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WEP : DE IDEALE PARTNER 
VOOR JE HOGER ONDERWIJS 
IN HET BUITENLAND

Innovatie: Van bij het begin streeft WEP naar 
innovatie. Wij bieden projecten aan waarmee je 
op een andere manier kan leren en jezelf kan 
onderscheiden in een steeds veeleisendere we-
reld.

Professionalisme: Onze teams begeleiden jou 
van begin tot einde. WEP is er om te luisteren, 
je advies te geven over welke programma's het 
best aansluiten op je verwachtingen en je te be-
geleiden tijdens je project. Al onze deelnemers 
worden persoonlijk opgevolgd, zodat ze een 
maximum kunnen halen uit hun ervaring in het 
buitenland!

Ervaring, reputatie en certificaten: Kiezen 
voor WEP, dat is kiezen voor bijna 30 jaar erva-
ring, een uitstekende reputatie (de meerderheid 
van onze deelnemers komt bij ons terecht via 
mond-aan-mondreclame), maar ook een kwa-
litatieve service en erkende procedures (ISO 
9001). WEP is stichtend lid van ALTO, WYSE, 
IAPA en Work Abroad, verenigingen die jonge-
renmobiliteit en de kwaliteit van operatoren pro-
moten op internationale schaal.

Passie: Het team van WEP bestaat uit gepas-
sioneerde mensen die stuk voor stuk de waarde 
van een buitenlandse ervaring kennen, omdat 
ze die zelf ook beleefd hebben. Wij weten als de 
beste wat een uitdaging het is en hoe verrijkend 
die zal zijn. Je leert namelijk niet alleen een taal 
(beter) spreken, je bloeit open en komt met een 
nieuwe, mature blik op de wereld terug.

WEP (World Education Program) werd opgericht 
in 1988 en is al heel die tijd actief in het domein 
van educatieve en interculturele (taal)reizen. 
Jongeren aanmoedigen om de wereld op een 
andere manier te ontdekken en zo hun horizon te 
verruimen, dat is onze missie. Schoolprogram-
ma's, projecten voor vrijwilligerswerk, bedrijfs-
stages, au pair, taalreizen, hoger onderwijs … 
Elk jaar vertrouwen meer dan 9.000 jongeren op 
WEP voor de organisatie van hun project in het 
buitenland. 
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Om je de best mogelijke service en echte 
expertise te bieden, hebben we ervoor ge-
kozen ons te specialiseren in 4 Engelstali-
ge bestemmingen: de Verenigde Staten, 
Groot-Brittannië, Canada en Australië.

Je kan de instellingen herkennen aan het 
symbooltje:

Voor deze instelling raden wij de 
formule UNIVERSITY 
EXPERIENCE aan

Voor deze instelling raden wij de 
formule UNIVERSITY 
PLACEMENT SERVICE aan

Samen kunnen wij het programma uitwer-
ken dat het beste aansluit op je ver-
wachtingen, vertrouw op de ervaring van 
WEP!

Je wil:
• een volledig en leerrijk academisch 

avontuur 
• een studierichting uitproberen en je  

Engels verbeteren
• je soft skills verder ontwikkelen
• wat van de wereld zien 

Dan is onze formule UNIVERSITY 
EXPERIENCE de beste keuze voor jou.

WEP organiseert je project van A tot Z! 
We zorgen voor je inschrijving aan een 
universiteit of Community College  (hulp 
bij de voorbereiding van je dossier, bij de 
betaling van je inschrijvingskosten …), de 
extra taallessen indien nodig, je logement, 
de voorbereiding van je vertrek, je reisver-
zekering en zelfs je vervoer heen/terug als 
je dat wenst. We bezorgen je ook de nodi-
ge documenten voor de aanvraag van het 
studentenvisum. Je kan bovendien op ons 
blijven rekenen tijdens de volledige duur 
van je verblijf ter plaatse.

Interesse? 
Maak een afspraak met onze gespeciali-

seerde Advisor. Samen zullen we:

je doelstelling bepalen

de mogelijkheden bespreken

de ideale bestemming kiezen

je project organiseren

1

2

3

4

Je hebt besloten om je volledige studies in 
het buitenland te doen. WEP is er om te 
helpen bij alle stappen die je moet on-
dernemen, of je nu al een richting gekozen 
hebt of niet. Je inschrijven aan een univer-
siteit of College in het buitenland kan een 
hele uitdaging zijn! In veel landen kijkt men 
voor de aanvaarding van je kandidatuur 
naar van meerdere factoren: je school-
resultaten, je taalniveau, je persoonlijke 
ervaring en vooral je inschrijvingsdossier 
en (foutloos geschreven) motivatiebrief. 

Enter WEP. We helpen je met de voorberei-
ding van je dossier, we zorgen ervoor dat 
je toelatingsdossier er perfect uitziet zodat 
we het voor jou bij een of meerdere univer-
siteiten kunnen indienen. Onze ervaring en 
onze kwalificaties maken het jou gemakke-
lijker. Zo zijn we onder meer officieel ge-
accrediteerd door UCAS, het systeem dat 
alle kandidaturen voor de Engelse universi-
teiten centraliseert.

2 formules
die perfect 
aansluiten
op je wensen

UNIVERSITY
PLACEMENT SERVICE

UNIVERSITY
EXPERIENCE

Ben je op zoek naar een kwaliteitsvolle op-
leiding waarbij je ook je niveau van Engels 
kan verbeteren? En heb je zin om te proeven 
van het studentenleven en de cultuur van 
een ander land? 

Dan zijn onze programma's voor hoger 
onderwijs geknipt voor jou!
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Met meer dan 4.500 instellingen voor hoger 
onderwijs (universiteiten en colleges) zijn de 
Verenigde Staten ongetwijfeld de populairste 
bestemming ter wereld voor hoger onderwijs. 
Het land heeft dan ook een aantal van de meest 
prestigieuze instellingen zoals Harvard, MIT, 
Berkeley en Princeton. Eén van de belangrijkste 
kenmerken van het Amerikaanse academische 
systeem is dat de studenten hun specialisatie 
nog niet van bij het begin moeten kiezen. De 
eerste twee jaar volg je vakken uit verschillen-
de domeinen zodat je daarna kan beslissen wat 
je major field zal zijn voor de rest van je stu-
dies. Genoeg bedenktijd dus die zeker van pas 
zal komen, zodat je een weldoordachte keuze 
kan maken voor je toekomstige carrière! In de 
Verenigde Staten moet je voor elk diploma een 
bepaald aantal credits behalen: 60 credits voor 
een Associate degree, 120 credits voor een Ba-
chelor en tussen de 30 en 60 credits voor een 
Master. Gemiddeld zet een student 30 credits 
per jaar in en is een vak meestal 3 credits waard.

DE FAVORIETE BESTEMMING VAN INTERNATIONALE STUDENTEN

Diploma 
S.O.

CERTIFICATE
1 jaar

DIPLOMA - 2 jaar

ASSOCIATE DEGREE
2 jaar

COMMUNITY COLLEGE

UNIVERSITY

BACHELOR - 4 jaar

3e Bachelor

GRADUATION SCHOOL

MASTER - 2 jaar DOCTOR'S DEGREE - 3 jaar

PROFESSIONAL SCHOOL

MEDICINE 4 jaar

LAW 3 jaar

BUSINESS 2 jaar

Pleasant Hill

Santa Barbara

San Bernardino

Wat is een 
community college?

Community Colleges zijn enorm populair 
in de Verenigde Staten. De helft van de 
Amerikaanse studenten volgt de eerste 2 
jaar aan een College. Het inschrijvings-
geld is er gemiddeld 50% goedkoper 
dan dat van universiteiten en de toela-
tingsvoorwaarden zijn veel soepeler. 

Dit vergroot de kansen van de studenten 
om in het 3e jaar door te stromen naar 
een gerenommeerde universiteit.

verenigde staten
hoger onderwijs in de

Waarom kiezen voor 
de Verenigde Staten? 

• Het kleine aantal studenten per klas (zelden 
meer dan 20 studenten): voor een optimale 
ondersteuning en meer interactie met de do-
cent.

• Het ruime aanbod aan vakken en opties: een 
systeem waarbij je kan kiezen voor vakken "à 
la carte" zodat je allerlei verschillende vakken 
kan uitproberen.

