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Japan informatie 
 

Japan ligt in het werelddeel Azië en heeft 128 miljoen inwoners op een 

oppervlakte ongeveer gelijk aan Duitsland. Het dorp Hirado ligt in het zuiden 
van Japan in de prefectuur (provincie) Nagasaki en is qua aantal inwoners 

bijna twee keer zo groot als Noordwijkerhout. In een rechte lijn liggen 
Noordwijkerhout en Hirado zo’n 6000 km uit elkaar, om er te komen is een 

vliegtuig 14 uur onderweg (met een tussenstop in Seoul, Zuid-Korea).  
 

 
 
 

Sinds 2011 heeft de gemeente Hirado een stedenband met de gemeente 
Noordwijkerhout. Deze stedenband is tot stand gekomen omdat de 

Verenigde Oost-Indië Compagnie (VOC) in de 17e eeuw handel dreef in 
Hirado. Daar is enkele jaren geleden het VOC handelshuis herbouwd en zijn 

de trappen waar onze voorouderen hun eerste stappen op zetten bij 
aankomst in Hirado nog aanwezig.  

 

De band tussen de twee steden wordt sinds een aantal jaar gevierd met een 
uitwisseling. Sinds twee jaar is deze uitwisseling met het Teylingen college in 

samenwerking met de gemeente Noordwijkerhout. Vanuit Japan wordt de 
uitwisseling georganiseerd door de gemeente Hirado en drie scholen: Hirado 

highschool, Yukokan highschool en de Hokuno Agricultural highschool.   
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De uitwisseling 
 

De uitwisseling bestaat uit twee delen. Het ene deel vindt plaats in Hirado, 

Japan, en het andere deel vindt plaats in Noordwijkerhout op het Teylingen 
college. 

 
De doelstellingen voor deze uitwisseling zijn: 

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

en schoolleven. 
Het verhogen van de kwaliteit van onderwijs door middel van 

directe contacten die een bijdrage leveren aan één of meer 
vakken. 

 
Vanuit het Teylingen college worden er 12 leerlingen geselecteerd. Zij 

worden gekoppeld aan 12 Japanse leerlingen die van de drie verschillende 
scholen uit Hirado komen. Gedurende de uitwisseling zullen deze leerlingen 

aan elkaar gekoppeld blijven. In Japan zal de leerling van het Teylingen 

college slapen bij het gastgezin: de familie van zijn gekoppelde Japanse 
leerling. In Noordwijkerhout zal de Japanse leerling het leven ervaren van 

het Nederlandse gastgezin en daar verblijven. 
 

Deel van de uitwisseling in Japan 
 

Vanuit Nederland zullen er drie begeleiders van het Teylingen college en een 
vertegenwoordiger vanuit de stichting ‘stedenband Hirado-Noordwijkerhout’ 

meereizen naar Japan. We zullen 12 dagen verblijven in Hirado. Voordat het 
zover is om naar Japan toe te gaan zal er een aantal bijeenkomsten 

plaatsvinden waarbij de leerlingen elkaar beter leren kennen en zich samen 
voorbereiden op de uitwisseling. Een onderdeel daarvan is het maken van 

een presentatie met onderdelen van de Nederlandse cultuur die 
gepresenteerd zal worden in Japan. Ook wordt er vanuit het docententeam 

geholpen om eventuele lesuitval en achterstand van huiswerk bij te werken.  

 
In Japan zullen de leerlingen bij hun gastgezinnen slapen. Op doordeweekse 

dagen zal er een programma zijn op de scholen. Er zullen lessen gevolgd 
worden, rondleidingen gegeven worden en ook de buitenschoolse activiteiten 

worden bezocht. Het weekeinde brengen de leerlingen met hun gastgezinnen 
door. 
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Deel van de uitwisseling in Nederland 

 
Voorafgaand aan het bezoek van de Japanse leerlingen naar Nederland, zal 

er weer een aantal bijeenkomsten zijn. Hierin zal er een nieuwe presentatie 

gemaakt worden die opgevoerd zal worden tijdens een van de eerste dagen 
van de uitwisseling in Nederland.  

