


INFOAVOND

• Waarom internationalisering? 

• Uitwisselingen vs. reizen

- Contact tussen en na de activiteit

- Gastgezin

• Programma in Indonesië

• Programma in NL?

• Algemene afspraken



WAAROM INTERNATIONALISERING?



Deelnemers en begeleiders

20 leerlingen uit de verschillende 3e

klassen

UITWISSELING VS. REIZEN…

Contact tussen en na de activiteit
Gastgezin

Ben proactief in het 

contact, dat verdiept 

de ervaring en 

verhoogt het plezier!



Deelnemers en begeleiders

20 leerlingen uit de verschillende 3e

klassen

STEL JEZELF VOOR.
Leuke tekst in het Engels ;-) 

Half kantje A4 (tussen 250 en 350 woorden)

(word, Arial 12pt. Regelafstand 1,5)

Wie ben jij? Wat zijn je hobby's? Interesses?

Waarom je uitkijkt naar de uitwisseling?

Leuke (niet privacy gevoelige) foto erbij.

Mailen z.s.m. naar ekolen@odulphus.nl



Deelnemers en begeleiders

20 leerlingen uit de verschillende 3e

klassen

PROGRAMMA IN INDONESIË

- Culturele activiteiten  (stedenbezoek, tempels, paleizen, musea)

- Geografische activiteiten (vulkaan, plantage, Sawa, Kars, kust)

- Lesbezoek en workshops

- Verblijf bij het gastgezin, kennismaking met de cultuur

- Overige activiteiten (wandelingen, raften etc. etc.)

Later meer over het programma!!!
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Deelnemers en begeleiders

20 leerlingen uit de verschillende 3e

klassen

- Lesbezoek en excursies. 

- Onze leerlingen hebben deels ook gewoon les!

- Expres geen avondprogramma.

- Weekend met gastgezin. Alles mag, niets moet. 

→ Het kind moet vooral een indruk krijgen van  

Nederland.

PROGRAMMA IN NL



Deelnemers en begeleiders

20 leerlingen uit de verschillende 3e

klassen

AFSPRAKEN INTERNATIONALISERING
HTTP://WWW.ODULPHUS.NL/ONZE-SCHOOL/INTERNATIONALISERING/BUITENLANDSE-REIZEN

Afspraken uitwisselingen, algemeen: 

• Positieve instelling, flexibiliteit

• Geen alcohol, drugs of sigaretten!

• Houdt je aan afspraken

• Ben op tijd bij afgesproken locaties

• Gedraag je conform de ter plaatse geldende culturele 
normen en waarden

• Medicijnen? Voor sommige medicijnen is een 
Schengenverklaring medicijngebruik i.v.m. de opiumwet
nodig.     Meer info vind je op de volgende website: 

www.hetcak.nl/regelingen/medicijnen-mee-op-reis

http://www.hetcak.nl/regelingen/medicijnen-mee-op-reis


Deelnemers en begeleiders

20 leerlingen uit de verschillende 3e

klassen

Afspraken uitwisselingen, verblijf in gastgezinnen: 

Overal waar je te gast bent, gedraag je je volgens de gemaakte 
afspraken. Natuurlijk zal het af en toe anders of zelfs behelpen zijn.  
Je eigen bedje slaapt immer altijd fijner dan elders. 

Wij verwachten echter een flexibele, open houding. Ook qua eten en 
drinken. In de meeste gevallen doet de gastfamilie erg haar best om 
het jou naar de zin te maken, ook al merk je dat niet gelijk aan alles.

Zodra een uitwisselingsleerling op bezoek is verwachten we een 
gastvriendelijke uitstraling. Ook het rekeninghouden met de gast   
qua conversatietaal en eten en drinken wordt zeer op prijs gesteld.         
Zo ook het opbrengen van begrip binnen het redelijke voor de gast   
als zijn/haar gedragingen soms afwijken van die van ons. 