• Het unieke studentenleven op de Ameri-
kaanse campus met tal van studentenvereni- 
gingen en -organisaties die je carrièremoge-
lijkheden een boost kunnen geven.
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Pleasant Hill
Diablo Valley College

Met maar liefst 20.000 studenten en honderden voorbereidende pro-
gramma’s staat het Diablo Valley College garant voor een enorm boeien-
de studie-ervaring! Bovendien zit je op een geweldige locatie, in Pleasant 
Hill, zo’n 30 minuten van San Francisco.

Het programma
Kies voor een leerrijke ervaring in een totaal ander kader! In Pleasant 
Hill, in het hart van de San Francisco Bay Area, volg je les aan het Diablo 
Valley College en proef je van het studentenleven op een echte Ameri-
kaanse campus. Welk programma je zal volgen, hangt af van je niveau 
van Engels. Heb je een gevorderde kennis, dan begin je meteen met je 
vakken aan de universiteit. Als je niveau nog onvoldoende is, volg je eerst 
taallessen Engels (24u/week). Zodra je het gewenste niveau hebt bereikt, 
schakel je over naar het academisch programma (wordt ter plaatse ge-
test). Je kiest zelf hoelang je wil gaan: 1 semester, 1 schooljaar en waar-
om niet je volledige hogere studies?

De lessen 
Je krijgt een voltijds lessenrooster, dat wil zeggen 15 credit units per 
week. Elk vak is goed voor 2 tot 5 credit units. Afhankelijk van je keuze, 
zal je er dus 4 tot 5 hebben. Je kan kiezen uit honderden verschillende 
vakken, waarvan een heel aantal bij ons niet bestaan. Gegarandeerd een 
unieke opleiding dus!

DUUR vanaf 1 semester

VERTREK januari, maart, april, juni, augustus of oktober

Logement
Je kan kiezen tussen een logement bij een gastgezin (eenpersoonskamer, 
halfpension) of in de residentie die op slechts 2 minuutjes stappen van 
het College ligt (een één- of tweepersoonskamer, zonder maaltijden). Het 
is ook mogelijk om zelf voor je logement te zorgen.

Deelnemingsvoorwaarden
• min. 17 jaar oud zijn 
• je middelbare studies beëindigd hebben op het moment van vertrek 

en een attest kunnen voorleggen (of minstens 18 jaar zijn)
• aantonen dat je een gevorderd niveau Engels hebt (TOEFL iBT van 

minimum 61 of een IELTS van minimum 5.5) voor het programma zon-
der taallessen Engels OF een laag intermediair niveau voor het pro-
gramma met taallessen Engels

• de inschrijvingsprocedure minstens 4 maanden voor de gewenste 
vertrekdatum voltooid hebben

Tarieven
Zie p.21.

Pluspunten
 ê Het Diablo Valley College biedt internationale studenten al jaren de 

beste overstapmogelijkheid naar de prestigieuze universiteit UC Ber-
keley (meer dan honderd studenten per jaar). Er zijn ook nog heel wat 
andere opties om over te stappen: UCLA, UC San Diego, UC Davis, 
UC Irvine, University of San Francisco …

 ê Na het 1ste jaar mag je een studentenjob doen.

 ê Meer dan 800 verschillende vakken. Je hebt keuze te over!

 ê Een zalig klimaat met meer dan 300 dagen zon per jaar.

 ê Uitstekende opvolging van de internationale studenten.

Een niet-exhaustieve lijst van vakken die je kan volgen aan 
het Diablo Valley College: Antropologie, architectuur, kunst, 
digitale kunst, kookkunst, business, chemie, fysica, biologie, 
informatica, bouw, tandheelkunde, theater, economie, elektri-
citeit, engineering, film, geologie, tuinbouw, journalistiek, kine-
sitherapie, muziek, voeding, filosofie, fotografie, oceanografie, 
lichamelijke opvoeding, loodgieterij, psychologie, politieke we-
tenschappen, sociale wetenschappen, sociologie, geografie, 
vreemde talen, enz.

Aanbevolen formule:
UNIVERSITY experience 
(p.3)

Onze studenten 
aan Diablo 
Valley College 
vertellen over 
hun ervaring
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Santa Barbara
Santa Barbara City College

Aan het Santa Barbara City College volg je universitaire vakken van top-
kwaliteit en dat op een droomlocatie; vlak bij de stranden aan de Stille 
Oceaan. Er is geen betere bestemming om de American Dream te bele-
ven dan in het mythische Santa Barbara!

Het programma
Studeer voor een semester of een schooljaar aan het Santa Barbara City 
College en beleef een onvergetelijke en bovendien enorm leerrijke erva-
ring! Om de lessen zonder problemen te kunnen volgen, moet je op zijn 
minst een gevorderd niveau Engels hebben. 

Het College
Het Santa Barbara City College biedt een ideale studieomgeving: een 
groen park van 30 hectare, op slechts 200 m van een prachtig strand 
en op 2 km van het centrum. Je kan gebruikmaken van alle faciliteiten 
op de campus: sportvelden, cafetaria, theater, bibliotheken … En niet te 
vergeten, direct access to the beach!

De lessen
Met honderden verschillende vakken heb je keuze te over!  

Je programma omvat 12 credits (ongeveer 4 vakken).

DUUR vanaf 1 semester of 1 schooljaar

VERTREK januari of augustus

Logement
Je hebt de keuze uit logement bij een gastgezin in een eenpersoons-
kamer met halfpension of logement in een studentenhuis, in een twee-
persoonskamer zonder maaltijden. Je kan ook zelf je logement regelen.

Deelnemingsvoorwaarden
• 18 jaar oud zijn op de eerste lesdag
• je middelbare studies met goede resultaten (een minimumgemiddel-

de van 65%) afgerond hebben op het moment van vertrek en een 
attest kunnen voorleggen 

• een gevorderd niveau Engels hebben
• de inschrijvingsprocedure minstens 4 maanden voor de gewenste 

vertrekdatum voltooid hebben

Tarieven
Zie p.21.

Pluspunten
 ê Ideale kennismaking met de Californian way of life en alle beroem-

de bezienswaardigheden van deze legendarische staat: Los Angeles, 
Universal Studios, Santa Monica, San Francisco …

 ê De uitstekende reputatie van Santa Barbara City College, erkend als 
één van de beste van de Verenigde Staten volgens het prestigieuze 
Aspen Institute. 

 ê De mogelijkheid om lessen Engels te volgen aan een partnerschool 
als je niet het gewenste niveau hebt om te kunnen beginnen aan het 
College.

 ê Een partnerschap met de prestigieuze universiteit UC Santa Barbara 
zodat studenten de kans hebben om daar verder te studeren (onder 
bepaalde voorwaarden).

 ê De mogelijkheid voor internationale studenten om deel te nemen aan 
een introductieweek bij aankomst: de “wave week”. Op het program-
ma: een bezoek aan de campus, BBQ, beach volley …

Een niet-exhaustieve lijst van vakken die je kan volgen aan 
het Santa Barbara City College:
Fotografie, webdesign, geschiedenis, kunst, wiskunde, antro-
pologie, business, informatica, houtbewerking, wetenschap-
pen, film, journalistiek, montage, financiën, grafische vormge-
ving, muziek, filosofie, dans/sport, persoonlijke ontwikkeling, 
politieke wetenschappen, psychologie, theater, patisserie, me-
chanica, duiken, mariene wetenschappen, multimedia ...

Aanbevolen formule:
UNIVERSITY experience 
(p.3)



www.wep.be 7

San Bernardino
california state University san bernardino

De California State University San Bernardino, dat zijn meer dan 20.000 
studenten, meer dan 2.000 vakken in een Bachelor of een Master en een 
campus van bijna 200 hectare aan de voet van de San Bernardino Moun-
tains. Het is ook één van de beroemdste universiteiten in het westen van 
de Verenigde Staten.

Het programma
Studeer aan de California State University San Bernardino, verbeter je 
Engels en beleef een culturele en educatieve onderdompeling op een 
echte Amerikaanse campus! Om de lessen zonder problemen te kunnen 
volgen, moet je op zijn minst een gevorderd niveau Engels hebben. Om 
aan te sluiten bij de universiteit kan je kiezen uit verschillende opties: 
“University Experience”, een kort programma van 10, 20 of 30 weken dat 
je kan volgen  tijdens een gap year na je middelbare studies of tijdens je 
Bachelor. Je kan er ook voor kiezen om je volledige studies (Bachelor of 
Master) te volgen aan de CSUSB.

