

-‐ Try	  to	  experience	  everything:	  eten,	  cultuur,	  aanbod	  van	  participatie	  aan	  activiteiten.	  
Probeer	  dus	  overal	  “Ja”	  op	  te	  zeggen	  tenzij	  je	  een	  gegronde	  mening	  hebt	  het	  niet	  te	  
doen.	  Dit	  kan	  leiden	  tot	  erg	  mooie	  ervaringen.	  Doe	  geen	  dingen	  die	  tegen	  de	  regels	  
van	  de	  Rotary,	  familie	  en	  land	  in	  druisen,	  dat	  kan	  namelijk	  leiden	  tot	  grote	  
problemen.	  	  

-‐ Voor	  een	  ieder	  die	  twijfelt	  zeg	  ik	  doen,	  voor	  een	  ieder	  die	  al	  heeft	  besloten	  een	  
succesvol	  jaar	  begint	  bij	  je	  zelf,	  niets	  goed	  of	  slecht	  maar	  alles	  is	  anders!	  	  

-‐ Je	  verblijf	  is	  afhankelijk	  van	  je	  Rotary	  club	  en	  je	  gastgezinnen.	  Ik	  mocht	  bijvoorbeeld	  
tijdens	  mijn	  verblijf	  in	  Australië	  veel	  meer	  dan	  bepaalde	  andere	  exchange	  studenten.	  
Zolang	  je	  het	  maar	  niet	  te	  bont	  maakt,	  en	  de	  dingen	  die	  je	  wilt	  doen,	  die	  niet	  
helemaal	  binnen	  de	  regels	  vallen,	  wel	  met	  je	  gastgezin	  en	  club	  bespreekt,	  denk	  ik	  dat	  
(bijna)	  alles	  wel	  is	  geoorloofd.	  	  

-‐ Als	  je	  aan	  het	  twijfelen	  bent,	  doe	  het	  echt.	  Want	  het	  wordt	  je	  niet	  altijd	  aangeboden.	  
Het	  is	  een	  hele	  grote	  ervaring	  en	  je	  leert	  er	  heel	  veel	  van.	  Daarnaast	  geniet	  er	  echt	  
van.	  

-‐ Probeer	  zo	  min	  mogelijk	  te	  piekeren,	  want	  je	  tijd	  gaat	  zo	  voorbij	  en	  het	  is	  zonde	  als	  je	  
lange	  tijd	  niks	  wilt	  doen.	  	  

	  
	  
Handige	  links	  
‘Read	  me’	  voor	  uitwisselingsstudenten:	  
http://www.rotary.nl/yep/programma/jaaruitwisseling/readme.doc/	  
Meer	  informatie	  over	  de	  bestemmingen,	  aanmeldingsformulieren	  en	  de	  agenda	  voor	  de	  
informatiebijeenkomst:	  
http://www.rotary.nl/yep/programma/jaaruitwisseling/kandidateninfo.doc/	  
Aanmeldingsformulier	  jaaruitwisseling	  
http://www.rotary.nl/yep/download/forms/aanmelden/setselectie.pd	  
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CONTACT	  ADRESSEN	  ROTARY	  NEDERLAND	  
Zie	  hiervoor	  de	  onderstaande	  link	  op	  de	  website	  van	  Rotary	  Nederland.	  Op	  deze	  link	  treft	  u	  
een	  overzicht	  van	  alle	  personen	  die	  betrokken	  zijn	  bij	  de	  uitwisselingsprogramma’s	  	  	  
	  
http://www.rotary.nl/yep/contact/	  
	  
	  


