Kids

Op taalreis!
Voor middelbare scholieren die maar blijven hakkelen in het Duits
of dikke onvoldoendes scoren voor Frans, is er een oplossing die zinvol
én leuk is: een taalreis. Maar welke kies je uit voor je kind?

S

ommige kinderen worden geboren met een talenknobbel, anderen hebben moeite om een vreemde
taal onder de knie te krijgen. De meest effectieve
manier om Frans, Duits of Engels te leren blijft
natuurlijk een verblijf in het land zelf. Taalreizen
voor jongeren zijn dan ook populair.
Voor de meeste scholieren is zo’n taalreis van een
paar weken spannend (misschien voor het eerst onder moeders/vaders vleugels vandaan en dan ook nog eens naar een
‘vreemd’ land) en tegelijkertijd leuk (optrekken met leeftijdsgenoten
– vaak uit andere landen – en naast de lessen genoeg tijd voor strand
of stadsterras).
Maar welke organisatie kies je als ouder? Op internet zijn met
gemak twaalf Nederlandstalige aanbieders te vinden. Bij een flink
aantal ontbreekt het logo van Stichting Garantiefonds Reisgelden
(SGR), een waarborg die voorkomt dat consumenten achter het net
vissen als de reisorganisatie in financiële problemen komt. Slechts
vijf talenreisaanbieders zijn aangesloten bij de SGR, waarmee het
lijstje meteen heel overzichtelijk wordt.

Education First (EF)
Met wereldwijd 500
scholen en kantoren
in 52 landen is Education
First de grootste aanbieder van taalreizen. Het
aanbod voor jongeren
is heel ruim (zeven talen
en 44 bestemmingen
waaronder ook een
aantal verre, zoals
Sydney, Kaapstad en
Costa Rica) en er zijn
twee leeftijdscategorieën:
13-15 en 16+. EF heeft
een professionele online
taaltest op de site.
Minpuntje: 95 euro
inschrijfkosten. ef.nl

Plus Taalreizen
Plus biedt jongeren (13-18
jaar) vijf talen en zestien
bestemmingen (waarvan
tien Engelstalige). Evenals
EF heeft Plus eigen taalscholen. Uniek zijn de
taal-sport-zomerkampen
in Engeland: meestal drie
uur leren en daarna drie
uur sporten (o.a. voetbal,
hockey, tennis, basketbal, golf). Een combi met
dans/muziek is ook mogelijk. plustaalreizen.nl
Study Travel
Het aanbod van Study
Travel (vijf talen en ruim
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Minder schroom
“Dat mijn dochter op taalreis naar Engeland ging, was de uitkomst van een deal”,
vertelt Tjarda van Dellen, tandarts in
Rijswijk. “Ze wilde graag in de tweede
week van de vakantie op zeilkamp. Dat
mag, zei ik, maar dan ga je de eerste week
op taalreis naar Engeland.” Haar dochter
(16) zocht zelf op internet een taalreis uit
in Brighton. “Toen ik op de Plus-site wilde
boeken, zag ik ook een leuk sportkamp
voor mijn 14-jarige zoon. En omdat bij
ons in het gezin het adagium ‘gelijke
monniken, gelijke kappen’ geldt, ging hij
die week naar een college in Engeland
waar hij afwisselend taal- en hockeyles
had.” Dat haar kinderen nu met minder
schroom Engels spreken, noemt Van
Dellen het grootste winstpunt van de
taalreis. “Zeker voor mijn dochter was dat
belangrijk, omdat op haar school bij Engels
de nadruk op lees-, luister- en spreekvaardigheid ligt. Zo’n taalreis sluit daar dan
mooi op aan. En voor mijn zoon was het
ook geen overbodige luxe; hij was blijven
zitten in de derde. Het leuke van zo’n reis
is ook dat kinderen in een gastgezin in aanraking komen met de typische gebruiken
van het land.”