De lessen
Aan de CSU San Bernardino is het schooljaar verdeeld in 4 quarters, één 
voor elk seizoen (het summer quarter is optioneel). Elk quarter bestaat 
uit 10 weken les en één week eindexamens. Elk vak telt voor ongeveer 4 
credits. Met het WEP-programma kan je 12 credits per quarter opnemen. 
Als je dat wil, kan je extra credits opnemen eens je ter plaatse bent.

DUUR vanaf 1 trimester

VERTREK januari, april, juni of september

Logement
Je kan kiezen tussen een logement bij een gastgezin (eenpersoonskamer, 
halfpension), in de residentie op de campus (gedeelde kamer, zonder 
maaltijden) of in een appartement net buiten de campus (een- of twee-
persoonskamer, zonder maaltijden). Het is ook mogelijk om zelf je loge-
ment te regelen. 

Deelnemingsvoorwaarden
• min. 17 jaar oud zijn 
• je middelbare studies met goede resultaten (een minimumgemid-

delde van 70%) afgerond hebben op het moment van vertrek en een 
attest kunnen voorleggen (opgelet: het is jouw onderwijsinstelling die 
een afschrift van jouw resultaten moet doorsturen naar de CSUSB).

• aantonen dat je een gevorderd niveau Engels hebt (TOEFL iBT van 
minimum 61 of een IELTS van minimum 5.5) 

• de inschrijvingsprocedure minstens 4 maanden voor de gewenste 
vertrekdatum voltooid hebben.

Tarieven
Zie p.21.

Pluspunten
 ê Een ideale ligging aan de voet van de San Bernardino Mountains, op 

een uur rijden van Los Angeles. Geniet van alle outdoor activiteiten 
die deze prachtige regio te bieden heeft (meren en idyllische stranden, 
skiën, snowboarden, schaatsen …) Ontdek de City of Angels en alles 
wat Californië voor je in petto heeft: Disneyland, Universal Studios, 
Hollywood, Beverly Hills … 

 ê CSUSB behoort voor het 11e jaar op rij tot de beste universiteiten in 
het westen van de Verenigde Staten (Princeton Review).

 ê Een aangename en veilige omgeving: CSUSB is de 2e veiligste pu-
blieke universiteit in Californië.

 ê Het warme klimaat van Californië! Met zachte winters (10-20°C), hete 
zomers (26-40°C) en zon het hele jaar door!

 ê De mogelijkheid om je gevalideerde credits uit de Verenigde Staten 
te laten erkennen en opnemen in je Belgische studieprogramma (met 
voorafgaande toestemming van je universiteit).

 ê Het bruisende sociale leven met de vele evenementen, groepsacti-
viteiten en sportmanifestaties. Plus de campus met zijn uitgebreide 
infrastructuur: een grote bibliotheek, zwembaden, een medisch 
centrum, cafetaria’s …

Een niet-exhaustieve lijst van Degrees die je kan volgen 
aan de CSUSB: Cyber security, Information Management, 
Sports and Entertainment Marketing, Bioinformatics, Health 
Sciences, Computer Engineering, Mathematics, Physics, An-
thropology, Criminal Justice, Political Science, Psychology, 
History, Geography,  Economics, American Studies, Environ-
mental Studies, Chemistry, Biology, Liberal Studies, Intercultu-
ral communication, Kinesiology, Music Technology, Urban 
Planning, Theatre Arts ...

Als je voor je vertrek de goedkeuring hebt van je universiteit 
hier, kan je de gevolgde vakken aan CSUSB laten erkennen 
bij je terugkeer

Aanbevolen formule:
UNIVERSITY experience 
(p.3)
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Canada is een land met een levenskwaliteit die 
vaak door anderen benijd wordt, met overal 
prachtige natuur en uitgestrekte natuurgebie-
den waar je volop kan genieten. Het onderwijs 
is er van topniveau. Geen wonder dus dat dit 
land met al deze troeven steeds meer interna- 
tionale studenten aantrekt. 

Het Canadese academische systeem, hoewel 
het kan variëren in de verschillende provincies, 
lijkt sterk op dat van zijn Amerikaanse buur. Tus-
sen de instellingen van hoger onderwijs vinden 
we universiteiten en colleges, zoals in de Ver-
enigde Staten. Colleges combineren een meer 
praktische educatieve benadering met kleine 
klassen voor een efficiënte opleiding. Zo kan je 
het diploma van het korte type behalen of kan 
je in het 3e jaar direct overstappen naar een uni-
versiteit.

UITSTEKENDE UNIVERSITEITEN IN STEDEN WAAR HET GOED LEVEN IS!

wist je dat? 
• Volgens een recente studie van de 

Globe and Mail Toronto staat Cana-
da op nummer 1 in de wereld voor 
de “kwaliteit van leven”. Dit omvat  
onderwijs, volksgezondheid, het be-
lang van het gezin en de economische 
en politieke stabiliteit.

• Canada is het meest “ontwikkelde” 
land ter wereld: meer dan de helft van 
de inwoners heeft een diploma hoger 
onderwijs (Time magazine).

UNIVERSITY

BACHELOR
3 g 4 jaar

MASTER 1 g 3 jaar

DOCTORATE 3 jaar of meer

COLLEGE

CERTIFICATE 1 jaar

DIPLOMA 1 g 3 jaar

VOCATIONAL SCHOOL

} APPRENTICESHIP

} VOCATIONAL

} TECHNICAL TRAINING

6 maanden g 4 jaar 3e Bachelor
ASSOCIATE DEGREE

2 jaar

BACHELOR

Diploma S.O.

CANADA
hoger onderwijs in

Toronto

Vancouver

Victoria

Waarom kiezen 
voor Canada? 

• Met de voordelige wisselkoers en inschrij-
vingskosten die lager liggen dan in de andere 
3 Engelstalige bestemmingen (Groot-Brittan-
nië, Verenigde Staten en Australië) is Canada 
het goedkoopste land om te gaan studeren.

•  De enorme keuze aan richtingen en keuze-
vakken: een systeem waarbij je je vakken "à 
la carte" kan kiezen zodat je echt kan afwis-
selen.

•  Mogelijkheid om naar Canada te emigreren 
als je je studies daar hebt gedaan.

+ andere steden mogelijk (zie p.9)
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Canada heeft een ruim aanbod aan studierichtingen en opties voor je verdere studies. Zowel in de 
universiteiten als de colleges kan je dankzij het uitstekende academische systeem genieten van een 
boeiende studie-ervaring! 

Met bijna 300 hoger onderwijsinstellingen zijn er zoveel mogelijkheden dat het moeilijk wordt om de 
juiste keuze te maken.

Met het programma University Placement Service kan WEP je hierbij helpen!

In Canada heb je universiteiten en colleges:

> De Colleges bieden voornamelijk praktijkgerichte opleidingen aan. Naast diploma’s als Certificates 
en Diplomas, bieden ze ook heel wat Associate degrees aan, waarmee je rechtstreeks in het 3de jaar 
van de universiteit kan beginnen. 

> Aan de universiteiten zijn de opleidingen theoretischer. Studenten bereiden zich voor op diploma’s 
die absoluut vereist zijn voor bepaalde beroepen, bijvoorbeeld in de medische, juridische of zakelijke 
domeinen. Ook al zijn ze minder “praktijkgericht” dan de colleges, universitaire studies zijn wel de 
ideale manier om je horizon te verbreden en je kritische geest en parate kennis te ontwikkelen.

Deelnemingsvoorwaarden
• minstens 17 jaar oud zijn 
• je middelbare studies beëindigd heb-

ben op het moment van vertrek en een 
attest kunnen voorleggen

• de inschrijvingsprocedure minstens 4 
maanden voor de gewenste vertrekda-
tum vervolledigd hebben

Tarieven
Zie p.21.

Wil je toegelaten worden aan een "college" of universiteit in Canada? 
WEP helpt je met de procedure, van begin tot einde.

