Een weloverwogen avontuur
Naar het buitenland met je kinderen

Je verhuist met je gezin naar het buitenland, dit kan een hele mooie verrijking zijn voor de wereld van
je kinderen. Maar het kan ook stress met zich meebrengen. Eén van de belangrijkste zaken omtrent een
verhuizing naar het buitenland en je kinderen is het onderwijs. Vragen als ‘Hoe zorg ik dat mijn
kinderen geen achterstand oplopen op onderwijsgebied?’ of ‘hoe zorg ik ervoor dat mijn kinderen hun
onderwijs kunnen voortzetten en uiteindelijk een opleiding naar keuze kunnen doen?’ komen vaak voor.
Op dit soort vragen hebben wij antwoord.

Een goede voorbereiding is het halve werk!
Als je van plan bent naar het buitenland te verhuizen dan is het soms lastig om juiste keuzes te maken over het onderwijs van je kind. De
hoeveelheid informatie is tegenwoordig oneindig en het is lastig te bepalen wanneer je de juiste keuzes maakt op het gebied van onderwijs.

Onze afdeling Global Advice staat klaar om je te adviseren over onderwijs in Nederland en in het buitenland. Samen met jullie kijken we wat
de mogelijkheden zijn en wat risico’s zijn omtrent het onderwijs van je kind. Dit doen we zowel bij vertrek, tijdens jullie verblijf en als
jullie van plan zijn terug te keren naar Nederland. Daarnaast bekijken we wat geschikte scholen zijn op jullie nieuwe bestemming en of het
wellicht nodig is voor je kinderen om een taalcursus te volgen zodat ze goed voorbereid naar een nieuwe school met een nieuwe taal gaan.

Voor ieder kind bestaat een geschikte onderwijsoplossing – altijd en overal.
Het is ook belangrijk om al op tijd na te gaan denken over toekomstige plannen. Het is misschien een wens om ooit terug te keren naar
Nederland? Misschien keren jullie terug tijdens de basis- of middelbareschooltijd, of willen je kinderen een studie in Nederland volgen of
willen ze later de mogelijkheid hebben om te werken in Nederland. Hoe dan ook is het onderhouden van de Nederlandse taal belangrijk om
deze doelen te bereiken.

Onze adviseurs kijken met jullie wat de meest geschikte onderwijsoplossing is voor
jullie kinderen. Het kan zijn dat er zeer geschikte opties aanwezig zijn op jullie
nieuwe locatie. Maar soms is hier geen mogelijkheid toe. Bij Edufax bieden we
daarom verschillende online lesprogramma’s aan waarmee kinderen de Nederlandse
taal onderhouden onder begeleiding van gekwalificeerde docenten. Samen met een
onderwijskundig adviseur wordt gekeken welke route het meest geschikt is voor
jullie. We houden onder andere rekening met het leerniveau en -tempo, maar ook
met de toekomstwensen van je kind wat betreft het vervolgonderwijs. Misschien is
een mbo-, hbo- of wo-opleiding in Nederland de uiteindelijke onderwijsdoelstelling.
Dan werken we hier naartoe.

Terugkeer naar Nederland
Zijn jullie van plan nog voor het einde van de middelbareschooltijd terug te keren naar Nederland, dan ondersteunt ons team jullie bij een
soepele terugkeer in het Nederlandse onderwijssysteem

Is het voor jullie kinderen tijd om na te denken over een studiekeuze in Nederland? In onze volgende blog, vertelt Jacqueline Naaborg van
Studiekeuze Top3 jullie hier meer over.

Sinds 1992 biedt Edufax – Global Educational Mobility toegespitst advies en creëren we innovatieve onderwijsoplossingen voor gezinnen die
naar het buitenland verhuizen. Elke situatie is uniek en heeft een toegespitste oplossing nodig die rekening houdt met alle partijen: het
gezin, de werkgever en de school. Maar hoe zit het met de belangrijkste persoon van allemaal: het kind? Bij Edufax stellen we de behoeftes
van het kind voorop. Wil je meer weten? Neem een kijkje op onze website.
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