 
Tijdens het 12 daagse bezoek van de Japanners in Nederland zal er 

doordeweeks een programma zijn in en buiten de school. Naast het 
bezoeken van wat reguliere lessen zullen er ook culturele activiteiten gedaan 

worden zoals een bezoek aan de Batavia en aan het schip de 12 Provinciën 
naar aanleiding van onze stedenband. Dit bezoek wordt voorbereid tijdens 

een geschiedenisles. Daarnaast worden er op school lessen toneel en muziek 
gevolgd. Er zal een bezoek gebracht worden aan het Rijksmuseum en het 

Anne Frank huis. Deze worden voorbereid in een les Culturele en Kunstzinnig 
Vorming (CKV). Het Hollandse landschap van Noordwijkerhout en de 

waterleidingduinen worden ontdekt met een huifkar trip door de duinen met 
uitleg over watervoorzieningen en er wordt een bollenbedrijf bezocht. In het 

weekeinde verblijven de Japanse leerlingen in hun gastgezinnen.  

 
De ervaring leert dat de uitwisseling een heftige indruk achterlaat bij zowel 

de Japanse als de Nederlandse leerlingen. Het ervaren, beleven en misschien 
een beetje begrijpen van een andere cultuur en andere gebruiken zal van 

beide kanten de horizon verbreden.  
 

Naschoolse 
activiteiten. 

 
Links: 

Sumo les 
 

Rechts: 
Twee Ne- 

derlandse 

leerlingen 
in traditio- 

neel Kendo 
pak. 
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Ervaringen van leerlingen van vorige jaren 
 
Lieve allemaal, 

Jullie staan nu op het punt een beslissing te maken om een van de gaafste dingen te doen die 

je ooit mee zult maken in je leven. Een ervaring die je nooit zal vergeten, dat kunnen we jullie 

verzekeren!  

Vorig jaar rond deze tijd kregen wij de mogelijkheid om ons net als jullie op te geven voor de 

uitwisseling met Japan. We konden niet beschrijven hoe blij we waren toen we te horen kregen 

dat we ingeloot waren om mee te gaan. We hadden al een beetje verhalen van de vorige 

groep gehoord en veel voorbereidingen gehad waardoor we al een kleine indruk hadden 

gekregen. Maar niemand kan je voorbereiden op wat je te wachten staat bij zo een bijzondere 

uitwisseling. De cultuurverschillen zijn zo enorm groot. Veel grote dingen merk je al snel op 

natuurlijk, zoals bijvoorbeeld het eten daar en het feit dat iedereen een school uniform draagt 

en heel erg netjes is. Maar ook met de kleinste dingen merk je dat er veel verschil is tussen 

Nederland en een land aan de andere kant van de wereld. Je wordt zo gastvrij ontvangen en 

iedereen is zo aardig, dat is echt onbeschrijfelijk en kun je waarschijnlijk pas begrijpen als je het 

zelf meegemaakt hebt. We hebben daar dus twee hele bijzondere maar vooral ook hele leuke 

weken gehad met een hoop lol waarin toen al een hechte band is ontstaan tussen iedereen. 

Het was dus ook een heftig afscheid en iedereen keek er heel erg naar uit om elkaar terug te 

zien in Nederland.  

Na lang wachten kwamen ze dus eindelijk aan hier in het koude, platte Nederland. Het is echt 

super leuk om iemand jouw dagelijkse leven te laten zien. Je zult merken dat heel veel wat voor 

jou heel normaal is zij al heel speciaal of apart vinden. We hadden hier een heel leuk vol 

programma waar we ze veel van Nederland hebben kunnen laten zien. Ook buiten het 

programma hebben we ’s avonds en in het weekend een hoop samen gedaan. 