1/ Keuze van je project
Samen met jou analyseren we wat je wil en wat 
je nodig hebt. Daarbij houden we rekening met 
je academisch profiel en je taalniveau (we heb-
ben een gratis taaltest) zodat we de best moge-
lijke selectie overhouden. We overlopen tal van 
elementen om de opleiding te vinden die het 
best bij je past: studieomgeving, budget (en de 
mogelijkheid om ter plaatse een studentenjob 
te vinden), niveau van de universiteit of college, 
geografische ligging, academische en profes-
sionele verwachtingen …  

2/ Samenstelling van je dossier(s) 
We helpen je met deze cruciale stap en kijken 
na of alle te bezorgen documenten in orde zijn. 

3/ De WEP-advisor stuurt je volledige dos-
sier(s) door naar de instelling(en) voor hoger 
onderwijs.

4/ Bijkomende stappen 
Zoektocht naar logement, reservatie van de 
vluchten en transfers … We kunnen je ook hel-
pen bij alle bijkomende stappen na de bevesti-
ging van je inschrijving.

5/ Bijstand van WEP 
Eens je ter plaatse bent, en tijdens de volledige 
duur van je programma kan je rekenen op de 
hulp van je WEP-advisor in geval van vragen of 
problemen.

Welke formule kies je?
We bieden 4 formules aan:

De formule
partners

(College / University)
Deze formules zijn bestemd voor studenten die 
zich uitsluitend kandidaat willen stellen aan een 
of meerdere instellingen die een partnerschap 
hebben met WEP (de volledige lijst van colleges 

en universiteiten vind je op wep.be). 

Pluspunt: Dankzij deze bevoorrechte samen-
werkingsverbanden kennen wij het opleidings-
aanbod, de inschrijvingsprocedures en de plus-

punten als geen ander! 

De formule
StandAard

(College / University)

Met deze formules kan je de hulp van WEP in-
schakelen om je mogelijkheden te evalueren, je 
toelatingsdossier op te stellen en zo de kansen 
volop optimaliseren om aan de unief of het col-

lege van je dromen te gaan studeren!

Pluspunt: Je kan gelijk welke opleiding aan ge-
lijk welke instelling kiezen. Wij helpen je bij het 
maken van je keuze, op basis van je profiel en 

je verwachtingen.

UNIVERSITY PLACEMENT SERVICE

Heb je niet het vereiste niveau van Engels? Als je niet over het gewenste taal-
niveau beschikt, kan je eerst intensieve taallessen Engels volgen ter plaatse, 
voor je naar de universiteit/het college van je keuze gaat. Het voordeel van deze 
formule is dat je geleidelijk aan integreert in je nieuwe omgeving, voor je meteen 
aan je echte studies moet beginnen. Zo kom je zelfzekerder aan de start! 

UNIVERSITY PLACEMENT 
SERVICE  (p.3)
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De programma's 
Je vertrekt naar Victoria voor een unieke ervaring. De hoofdstad van Bri-
tish Columbia ligt in het uiterste zuiden van Vancouver Island, op an-
derhalf uur met de boot van de stad Vancouver. Je volgt een semester, 
schooljaar of langer les aan Camosun College, een gereputeerde in-
stelling voor hoger onderwijs, opgericht in 1971. Camosun College is de 
ideale keuze als je een boeiende en gevarieerde opleiding wil combine-
ren met een aangename manier van leven in een stad op mensenmaat. 
Bovendien biedt de streek je een onuitputtelijk aantal activiteiten voor 
in je vrije tijd. Je zal al snel inzien waarom Vancouver Island een van de 
populairste toeristische streken van Canada is! 

Logement 
We bieden je een verblijf bij een gastgezin aan, in een eenpersoonskamer 
met volpension (ongeveer $ 825 CAN per maand). Je kan je logement 
ook zelf kiezen. 

Het College en de lessen 
Camosun College, dat zijn 300 verschillende vakken en 12.500 studen-
ten, waarvan meer dan 1.000 internationale, verspreid over 2 campus-
sen. Ons programma is perfect als je gedurende een semester (4 maan-
den) of schooljaar (8 maanden) hoger onderwijs in Canada wil volgen. Je 
kan 5 vakken kiezen per semester. Proef van het Canadese studentenle-
ven in een multiculturele en stimulerende omgeving!

Als je je volledige studies in Canada wil doen, vind je zeker je gading in 
het aanbod van Camosun College: Certificates, Diplomas en Bachelor 
degrees.

Victoria
Camosun college

DUUR vanaf 1 schoolsemester

VERTREK januari, mei of september

Deelnemingsvoorwaarden
• min. 17 jaar oud zijn 
• je middelbare studies afgerond hebben op het moment van vertrek 

en een attest kunnen voorleggen (of 19 jaar zijn) 
• een gevorderd niveau Engels hebben (IELTS van 6.0)
• de inschrijvingsprocedure minstens 4 maanden voor de gewenste 

vertrekdatum afgerond hebben 

De tarieven
Zie p.21.

Pluspunten
 ê Victoria ligt in een van de mooiste streken van Canada en is een van 

de aangenaamste steden om te wonen.

 ê Met je studentenvisum mag je 20u per week werken.

 ê Met meer dan 1.000 studenten uit 70 verschillende landen kan  
Camosun College perfect inspelen op de verwachtingen van inter-
nationale studenten. Er is een departement dat hen begeleidt tijdens 
hun studies en dat helpt met hun integratie. Er worden regelmatig ac-
tiviteiten en excursies georganiseerd, ideaal om je studiegenoten te 
ontmoeten!

 ê Het onderwijs is er aangepast aan de arbeidsmarkt: meer dan 91% 
van de studenten die afstuderen heeft binnen het half jaar een job 
gevonden.

Voorbeelden van vakken die je aan Camosun College kan 
kiezen:
Accounting, Anthropology, Art & Art History, Archaeology, 
Asia-Pacific Studies, Astronomy, Biology, Business, Chemistry, 
Chinese, Communication Studies, Computer Science, Creative 
Writing, Criminal Justice, Digital Media, Economics, English, 
Environmental Technology, Finance, Gender, Sexuality & Wo-
men's Studies, Geography, Geoscience, Global Studies, Histo-
ry, Health, Indigenous Studies, Interdisciplinary, Japanese, Jazz 
Studies, Korean, Marketing, Mathematics, Music, Music Foun-
dations, Philosophy, Physics, Political Science, Psychology, 
Religion, Social Sciences, Social Work, Sociology, Spanish …

Aanbevolen formule:
UNIVERSITY experience 
(p.3)
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Toronto / Vancouver
PROFESSIONELE opleiding ± JOB

Het programma
Met onze formule “professionele opleiding + betaalde job” kan je een 
onvergetelijke en eerste professionele ervaring opdoen in het hart van 
het kosmopolitische Toronto of het mooie Vancouver. Eerst volg je een 
kwaliteitsvolle opleiding aan een gerenommeerde Canadese instelling. 
Je behaalt een diploma dat erkend wordt op de arbeidsmarkt. Vervol-
gens kan je de verworven kennis en vaardigheden meteen omzetten in 
de praktijk, met een betaalde job in de horeca.

1/ Eerste deel: Professionele opleiding 
(20 tot 24 weken)
Je programma begint met 20 tot 24 weken les op academisch niveau. 
Gedurende 20 uur per week leer je vaardigheden aan die essentieel zijn 
in customer service, en dit in uiteenlopende domeinen als de evenemen-
tensector, receptie, horeca ... Tijdens seminaries die georganiseerd wor-
den door de school kan je beroep doen op de ervaring van professionals 
van enkele grote multinationals: TD Bank, Four Seasons Hotels & Re-
sorts, Louis Vuitton, Porsche, Mercedes-Benz ... Maak van de gelegen-
heid gebruik om praktische tips te vergaren en je adressenboekje aan te 
vullen. Een stapje voor in je zoektocht naar de ideale job! 

Elke week volg je ook lessen die je voorbereiden op het TOEFL-examen, 
een wereldwijd erkende standaardtest Engels.

2/ Tweede deel: Betaalde job (20 tot 24 weken)
In het tweede deel van het programma zet je de opgedane professio-
nele kennis en vaardigheden om in de praktijk met een betaalde job. 
Onze partner organiseert minstens 2 sollicitatiegesprekken met lokale 
werkgevers. De meeste deelnemers kiezen voor de horeca (job met het 
Canadese minimumloon: 11 CAN$ per uur). Om in een ander domein aan 
de slag te gaan moet je zelf op zoek gaan en je loon zelf onderhandelen.