AFSPRAKEN INTERNATIONALISERING
HTTP://WWW.ODULPHUS.NL/ONZE-SCHOOL/INTERNATIONALISERING/BUITENLANDSE-REIZEN



Samenvatting collectieve reisverzekering OMO

De vereniging OMO (het bevoegd gezag van het Odulphuslyceum) heeft voor 

al haar leerlingen een collectieve doorlopende reisverzekering afgesloten. 

Deze verzekering kan alleen aangesproken worden indien er geen derden zijn 

die een vergoeding uitkeren. 

De verzekering betreft o.a. dekkingen voor:

• Geneeskundige behandelingen (max. € 5000,-): honoraria, vervoer, 

operaties, verpleging, spoedeisende tandheelkundige behandeling.

• Hiermee samenhangende kosten (max. € 5000,-): kosten terugreis, kosten 

langer verblijf, kosten verzorging door een begeleider, kosten i.v.m. 

noodzakelijke terugroeping uit het buitenland, overige noodzakelijke 

repatriëringskosten.

• Verlies van bagage (max. € 1500,-) mits de verzekerde de normale 

voorzichtigheid in acht heeft genomen, met een eigen risico van € 75,-.



UITWISSELING INDONESIË

“WANNEER JE DE SITUATIE BEGINT TE BEGRIJPEN 

BEN JE SLECHT INGELICHT“      JAVAANS GEZEGDE



WAT WEET JE VAN INDONESIË?

• Voormalige kolonie van Nederland

• Circa 270 miljoen inwoners op circa 17.000 eilanden 

• Grote inkomensongelijkheid en veel armoede

• Motto: Bhinneka Tunggal Ika (“Eenheid in diversiteit”)

• 300 afzonderlijke etnische groeperingen en 742 talen

• Veel religies, ‘grootste’ moslimland ter wereld. 

• Export: olie, gas, rubber, steenkool, tin, tabak, koffie, thee, 

palmolie, kleding, textiel, schoeisel, hout, vis etc.

• Natuurrampen: Tsunami’s, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bhinneka_Tunggal_Ika


GESCHIEDENIS…..

• Javamens (Homo Erectus) rond 2 miljoen jaar geleden.

• 800 v. Chr. landbouw en natte rijstbouw

• 200 v. Chr. Internationale handel met India en China

• Vanaf 7e eeuw zeevarend koninkrijk Srivijaya (Hindoeïsme en Boeddhisme)

• Rond 8e - 10e eeuw hoogstaande landbouwbeschavingen Sailendra

(boeddhistisch – Borobudur) en Mataram (Hindoeistisch Prambanan) 

• Rond 13e eeuw Majapahit koninkrijk (hindoeïstisch, grote van huidige Indonesië 

– gouden eeuw)

• Vanaf 13e eeuw intrede vd. Islam, vermeng met plaatselijke religies.

• 1512 Portugezen komen op zoek naar de herkomst van de specerijen 

nootmuskaat, kruidnagel en peper. Gevolgd door Nederland en Engeland.

• 1602 Oprichting VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) en machtspositie NL

• Vanaf 1816: officieel Nederlands-Indië, een kolonie van Nederland.



GESCHIEDENIS…..

• Nederland verdient decennia goed aan peper, foelie en                                                                        

andere landbouwproducten, zoals rubber en suiker.                                           

Maar ook rijst, olie en mijnbouw.

• 1942-1945 Japanse bezetting (eerst Aziatische helden, dan onderdrukkers).

• 1945-1949 Onafhankelijkheidsstrijd tegen NL, ‘politionele’ acties. Nederland 

geeft onder druk van de VS op. Veel Molukkers vluchten naar Nederland.

• 1949 Republiek Indonesië onder president Soekarno (werd steeds autoritairder).

• 1965 Staatsgreep (door communisten?) bruut neergeslagen door het leger,    

maar generaal Soeharto neemt nu de macht over.

