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Regional heritage on your smart phone (Noorwegen/Duitsland)                                  

                     
                             

Thema: cultureel erfgoed in de regio.  
Cultureel erfgoed: Sporen uit het verleden in het heden, die zichtbaar en tastbaar aanwezig zijn. Dat 
kunnen voorwerpen zijn in musea, archeologische vondsten, archieven, monumenten en 
landschappen. 
 
Opzet conferentie:  

- Internationaal samengestelde groepjes kiezen een onderwerp 
- Informatie inwinnen over het onderwerp (internet, interviews enz.) 
- Leerlingen maken een audiotour. Je maakt gebruik van de app van https://izi.travel/nl  

 
Deelnemende scholen: 

- Stranda vidaregåande Skule   (Stranda, Noorwegen)   
- Bertha Benz Schule (Sigmaringen, Duitsland) 

 
Praktische informatie: 

- Doelgroep:     Leerlingen 4 havo/vwo 
- Aantal deelnemers Noorwegen:  8 leerlingen 
- Aantal deelnemers Duitsland: 15 leerlingen 
- Noorse/Duitse conferentie:   23 – 30 september 2017 
- Nederlandse conferentie:   3 -10 maart 2018 (?) 
- Eigen bijdrage Noorwegen:   € 350,- 
- Eigen bijdrage Duitsland:  € 325,-  

 
Contactpersoon: 
Noorwegen: Dhr. M.Hermans (Hms@teylingen-college.nl) 

Duitsland: Dhr. R.van Empel (r.v.empel@teylingen-college.nl ) 
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Uitwisseling Mariengymnasium Bocholt -  Teylingen College Leeuwenhorst 

 
 

- Mariengymnasium Bocholt is partnerschool  sinds 2008  
- Bocholt ligt vlak bij de Nederlandse grens op 2,5 uur reizen van NWH  
- Duitse deelnemers leren Nederlands op school 
- Iedere deelnemer neemt aan beide onderdelen deel (reist én ontvangt)  
- Voertaal in Bocholt is Duits, voertaal in Noordwijkerhout is Nederlands 
- Mensen, taal en cultuur (beter) leren kennen staat centraal 
- Programma met veel workshops binnen én buiten school (dagexcursies) 
- Focus op de samenwerking van Nederlandse en Duitse leerlingen 
- Verblijf in gastgezinnen 

 
Goede redenen om deel te nemen: 

- Verbetering Duitse taalvaardigheid 
- Betere kennis van Duitsland (mensen, school,  gastgezinnen, eten en drinken, tradities etc.) 
- Voertaal Duits én Nederlands! 
- Dichtbij Nederland daardoor korte reistijd en lage kosten 
- Uitwisseling omvat twee projectweken 
- Nieuwe contacten / vriendschappen 

 
Praktische informatie Bocholt 

- Doelgroep:    Leerlingen 4 havo/4 vwo met Duits in het pakket 
- Aantal deelnemers:   12 leerlingen 
- Data:     NWH: ma. 25 t/m vr. 29 september 2017 

Bocholt: 5 - 9 maart 2018 (??) 
- Eigen bijdrage:   max. € 120,- (voor beide weken!) 
 
Contactpersoon: 
dhr. F. Schmermbeck (smk@teylingen-college.nl) 
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Uitwisseling Hirado-Noordwijkerhout   

                                

                     
            JAPAN           

HIRADO 
 
De doelstellingen voor deze uitwisseling zijn: 

- op een zo intensief mogelijke manier leren kennen van elkaars cultuur/cultureel 
erfgoed/gewoontes/tradities/dagelijks leven/schoolleven 

- het verhogen van de kwaliteit van onderwijs door middel van directe contacten die een 
bijdrage leveren aan één of meer vakken. 

 
De uitwisseling bestaat uit twee delen. De Japanse leerlingen zullen een keer hier op bezoek komen 
en de Nederlands leerlingen zullen afreizen naar Japan. Beide bezoeken zullen 12 tot 14 dagen in 
beslag nemen. 
Deelnemers verblijven in het gastgezin  van de leerling waar zij aan gekoppeld zijn gedurende dit jaar. 
 
De samenwerking tussen Noordwijkerhout en de gemeente Hirado heeft een lange geschiedenis en is 
gebaseerd op de bijzondere historische banden van deze stad met Nederland.  Dit gaat helemaal 
terug tot de VOC tijd.  Sporen van de Nederlandse invloeden zijn nog duidelijk te zien in Hirado. 
 

Praktische informatie Japan 
- Doelgroep:   Klas 4 of hoger (aansluitend bij secondary high in het buitenland).  
- Aantal deelnemers:  12 leerlingen 
- Bezoek Japan   5 t/m 17 oktober 2017 (?) 
- Bezoek Nederland  ??? maart 2018 
- Eigen bijdrage:  €950,- 

 
Betrokken scholen: 

• Hirado Senior Highschool 

• Hokusho Agricultural School 

• Yukokan Senior Highschool 
 
Contactpersoon: 
Dhr. R. Draijer (r.draijer@teylingen-college.nl) 
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YET (Youth Europe and Theatre) 
YET is ons oudste internationale uitwisselingsproject.  Het komende schooljaar vindt de 19e editie 
plaats in Noordwijkerhout. 
Samen met leerlingen uit Finland en Spanje zal er hard gewerkt worden om een prachtige 
theatervoorstelling neer te zetten. Dit fantastische project heeft al meerdere internationale prijzen 
gewonnen en heeft voor de deelnemers onvergetelijke ervaringen opgeleverd.  Het samen in een 
korte tijd maken van een theatervoorstelling is een geweldige manier om elkaar zo goed mogelijk te 
leren kennen. De resultaten zijn ieder jaar weer prachtig.  
 
Er is plek voor acteurs, decorbouwers, kostuummakers, technici en reporters. Omdat we deelnemers 
ontvangen uit twee landen is er plek voor extra veel Nederlandse deelnemers.  
 
Leerlingen die deze ronde meedoen en als gastgezin optreden krijgen in het volgende jaar in Finland 
of Spanje voorrang bij de selectie.  
 
Hoewel het project dit jaar in Noordwijkerhout plaats vindt is het een échte internationale ervaring. 
 
Deelnemende scholen: 

- Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio  (Oulu, Finland) 
Collegi Mare de Déu del Carme (Terrassa, Spanje) 

 
Praktische informatie YET 
Deze uitwisseling loopt over twee jaren. Het komende jaar vindt het project in Nederland plaats. Het jaar 

daarop in Finland of Spanje.   
- Doelgroep:    Leerlingen klas 4 en hoger  
- Aantal deelnemers:   25+ leerlingen 
- Data:     24/2 – 10/3 2018 (eerste week tijdens voorjaarsvakantie) 
- Eigen bijdrage:   € 125,-  

 
Contactpersoon: mw. N.Alkemade (akm@teylingen-college.nl) 
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