Logement
Je kan je logement zelf regelen of opteren voor een verblijf in een gast-
gezin, in een eenpersoonskamer met volpension.

DUUR 1 semester of 1 schooljaar

VERTREK januari of augustus

Deelnemingsvoorwaarden
• een niveau Engels hebben dat equivalent is aan een IELTS-score van 

4.5 of een online taaltest afleggen
• minstens 18 jaar zijn
• een diploma secundair of hoger onderwijs hebben
• een selectiegesprek met de Canadese onderwijsinstelling afleggen
• minstens 25 uur professionele ervaring hebben in customer service
• een cv en aanbevelingsbrief van een werkgever of verantwoordelijke 

kunnen voorleggen
• een motivatiebrief schrijven om aanspraak te maken op de beurs “Di-

versity Scholarship” en zo de kostprijs van je programma aanzienlijk 
drukken

• de volledige inschrijvingsprocedure minstens 3 maanden voor de ge-
wenste vertrekdatum doorlopen hebben

Pluspunten
 ê Met je visum mag je van bij je aankomst in Canada aan de slag gaan, 

en kan je dus een job zoeken zodra je geland bent! (*)

 ê Je behaalt een erkend diploma aan het einde van je opleiding.

 ê Je maakt kans op beurzen die het prijskaartje van het programma aan-
zienlijk drukken.

(*) onder voorbehoud van de goedkeuring van de Canadese immigratiedienst.

Je hebt de keuze uit 3 formules voor dit programma: 

 ê Service Excellence for Business Diploma:   
24 weken + 24 weken werken

 ê Service Essentials for Business Diploma:  
20 weken + 20 weken werken

 ê Service Excellence for Business Certificate:  
24 weken + 2 weken werken (*)

(*) Bij de formule Service Excellence for Business Certificate is het 2e deel van het pro-
gramma geen job. Toch zet je de opgedane kennis ook om in de praktijk tijdens 2 weken 
waarin je een mondelinge presentatie voorbereidt en geeft.

OPMERKING: Heb je niet het gevraagde niveau van Engels? Geen paniek! Neem con-
tact met ons op zodat we samen kunnen bespreken hoe je toch nog kan deelnemen aan 
dit programma. Je kan bijvoorbeeld extra taallessen volgen in Toronto of Vancouver voor 
je aan de professionele opleiding begint. 

Tarieven
Zie p.21.

Aanbevolen formule:
UNIVERSITY experience 
(p.3)

8 weeks

CANADIAN WORK-
PLACE ESSENTIALS

80 HOURS

CUSTOMER SERVICE 
SKILLS

80 HOURS

6 weeks

HOSPITALITY SER-
VICE EXCELLENCE

60 HOURS

HOTEL SERVICE 
EXCELLENCE

60 HOURS

6 weeks

SALES SERVICE 
EXCELLENCE

60 HOURS

EVENT PLANNING 
SERVICE EXCELLENCE

60 HOURS

4 weeks

LEADERSHIP 
SKILLS

40 HOURS

HUMAN RES-
SOURCES SKILLS

40 HOURS

24 weeks

PRACTICUM
480 HOURS

PRACTICUM
REVIEW

5 HOURS

Details van 
de formule 
Service 
Excellence 
for Business 
Diploma

24 weeks
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Australië heeft altijd al iets weggehad van het 
Beloofde Land, met zijn adembenemende land-
schappen, het zonnige klimaat, de bruisende 
steden en relaxte sfeer. En niet te vergeten: 
één van de meest gunstige arbeidsmarkten. Al 
deze troeven én de kwaliteit van het academi-
sche systeem maken van Australië een steeds 
populairdere bestemming voor internationale 
studenten. Australië heeft 43 universiteiten (40 
publieke, 1 privé- en twee internationale univer-
siteiten) en meer dan 1.200 centra voor Voca- 
tional Education and Training (VETs). Deze ho-
ger onderwijsinstellingen worden georganiseerd 
door de verschillende Australische staten en 
bieden kwaliteitsvolle, professionele program-
ma’s aan dankzij de vele interacties met de 
bedrijfswereld. Na een opleiding aan een VET 
krijgen de studenten een diploma dat erkend 
wordt op nationaal niveau.

EEN ONMISKENBARE LEVENSKWALITEIT EN KWALITEITSVOLLE, PROFESSIONELE 
OPLEIDINGEN

wat is een VET?
De VET’s (Vocational Education and 
Training) zijn hoger onderwijsinstel-
lingen in Australië. In tegenstelling tot 
de universiteiten zijn de lessen er veel 
praktischer en gericht op de profes- 
sionele loopbaan. De focus ligt meer 
op vaardigheden, zodat de gediplo-
meerde studenten de overstap naar 
de arbeidsmarkt vlot kunnen maken of 
probleemloos kunnen verder studeren 
aan een universiteit.

Brisbane

Sydney

Melbourne

AUSTRALIë
hoger onderwijs in

Waarom kiezen voor 
Australië? 

• De levenskwaliteit: het zonnige klimaat, de 
friendly en no worries-sfeer, de bloeiende 
economie …

• De mogelijkheid voor studenten om halftijds 
te werken (20u/week) tijdens de schoolperio-
des en voltijds tijdens de vakanties: de ideale 
oplossing om je studies te financieren!

•  De keuze aan opleidingen: 22.000 verschil-
lende programma’s aan meer dan 1.000 in-
stellingen voor hoger onderwijs.

* Sommige VET-instellingen bieden ook Bachelor Degrees aan.

Diploma 
S.O.

CERTIFICATE III 
variabele duur
IELTS 5.0 min.

CERTIFICATE IV 
variabele duur 
IELTS 5.5 min.

DIPLOMA
± 6 maanden

 IELTS 5.5 min.

ADVANCED DIPLOMA
± 6 maanden
IELTS 5.5 min.

BACHELOR DEGREE*
3 g 4 jaar

IELTS 6.0 min.

MASTER DEGREE
2 jaar

IELTS 6.5 min.

DOCTORATE
3 jaar

IELTS 6.5 min.

GRADUATE CERTIFICATE
± 6 maanden - IELTS 6.5 min.

GRADUATE DIPLOMA
1 jaar - IELTS 6.5 min.

V
E

T
U

N
IV

E
R

S
IT

Y

2e Bachelor
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Melbourne / Brisbane
ACADEMIA 21

Het programma 
Academia 21 is een VET, erkend door de Australische overheid. Er zitten 
zowel Australische als internationale studenten (meer dan 50 nationalitei-
ten). In Melbourne of Brisbane kan je een opleiding volgen aan een van 
de 3 departementen van Academia 21: Business, Community Service 
en Hospitality. Als je niveau van Engels niet goed genoeg is, kan je eerst 
taallessen Engels volgen voor je aan de gekozen opleiding begint.

Logement 
We bieden logement in een gastgezin aan, in een eenpersoonskamer 
met volpension. Je kan ook zelf zorgen voor je verblijfplaats.

De lessen 
Voorbeelden van opleidingen: 

• Certificate IV in Business (28 weken) ... 

• Diploma of Business (50 weken), Marketing and Communication (50 
weken) ... 

• Certificate III in Commercial Cookery (50 weken) ... 

Deelnemingsvoorwaarden
• min. 18 jaar oud zijn 
• je middelbare studies afgerond hebben en een kopie en vertaling 

van je diploma kunnen voorleggen
• een IELTS 5.5 of gelijkwaardig hebben of slagen voor de test Engels 

op ons kantoor
• de inschrijvingsprocedure minstens 2 maanden voor de gewenste 

vertrekdatum afgerond hebben

Tarieven
Zie p.21.

DUUR vanaf 28 weken 

VERTREK februari, mei, juli, oktober

Het programma 
Ontdek de Australian way of life in het bruisende Sydney of het dynami-
sche Melbourne, verbeter je Engels en volg een kwaliteitsvolle opleiding 
in een sector in opmars: de digital world. In beide steden kan je ge-
bruikmaken van de ultramoderne infrastructuur van de twee campussen 
van AIT voor een inleidend programma (trimester), een Diploma (2 tot 3 
trimesters) of een Bachelor (2 tot 3 jaar). 