• 1968 oprichting van regering van "nieuwe orde" onder Soeharto. Stabiele 

economische groei, maar ook corruptie en onderdrukking van de oppositie.

• 1998 aftreden van Soeharto en geleidelijke weg naar democratisering, maar 

corruptie en sociale onrust belemmeren dit proces.



INDONESIË NU…

• Republiek Indonesië met circa 270 miljoen inwoners.

• Indonesische Roepia is de valuta en Indonesisch is de officiële taal.

• Multiculturele natie bestaande uit tal van etnische- en taalgroepen, de meeste 

bewoners zijn Islamitisch 86% (Christen 10%, Hindoe 3, Boeddhisme 1%)

• Indonesië is lid van de VN (OPEC tot 2008 – nu zelfs olie-importeur!)

• In Indonesië leeft 6,0% van de bevolking onder de armoedegrens, maar dit 

neemt verder af, mede omdat producten (eten en drinken) er erg goedkoop zijn.

• Op de corruptie ranglijst staat Indonesië op de 96e plaats van de 180 landen.

• Indonesië heeft tal van Unesco sites, waaronder de Borobudur en Prambanan

nabij Yokyakarta.



KAART 

& 

ROUTE



UITWISSELING
Voorbereiding

• Contact via skype en mail.

In Indonesië

• Circa 15 dagen in Indonesië

• Verblijf 1 week bij gastgezinnen.

• Deel op school: lesbezoek, workshops.

• Deel in het gastgezin: weekend met het gastgezin op pad.

• Bezichtigen van Yogyakarta, Borobudur en Prambanan tempel.

• Op pad als groep voor geografische studie bij de Merapi vulkaan (vulkanisme) 

en daarna aan de kust (plantages, getijdelandbouw, Kars verschijnselen e.d.)

• Bezichtiging Jakarta



ONZE UITWISSELING

Tussentijds

• Geografisch/ vergelijkend werkstuk (4-5 pag.) en voorbereiding presentatie.

Natuurlijk afhankelijk van of ze hierheen komen…

In Nederland

• Verblijf in gastgezinnen. 

• Indonesiërs op Odulphus: lesbezoek, presentaties en enkele workshops.

• Uitstapjes (dagtochten) door Nederland. 

--- jullie volgen dan veelal gewoon de lessen, m.u.v. de presentaties ---



YOGYAKARTA

• Hoofdstad van de bijzonder provincie Yokyakarta op het eiland Java.

• Eerste hoofdstad van de republiek Indonesië van 1945-1950.

• Circa 511.000 miljoen inwoners.

• Gelegen aan de voet van de actieve(!) Merapi vulkaan.

• Tropisch klimaat, dus lekker warm, maar ook geregeld een flinke bui.

• Een echte studentenstad, maar ook een (agrarisch) handelscentrum.

• Veel toerisme vanwege de monumenten en paleizen en natuurlijk de 

nabijheid van de Borobudur en Prambanan tempel (beide Unesco!)

• Ook bekend vanwege batik, houtsnijwerk en wajangvoorstellingen.

• Wij hebben de fiets… zij de scooter…



YOGYAKARTA

• Schoolbezoek

• Kraton (paleis v.d. sultan - 1756)

• Taman Sari (Waterkasteel 1758)

• Malioboro street

• Fort Vredeburg

• Tempels



SCHOOL BUDI MULIA DUA



SCHOOL BUDI MULIA DUA



SCHOOL BUDI MULIA DUA



SCHOOL BUDI MULIA DUA

The Budia Mulia foundation heeft ook basisonderwijs en 

volwasseneneducatie en MBO



KRATON (PALEIS VAN DE SULTAN)



TAMAN SARI (WATERKASTEEL VD SULTAN) 



MALIOBORO STREET



FORT VREDEBURG



TEMPELS 

Mendut Plaosan

Sambisari Ratu Boko



YOGYAKARTA



BOROBUDUR

• Gebouwd rond 750 – 850, grootste Boeddhistische stoepa ter wereld.