Omdat je bij elkaar ruim vier weken intensief met elkaar om bent gegaan en veel leuke en 

grappige momenten meegemaakt hebt, heb je een hele sterke band opgebouwd met de 

Japanners en vooral met de Japanner waar jij aangekoppeld was. We durven zeker te zeggen 

dat iedereen dit zo ervaren heeft. Het afscheid was erg emotioneel voor de meeste want het is 

een grote kans dat we onze vrienden nooit meer terug zien, hoe graag we dat ook zouden 

willen, omdat Japan natuurlijk niet zomaar om de hoek ligt… Deze uitwisseling zullen wij nooit 

vergeten en missen wij nu al ontzettend! Als wij ooit de kans zouden krijgen om ons nog een keer 

in te schrijven zouden wij dat zeker doen en wij raden het jullie dus ook heel erg aan! Hier krijg je 

echt geen spijt van, pak deze kans en veel plezier alvast! 

 

Hieronder staan wij met onze Japanse hosts toen we ze voor het eerst ontmoetten in Japan.  

 

 
Geerte en Sophie 
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Door Juliën Stijns 
 
Erg vermoeiend maar wel een geweldige ervaring. In het  begin vond iedereen het wel zwaar, 

contact was moeilijk te maken tussen de meeste Nederlanders en hun Japanner. Ik had niet 

echt veel moeite met praten met mijn Japanner, die Motoki heet. In de groep met iedereen 

sprak ik wel veel maar als ik thuis was sprak ik zelden. Motoki en zijn familie waren niet echt goed 

in Engels, dus veel praten was moeilijk. Maar mij maakte dat niet uit, elke dag was ik erg moe 

van de activiteiten die we deden in de groep, dus wat rust thuis vond ik erg prettig. De groeps 

activiteiten waren erg leuk. Iedereen in Japan is erg aardig en ik werd heel hecht in de groep. 

Continue ben je bezig om met de groep dingen te ontdekken tot de dag voorbij is, daarna 

slapen en het begint opnieuw. 

Wat ik het allerleukst vond was dat we met zowat de hele groep naar een eiland gingen waar 

een heel groot winkelcentrum was. Daar was veel te zien te doen en te eten.  

Wat wel jammer was is dat het allemaal zo snel voorbij ging. Ik wist dat we de groep in 

Nederland weer zouden zien maar ik vond het erg jammer dat ik weer terug moest naar 

Nederland. 

 

Ervaring Nederland 

 

Het was erg fijn toen ik de bus zag aankomen, weer zou ik iedereen zien. Wel wist ik dat ze 

binnen een kleine 2 weken weer weg zouden gaan maar daar probeerde ik niet aan te denken. 

Hoewel ik in de 2 weken goed had geslapen was ik extreem moe, net zoals ieder andere 

Nederlander in de groep. Maar dat kwam denk ik door combinatie van de activiteiten en de 

verantwoordelijkheid die iedereen had over de japanners. Voor mijn gevoel ging in Nederland 

alles sneller voorbij dan in Japan, dat vond ik wel jammer maar ik had wel genoten van de 

dingen die ik met de groep deed. Ik vond het altijd erg leuk om de japanners te helpen, zij 

gaven dan complimentjes dat ik aardig was en dat vond ik wel leuk. Ik had zelf een cadeautje 

gekregen omdat ze me aardig vonden. 

Wat ik het allerleukst vond was de presentatie die de Japanners deden, het was vol met dansjes 

en muziek en leuke informatie over Japan. Het leek erop alsof zij met z’n allen een half jaar aan 

de presentatie hadden gewerkt. 

Ik vond het erg dat ze weg gingen, ik mis iedereen nog steeds vandaag maar ben van plan om 

ze ooit weer eens op te zoeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Een kennismakings/samenwerkings spel
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Wat wordt er van de leerlingen verwacht? 
 

Er wordt een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarbij we als groep  

toewerken naar de uitwisseling. Hieronder is een overzicht gegeven van alle 
bijeenkomsten die gepland staan met daarbij de onderwerpen van de 

bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zullen vaak aan het einde van de dag 
vallen (rond 16.00).  