Logement 
Je kan kiezen voor logement bij een gastgezin (eenpersoonskamer met 
halfpension) of in een residentie (eenpersoonskamer zonder maaltijden). 
Je kan je logement ook zelf regelen. 

De lessen 
Voorbeelden van opleidingen: 

• Introduction to Digital Design (1 semester), Interactive Media  
(1 semester), Information Technology (1 semester) 

• Diploma of Digital Design (2 semesters), Interactive Media  
(2 semesters), Software Development (1 jaar) 

• Bachelor of Information Technology (2 jaar), Interactive Media (2 jaar), 
Digital Design (2 jaar) 

Je hebt 16 tot 20 uur les per week, ongeacht de opleiding die je kiest.

Deelnemingsvoorwaarden
• min. 18 jaar oud zijn 
• je middelbare studies afgerond hebben en een kopie en vertaling 

van je diploma en attest van je resultaten kunnen voorleggen
• een IELTS 5.5 of gelijkwaardig hebben (gevorderd) voor de Diplomas 

of IELTS 6.0 voor de Bachelors 
• de inschrijvingsprocedure minstens 3 maanden voor de gewenste 

vertrekdatum afgerond hebben

Tarieven
Zie p.21.

Sydney / Melbourne
Academy of information technology

DUUR vanaf 15 weken

VERTREK heel het jaar door (6 vertrekken per jaar)

Aanbevolen formule:
UNIVERSITY experience 
(p.3)

Aanbevolen formule:  
UNIVERSITY experience 
(p.3)
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Groot-Brittannië mag dan vlakbij liggen, het 
universiteitsleven is er helemaal anders dan in 
de rest van Europa. Naast de traditionele les-
sen volgen de studenten er ook workshops en 
seminaries. Er zijn veel meer groepswerken dan 
bij ons. Elke student wordt er gevolgd en onder-
steund door een mentor. 

Buiten de klaslokalen kan je proeven van het 
studentenleven op een authentieke Britse cam-
pus (de meeste studenten verblijven ook op de 
campus). In je vrije tijd kan je sporten en van je 
sociaal leven genieten!

Waarom kiezen voor 
Groot-Brittannië? 

• Nauwe banden met de bedrijfswereld: Heel 
wat universitaire opleidingen bieden samen-
werkingen met bedrijven. Ook de lessen zelf 
worden regelmatig door gastdocenten uit de 
bedrijfssector gegeven.

• De mogelijkheid om je studies te financieren 
dankzij een lening van de Britse overheid: 
een student loan.

• Diploma's die internationaal erkend zijn.

GENIET VAN EEN UITGEBREID AANBOD EN DE UITSTEKENDE BRITSE REPUTATIE!

FOUNDATION
1 jaar

BACHELOR
year 1

MASTER
1 jaar

PHD
Professional
Doctorate
2 g 3 jaar

BACHELOR
year 2

BACHELOR
year 3

INTERNATIONAL  FIRST YEAR
1 jaar BACHELOR

PRE-MASTER
1 jaar

STUDENT LOAN
een zeer voordelige lening voor studenten

Alle studenten uit de Europese Unie kun-
nen aanspraak maken op een student 
loan: een lening die het volledige be-
drag van de schoolkosten dekt (gemid-
deld 9.250 £ per jaar in Groot-Brittannië). 
Deze lening wordt aangeboden door een 
Engelse overheidsorganisatie: de Stu-
dent Loans Company. 

Je begint je lening pas af te betalen als je 
begint te werken (met een contract van 
meer dan 21.000 £ per jaar – of ongeveer 
27.000 €)

GRoot-BRittannië
Hoger onderwijs in

Leicester

Colchester

Sheffield

Londen

Coventry

Birmingham

High Wycombe

Winchester

+ andere steden mogelijk (zie p.15)

Diploma 
S.O.
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UCAS (Universities and Colleges Admissions Service) is een Engelse or-
ganisatie die alle toelatingsaanvragen beheert van jongeren die aan een 
universiteit in Groot-Brittannië willen studeren. Het is een verplichte halte 
voor elke student die een diploma op Bachelorniveau (of lager) wil halen.

Het systeem centraliseert alle toelatingsaanvragen van de kandidaten 
en stuurt ze vervolgens door naar verschillende universiteiten. Het grote 
voordeel is dat je zo een aanvraag kan doen voor meerdere universi-
teiten of verschillende opleidingen in één keer, met een enkel dos-
sier, en niet onbelangrijk: kosteloos. 

Een van de gevolgen is wel een zekere complexiteit. En net dan verschijnt 
WEP op het toneel! WEP is officieel geaccrediteerd door UCAS. Dank-
zij de persoonlijke hulp van onze gespecialiseerde Advisors maximali-
seer je je kansen om aan de universiteit van je keuze aanvaard te worden.

Deelnemingsvoorwaarden
• minstens 17 jaar zijn 
• je middelbare studies beëindigd hebben 

op het moment van vertrek en een attest 
kunnen voorleggen

•  een gevorderd niveau Engels hebben
•  de inschrijvingsprocedure minstens 2 

maanden voor de gewenste vertrekda-
tum afgerond hebben.

Tarieven
Zie p.21.

Wil je graag verder studeren in Groot-Brittannië? 
Wij helpen je graag bij de volledige procedure:

1/ Keuze van je project
Samen met jou analyseren we wat je wil en wat 
je nodig hebt. Daarbij houden we rekening met 
je academisch profiel en je taalniveau (we heb-
ben een gratis taaltest) zodat we de best moge-
lijke selectie overhouden. We overlopen tal van 
elementen om de opleiding te vinden die het 
best bij je past: studieomgeving, budget (en de 
mogelijkheid om ter plaatse een studentenjob 
te vinden), niveau van de universiteit, geogra-
fische ligging, academische en professionele 
verwachtingen …

2/ Samenstelling van je UCAS-dossier
We helpen je met deze cruciale stap en kijken 
na of alle te bezorgen documenten in orde zijn: 
personal statement, aanbevelingsbrief, acade-
misch profiel …

3/ De WEP-advisor stuurt je volledige dos-
sier naar UCAS.

4/ Bijkomende stappen
Zoektocht naar logement, reservatie van ver-
voer en transfers of je kandidatuur voor een 
Student Loan inleveren (dit is een zeer voorde-
lige studentenlening bij een Engelse overheids-
organisatie). We kunnen je ook helpen bij alle 
bijkomende stappen na de bevestiging van je 
inschrijving.

5/ Bijstand van WEP
Eens je ter plaatse bent, blijft onze Advisor nog 
steeds beschikbaar in geval van vragen of pro-
blemen, en dit voor de volledige duur van je 
programma.

Welke formule kies je?
WEP biedt 2 verschillende formules:

De formule
Partneruniversiteiten

Deze formule is bedoeld voor studenten die hun 
toelatingsaanvraag exclusief voor één of meer-
dere partneruniversiteiten van WEP willen indie-

nen (de volledige lijst vind je op wep.be) 

Pluspunt: We kennen het opleidingsaanbod 
van deze universiteiten en hun sterke punten op 
ons duimpje. Maak gebruik van onze expertise!

De formule
StandAard

Met deze formule geniet je van de bijstand van 
WEP voor de beoordeling van je mogelijkheden 
en de samenstelling van je UCAS-dossier. Zo 
verhoog je je kansen om toegelaten te worden 

tot de universiteit van je dromen (niet-
partneruniversiteiten van WEP).

Pluspunt: Je kan gelijk welke opleiding en gelijk 
welke universiteit kiezen! We helpen je om de 
juiste keuze te maken, op basis van je profiel en 

verwachtingen.

ADMINISTRATIEVE BIJSTAND VOOR  UCAS
UCAS ASSISTANT

UNIVERSITY PLACEMENT 
SERVICE  (p.3)
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De programma's
Voor je Bachelor of Master kan je kiezen uit ongeveer 300 verschillende 
onderwerpen in uiteenlopende domeinen:  Business & Law, Engineering, 
Environment and Computing, Art, Design and Humanities of Health and 
Life Sciences. Er zijn ook een tiental Foundation Years.