• De Borobudur is opgebouwd als 1 grote stoepa met 72 kleine stoepa’s.

• De basis van deze stoepa is 123 bij 123 meter en heeft negen etages. 

• In Sanskriet betekent “Vihara Buddha Ur“ de “boeddhistische tempel 

op de berg. Maar het is geen tempel maar een stoepa?!



BOROBUDUR



PRAMBANAN TEMPEL

• Rond 850 gebouwd. 

• Grootste Hindoe-Javaanse tempelcomplex van Indonesië.

• Prambanan betekent “veel priesters”. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL2NOT5ZDgAhUBIVAKHeF9C8IQjRx6BAgBEAU&url=https://www.veltra.com/en/asia/indonesia/jakarta/a/139813&psig=AOvVaw1WhWc0eQ5mJf6wppot5CNx&ust=1548775667516238


PRAMBANAN



MERAPI VULKAAN

• 2968 meter hoog.

• merapi betekent berg van vuur.

• Actieve vulkaan, continu dreiging en kleinere oprispingen

• Zeker 85 uitbarstingen sinds 1768, vaak met slachtoffers omdat de 

hellingen bewoond worden i.v.m. de landbouw.

• Heftige uitbarstingen in 1006, 1786, 1822, 1872 (1400 doden), 1930 (60),         

2006 (38), 2010 (300). 

• Wordt gerekend tot de 16 gevaarlijkste vulkanen ter wereld.



MERAPI VULKAAN



MERAPI MUSEUM & JEEPTOUR



OP WEG NAAR DE KUST…

Met de bus rijden we door Midden-Java, tussen de uitgestrekte plantages

door. We bezoeken er ook zeker één. Ook bezoeken we een echte Sawa

(rijstveld). Dichter bij de kust zijn er prachtige Kars verschijnselen te zien.

Aan de kust vinden we een zoutwinning, prachtige stranden met

uitstekende snorkelgelegenheden en de lokale bevolking die druk bezig is

met de visvangst, de zeesla oogst en als delicatesse: de zee-egel!



LANDBOUW / PLANTAGES



KARST EN ZEESLA



SNORKELEN EN 

SADRANAN BEACH



SADRANAN BEACH
PENGINAPAN BOB HOME

https://www.youtube.com/watch?v=3Q6dfOV_dTs

https://www.youtube.com/watch?v=3Q6dfOV_dTs


PARANGTRITIS BEACH



PARANGTRITIS
QUEEN OF THE SOUTH RESORT ***

https://www.youtube.com/watch?v=5GscE4EP3Yk

https://www.youtube.com/watch?v=5GscE4EP3Yk


MALIOBORO STREET



MALIOBORO STREET
IBIS HOTEL MALIOBORO ***



JAKARTA



JAKARTA OUDE KOLONIALE DEEL



JAKARTA MODERNE STADSCENTRUM



JAKARTA
IBIS KEMAYORAN ***



EXTRA ACTIVITEITEN

• Raften/ Tubing

• Jeep afspoelen in de rivier ;-)

• Shoppen

• Marktbezoek

• Weekend met familie

• Strand/ snorkeling



ELO RIVER RAFTING



ELO RIVER RAFTING



TUBING @ PINDUL CAVE



TUBING @ PINDUL CAVE



INDONESIAN FOOD – ONE MORE REASON TO GO!



KOSTEN

Prijs: €1150,-

Inclusief: vluchten, transport in Indonesië, overnachtingen, excursies, 

entreegelden, eten en drinken, reisverzekering (via OMO).

exclusief: vervoer naar Schiphol, annuleringsverzekering, evt. inentingen* 

en zakgeld. (* geen verplicht, aanbevolen DTP & Hepatitis A)