 

Bijeenkomst: Activiteit: 
Tweede week van 

juni 

- Kennismaking 

- Basisinformatie: over japen, over bijeenkomsten en national 

presentation  

- Informatie over huiswerkbegleiding 

 

Laatste week van 

juni 

- Brainstormen national presentation 

- Eerste opzet maken voor national presentation 

Juli - Werken aan national presentation 

 

2de week na de 

zomervakantie 

 

- Voorbereiden national presentation 

- Huiswerk inventarisatie maken.  

September/ 

oktober 

 

- Oefenen national presentation  

- Uitvoering van national presentation (op een avond, uitvoering 

voor ouders)  

- Huiswerk inhaal momenten 

 

De exacte data worden via de mail of facebook verspreid. 
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Een kalligrafieles tijdens het bezoek aan Japan 

Wat wordt er van de ouders verwacht? 
 

Als school gaan we er vanuit dat ook u open staat voor de 
uitwisselingsstudent en constructief meedenkt/meewerkt om het een 

geslaagde uitwisseling te laten worden. 
 

Hieronder valt een aantal specifieke zaken: 
- Ontvangst van een Japanse leerling in het eigen gezin. 

- Verzorging van een weekend gedurende het verblijf van de 
uitwisselingsstudent. 

- Kost en inwoning gedurende het bezoek. 
- Bijwonen van de bijeenkomsten waarbij uw aanwezigheid verwacht 

wordt. 
- Eventueel bijdrage aan het programma. Denk dan aan: koken voor de 

groep, een interessant bedrijfsbezoek o.i.d. 
 

Natuurlijk kunt u altijd terecht bij de begeleiding van dit project als u nog 

vragen heeft. 
 

 

 
 

Bezoek aan een pannenkoekenrestaurant tijdens het bezoek aan Nederland. 
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Hoe meld ik mij aan?  

 
Lijkt het jou super leuk om een andere cultuur te ontdekken en sta je open 

voor andere eetgewoontes, een nieuw familie en de ervaring van je leven? 
Schrijf je dan nu in voor de uitwisseling naar Japan! 

 
De aanmelding bestaat uit twee delen. Het eerste deel is het schrijven van 

een motivatiebrief met daarin de antwoorden op de volgende vragen: 
 

1. Waarom kies je voor de Japan uitwisseling en niet voor een ander 
uitwisselingsproject op school? 

2. Wat hoop je, na de uitwisseling, nog “over” te houden aan de 
uitwisseling met Japan? 

3. Wat is hetgeen waar je het meeste tegenop ziet? 
4. Welke eigenschap van jou kan zorgen voor een zeer succesvolle 

uitwisseling? En welke eigenschap kan een belemmering zijn? 

 
Als je wilt, kun je altijd een persoonlijke noot toevoegen aan je brief. 

 
Het tweede deel van de aanmelding is een zelfevaluatie. Je gaat jezelf 

beoordelen op 6 eigenschappen (zie hieronder). Deze beoordeling bestaat uit 
een cijfer van 1 tot 10, waarbij 1 laag is en 10 hoog, en een motivatie 

waarom je dit cijfer aan jezelf hebt gegeven. 
 

Beide aanmeldingsdelen kunnen ingeleverd worden bij de heer Sjef van 
Leeuwen.  

 
 

Eigenschap Cijfer Motivatie 

Aanpassingsvermogen 
(het kunnen aanpassen 

aan andere gewoontes 

dan de gewoontes die je 

bekend zijn)  

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10  

Vermogen om hulp te 
bieden 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10  

Vermogen om hulp te 

vragen 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10  

Inlevingsvermogen 
(het kunnen inleven in een 

andere cultuur) 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10  

Zelfstandigheid 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10  

Nieuwsgierigheid 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10  
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Een verslag in een Japanse krant n.a.v. het bezoek van de leerlingen van het 

Teylingen college aan Hirado. 