Logement
Het logement is niet inbegrepen. Coventry University biedt wel heel wat 
studentenresidenties of appartementen op de campus of in de buurt. 
Prijzen vanaf £ 400 GBP per maand. 

De universiteit
Coventry University hoort bij de 15 beste universiteiten van het land. De 
diploma's zijn wereldwijd erkend en erg gewaardeerd op de arbeids-
markt: 95% van de afgestudeerde studenten vindt een job binnen de 6 
maanden! De campus ligt op een kwartier van Birmingham en een uur 
van Londen. Hij is modern en uitgerust met een supermarkt, cinema, ca-
fés, sportinfrastructuur … Bovendien heerst er een multiculturele en brui-
sende sfeer: er verblijven studenten van meer dan 140 nationaliteiten!

Deelnemingsvoorwaarden
•  min. 17 jaar
• je middelbare studies beëindigd hebben op het moment van vertrek 

en een attest kunnen voorleggen
• een IELTS van min. 5.0 hebben (of hoger afhankelijk van het gekozen 

programma)
• de inschrijvingsprocedure minstens 2 maanden voor de gewenste 

vertrekdatum voltooid hebben

Tarieven
Een schooljaar aan Coventry University kost tussen £ 6.250 GBP en  
£ 11.100 GBP.

Pluspunten
 ê Verkozen tot “University of the Year” door Time Higher Education Ma-

gazine

 ê Een 2e campus in het centrum van Londen

Coventry
Coventry University

DUUR vanaf 1 schooljaar

VERTREK september of januari

Leicester
De montfort University

De programma's
Naast de tientallen Bachelors en Masters kan je aan De Montfort Uni-
versity ook nog 6 Foundation certificates (Art & Design, Business & 
Law, Sciences, Pharmacy, Engineering and Computing of Media), 2 First 
Years (Business & management en Engineering & Computing) en meer-
dere Pre-masters (Art & Design, Business et Engineering) volgen. 

Logement
Het logement is niet inbegrepen. De Montfort University biedt wel heel 
wat studentenresidenties of appartementen op de campus of in de buurt. 
Prijzen vanaf £ 500 per maand.

De universiteit
De Montfort University verwelkomt je in het centrum van Leicester, een 
bruisende studentenstad in het midden van Engeland, met een van de 
modernste campussen van het land. De uitstekende reputatie en de pro-
fessionele aanpak van deze universiteit garanderen je een opleiding van 
topkwaliteit die ook op de arbeidsmarkt zijn vruchten zal afwerpen. 

Deelnemingsvoorwaarden
• min. 17 jaar
• je middelbare studies beëindigd hebben op het moment van vertrek 

en een attest kunnen voorleggen
• een IELTS van min. 5.0 hebben (of hoger afhankelijk van het gekozen 

programma)
• de inschrijvingsprocedure minstens 2 maanden voor de gewenste 

vertrekdatum voltooid hebben

Tarieven
Een schooljaar aan De Montfort University kost tussen £ 5.000 GBP en 
£ 12.500 GBP. 

DUUR vanaf 1 schooljaar

VERTREK september of januari

Pluspunten
 ê DMU hoort bij de 25 beste universiteiten van Groot-Brittannië voor de 

tewerkstellingsgraad van de studenten.

 ê Met 2 universiteiten en 40.000 studenten is Leicester echt een studen-
tenstad. Op slechts 1u15 met de trein sta je in het hart van Londen!

Aanbevolen formule:
UNIVERSITY PLACEMENT 
SERVICE  (p.3)

Aanbevolen formule:
UNIVERSITY PLACEMENT 
SERVICE  (p.3)
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Colchester
University of essex

De programma's
Naast de tientallen Bachelors en Masters kan je aan de University of 
Essex maar liefst 22 Foundation certificates volgen in verschillende 
domeinen (Accounting, Electronics, Mathematics, Law, Finance, Drama, 
Business …), 2 First Years (Business of Economics) en 19 Pre-masters. 
Je vindt zonder twijfel een programma dat bij je past!

Logement
Je verblijft op de campus of je hebt de keuze uit een 20-tal opties, in een 
residentie of in een studentenhuis. Vanaf £ 325 GBP per maand. 

De universiteit
De University of Essex behoort tot de beste van Groot-Brittannië. Ze ligt 
vlak bij Colchester, aan de oostkust van Engeland, op slechts 45 minuten 
met de trein van Londen. Met haar drie moderne campussen en meer 
dan 10.000 studenten biedt de University of Essex een heel dynamische 
en aangename leeromgeving. Ideaal om je te integreren in het lokale stu-
dentenleven. Ontdek de Essex spirit: een gevoel van eenheid en trots dat 
de studenten van deze gerenommeerde instelling inspireert.

Deelnemingsvoorwaarden
• min. 17 jaar oud zijn 
• je middelbare studies beëindigd hebben op het moment van vertrek 

en een attest kunnen voorleggen 
• een IELTS van min. 5.0 hebben (of hoger afhankelijk van het gekozen 

programma)
• de inschrijvingsprocedure minstens 2 maanden voor de gewenste 

vertrekdatum voltooid hebben

Tarieven
Een schooljaar aan de University of Essex kost tussen £ 4.900 GBP en 
£ 18.500 GBP.

DUUR vanaf 1 schooljaar

VERTREK oktober of januari

De programma's
Aan de universiteit van Winchester kan je kiezen uit een honderdtal Ba-
chelors en Masters in 4 grote departementen: Business, Arts, Education 
en Social Sciences. De unief werd opgericht in 1840 en heeft vooral faam 
gemaakt in de volgende domeinen: Law, Journalism, Education Studies 
en Childhood, Youth and Community Studies.

Logement
Het bureau van de universiteit biedt tal van opties op de campus of daar-
buiten, met of zonder maaltijden. Je vindt zeker iets dat past bij je wen-
sen en je budget. Vanaf £470 GBP per maand.

De universiteit
Winchester is een gezellige middeleeuwse stad in het zuiden van Enge-
land. Op de campus, vlakbij het centrum, staan de historische gebouwen 
mooi naast recentere constructies. Op 20 minuten ligt Southampton en 
de kust, Londen is 1 uurtje rijden. Met 7.000 studenten, waarvan 1.000 
uit het buitenland, belooft Winchester je een bruisend en interessant stu-
dentenleven!

Deelnemingsvoorwaarden
• min. 17 jaar oud zijn 
• je middelbare studies beëindigd hebben op het moment van vertrek 

en een attest kunnen voorleggen 
• een IELTS van min. 6.0 hebben (of hoger afhankelijk van het gekozen 

programma)
• de inschrijvingsprocedure minstens 2 maanden voor de gewenste 

vertrekdatum voltooid hebben 

Tarieven
Een schooljaar aan de University of Winchester kost tussen £ 5.000 GBP 
en £ 12.000 GBP.

Pluspunten
 ê In de top 5 van beste universiteiten in Groot-Brittannië voor Sociale 

Wetenschappen en in de top 20 van onderzoekscentra.

 ê Plaats 21 in de lijst van meest internationale universiteiten ter wereld. 

Pluspunten
 ê In de stad zijn heel wat start-ups met uitstekende mogelijkheden voor 

een studentenjob.
 ê In 2016 was dit de 10de beste universiteit van Engeland voor de on-

derwijskwaliteit (The Times & The Sunday Times).

Winchester
UNIVERSITY OF Winchester

DUUR vanaf 1 schooljaar

VERTREK september

Aanbevolen formule:
UNIVERSITY PLACEMENT 
SERVICE  (p.3)

Aanbevolen formule:
UNIVERSITY PLACEMENT 
SERVICE  (p.3)
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De programma's
De “Bucks New University” verdient haar reputatie als jonge en levendige 
universiteit zeker en vast! Haar credo? Studenten helpen hun interesses 
te ontdekken en hen alle middelen aanreiken om zich te kunnen ont-
plooien in hun toekomstige carrière. De universiteit is opgedeeld in twee 
departementen (Faculty of Society & Health en Faculty of Design, Media 
and Management) en biedt zo een gevarieerd aanbod aan opleidingen, 
allemaal gericht op de behoeften en vereisten van de professionele we-
reld.

Het logement
De huisvestingsdienst biedt verschillende opties aan op de 3 campussen 
of daarbuiten, met of zonder maaltijden. Vanaf £ 465 GBP per maand. 