twintig bestemmingen)
is vergelijkbaar met Plus
Taalreizen. Bij de Franse
bestemming Biarritz kan
de taalcursus worden gecombineerd met diverse
sportactiviteiten (surfen,
klimmen, raften, golfen,
paardrijden, enzovoort).
studytravel.nl
Travel Active
Taalreizen
Behalve taalreizen doet
Travel Active ook in buitenlandstudies, vrijwilligerswerk, au pair, enzovoort.
Travel Active werkt niet
met leeftijdsgroepen; het

is dus niet uit te sluiten
dat uw 15-jarige dochter
terechtkomt in een groep
met (jong)volwassen
cursisten. Berekent 50
euro administratiekosten.
travelactive.nl/taalreizen/
Tricolore
Tricolore is gespecialiseerd in Frans, Spaans
en Italiaans. De aanbieder
werkt met verschillende
taalscholen, in Parijs biedt
het bijvoorbeeld keuze uit
vier verschillende scholen.
tricolore.nl

De cursus
Meestal wordt bij aanvang eerst het niveau van de cursist bepaald
aan de hand van een test. De meeste instituten hebben een standaardcursus van 20 lesuren (1 lesuur = 40 of 45 minuten). Maar intensiever
kan ook, tot zelfs 34 lesuren.
Programma en duur
De indeling van de dag ziet er overal ongeveer hetzelfde uit: ’s ochtends les en ’s middags (of ’s avonds) wordt er iets leuks georganiseerd. Dat loopt uiteen van een beachvolleybaltoernooi tot een
stadsrondleiding. De meeste taalcursussen worden aangeboden
vanaf twee weken.
Begeleiding
Bij de meeste talenscholen is er sprake van (beperkte) begeleiding ter
plaatse. EF biedt bij groepen van minimaal 10 cursisten zelfs vanuit
Nederland reisbegeleiding (na aankomst gaat deze wel weer terug).
Inclusief reis?
Er is maar één aanbieder die ook automatisch de vlucht of treinreis
regelt: Plus Taalreizen. De andere aanbieders doen dat niet standaard,
al kunnen de meeste u hiermee wel verder helpen of zelfs voor u
boeken. De transfer van en naar luchthaven of station is bij de meeste
aanbieders vooraf te regelen.
Gastgezin of appartement
Hotel, residentie, appartement of gastgezin; de organisaties bieden
een divers aanbod van accommodaties. “Ouders hebben vaak een
voorkeur voor een gastgezin”, zegt Kelly Oey van Plus Taalreizen,
“omdat ze dan het idee hebben dat er nog wat toezicht is.” Andere
voordelen die ze noemt: jongeren steken zo meer op van de cultuur
en leren de taal beter. Ze vertelt dat de gastgezinnen streng worden
geselecteerd. “Het gaat om families die het leuk vinden om buitenlandse jongeren over de vloer te hebben. Heel soms horen we dat een
gastgezin matig eten op tafel zet of dat cursisten het idee hebben
dat het een gastgezin vooral om de vergoeding gaat. Als wij dit soort
signalen ontvangen, ondernemen we meteen actie.” Jongeren zelf
blijken trouwens een voorkeur te hebben voor een appartement met
leeftijdgenoten. “De meesten vinden dat toch net wat gezelliger”,
lacht Oey.
Prijs
Grote prijsverschillen zijn er niet tussen de verschillende aanbieders.
Stel: uw dochter wil komende zomer twee weken naar Parijs voor een
taalcursus (4 lesuren les per dag) met verblijf in een gastgezin (ontbijt
en avondeten). Bij de vijf geselecteerde aanbieders bent u tussen de
1200 en 1350 euro kwijt. Voor twee weken Barcelona gelden prijzen
van rond de 1000 euro (beide exclusief reis).
Informatiebijeenkomst
De meeste aanbieders organiseren informatiebijeenkomsten. Tijdens
zo’n bijeenkomst krijgt u uitgebreide informatie en kunt u vragen
stellen. Bovendien is er vaak foto- en/of videomateriaal aanwezig van
diverse bestemmingen.