De universiteit
De 3 campussen van Bucks University liggen heel dicht bij Londen en 
garanderen je een bruisend sociaal en cultureel leven met veel studen-
tenverenigingen, sportevenementen en culturele activiteiten. Daarbij mo-
gen we ook de ultramoderne infrastructuur niet vergeten: een theater- en 
dansstudio, een fotostudio, een vluchtsimulator, sportfaciliteiten, biblio-
theek, computerlokalen, bars en cafés … 

Deelnemingsvoorwaarden
• min. 17 jaar oud zijn 
• je middelbare studies beëindigd hebben op het moment van vertrek 

en een attest kunnen voorleggen 
• een IELTS van min. 6.0 hebben (of hoger afhankelijk van het gekozen 

programma)
• de inschrijvingsprocedure minstens 2 maanden voor de gewenste 

vertrekdatum voltooid hebben

Tarieven
Een schooljaar aan de Buckinghamshire New University kost tussen £ 
7.2500 GBP en £ 11.000 GBP. 

Pluspunten
 ê 3 campussen om aan je verwachtingen en budget te voldoen.

 ê De universiteit behoort tot de top 50 in het land in de hotelsector en de 
opleidingen in design (textiel en fashion) behoren tot de top 10

High Wycombe
 BUCKINGHAMSHIRE NEW UNIVERSITY

DUUR vanaf 1 schooljaar

VERTREK september

De programma’s
De University of Sheffield staat in het hele land bekend om de kwali-
teit van haar opleidingen wetenschappen, politieke wetenschappen en 
burgerlijk ingenieur. De universiteit biedt meer dan 300 opleidingen aan 
verspreid over  5 faculteiten: Faculty of Arts and Humanities, Faculty of 
Engineering, Faculty of Medicine, Dentistry and Health, Faculty of Scien-
ce en Faculty of Social Sciences.

Logement
Er is een groot aanbod aan studentenhuisvesting aan betaalbare prijzen 
(vanaf £ 440 GBP per maand) en de 4 universitaire campussen zijn mak-
kelijk te bereiken. 

De universiteit
Word lid van één van de vele studentenverenigingen en ontdek de 
echte Sheffield spirit! Of je nu sport- of theaterfan bent, je vindt zeker  
een club die bij je past om je passies te (her)ontdekken. Sheffield is één 
van de grootste steden van het land en is de ideale bestemming voor als 
je wil genieten van een stressvrij leven in een bruisende stad, waar het 
bovendien niet duur is.

Deelnemingsvoorwaarden
• min. 17 jaar oud zijn 
• je middelbare studies beëindigd hebben op het moment van vertrek 

en een attest kunnen voorleggen 
• een IELTS van min. 6.0 hebben (of hoger afhankelijk van het gekozen 

programma)
• de inschrijvingsprocedure minstens 2 maanden voor de gewenste 

vertrekdatum voltooid hebben

Tarieven
Een schooljaar aan de University of Sheffield kost tussen £ 6.500 GBP 
en £ 21.250 GBP. 

Pluspunten
 ê De 13de beste universiteit van Groot-Brittannië (2017 Times Higher 

Education World University Rankings)
 ê Een populaire studentenstad waar de levensduurte 10% lager is dan 

het nationale gemiddelde.

Sheffield
UNIVERSITY OF Sheffield

DUUR vanaf 1 schooljaar

VERTREK september

Aanbevolen formule:
UNIVERSITY PLACEMENT 
SERVICE  (p.3)

Aanbevolen formule:
UNIVERSITY PLACEMENT 
SERVICE  (p.3)
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Birmingham
birmingham city University

De programma's
Aan de Birmingham City University geniet je van vernieuwende, praktijk-
gerichte onderwijsmethoden. Dat dankzij een team van leraren dat op de 
hoogte is van het reilen en zeilen in de professionele wereld. Een vlotte 
overgang naar de arbeidsmarkt is dan ook een van de topprioriteiten. De 
500 opleidingen zijn verdeeld over 12 departementen: Art & Design, Built 
Environment, Business, Computing, Education, Engineering, English, 
Health, Law, Media, Music en Theatre and Social Sciences.

Logement
De universiteit beschikt over een groot aanbod aan accommodatie, aan-
gepast aan jouw voorkeuren en budget. Vanaf £ 540 GBP per maand. 

De universiteit
De universiteit van Birmingham combineert kwalitatief onderwijs met een 
bruisend studentenleven! De 2de grootste stad van het land is ook de 
jongste in Europa. Elk jaar komen er meer dan 65.000 studenten. Op 
het vlak van infrastructuur neemt de universiteit graag het voortouw en 
investeert ze regelmatig in de nieuwste technologieën: moderne gebou-
wen, foto-en opnamestudio, concertzaal …

Deelnemingsvoorwaarden
• min. 17 jaar oud zijn 
• je middelbare studies beëindigd hebben op het moment van vertrek 

en een attest kunnen voorleggen 
• een IELTS van min. 6.0 hebben (of hoger afhankelijk van het gekozen 

programma)
• de inschrijvingsprocedure minstens 2 maanden voor de gewenste 

vertrekdatum voltooid hebben

Tarieven
Een schooljaar aan de Birmingham City University kost tussen £ 5.900 
GBP en £ 13.900 GBP.

DUUR vanaf 1 schooljaar

VERTREK september of januari

De programma's
Art and Design, Business, Health and Education, Law, Media and Per-
forming Arts en Science and Technology: welke richting je ook kiest, je 
geniet van het innovatieve karakter en de beroepsgeoriënteerde oplei-
dingen. Dat zijn volgens de universiteit hun twee fundamentele waar-
den. En niet te vergeten, de multiculturele sfeer die er heerst dankzij 140  
nationaliteiten op de campus. 

Het logement
Het huisvestingsbureau van de universiteit biedt tal van opties aan: in 
1 van de 4 residenties van de universiteit (op de campus of op enkele 
minuten stappen van de campus) of in je eigen appartement, vanaf £ 590 
GBP per maand.

De universiteit
De Middlesex University is gevestigd in de gebouwen van een oud, ty-
pisch British college en ligt op enkele metrohaltes van het centrum van 
Londen. De campus is onlangs gerenoveerd en is uitgerust met tal van 
voorzieningen: kunstcentra, laboratoria, een grote bibliotheek die 24/7 
open is … Ideaal voor een kwaliteitsvolle opleiding terwijl je het unieke 
studentenleven ontdekt in één van de meest fascinerende steden ter de 
wereld!

Deelnemingsvoorwaarden
• min. 17 jaar oud zijn 
• je middelbare studies beëindigd hebben op het moment van vertrek 

en een attest kunnen voorleggen 
• een IELTS van min. 6.0 hebben (of hoger afhankelijk van het gekozen 

programma)
• de inschrijvingsprocedure minstens 2 maanden voor de gewenste 

vertrekdatum voltooid hebben

Tarieven
Een schooljaar aan Middlesex University kost tussen £ 5.750 GBP en £ 
16.000 GBP. 

Pluspunten
 ê Een uitzendbureau dat de studenten helpt om een job te vinden.

 ê Een internationale stad met eindeloze mogelijkheden voor wie op zoek 
is naar entertainment, vlak bij Londen.

Pluspunten
 ê 91% van de afgestudeerden vindt werk binnen de 6 maanden.

 ê Verkozen tot 2e beste modern university van Londen (The Times, 2015).

 ê Een echte campus in Londen, op 25 minuten van het centrum.

Londen
MIDDLESEX UNIVERSITY

DUUR vanaf 1 schooljaar

VERTREK september of januari

Aanbevolen formule:
UNIVERSITY PLACEMENT 
SERVICE  (p.3)

Aanbevolen formule:
UNIVERSITY PLACEMENT 
SERVICE  (p.3)
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PRAKTISCHE INFORMATIE

VOOR DE INSCHRIJVING
1. Bepaal samen met onze Advisor welk pro-
gramma het beste past bij jouw profiel en 
verwachtingen. 
2. Test je niveau van Engels, online of op kan-
toor, of met een officiële test als IELTS of 
TOEFL.

BETALINGSMODALITEITEN
• Bij inschrijving: betaling van 100 €
• Bij aanvaarding: betaling van 25%
• Resterend saldo: 3 stortingen van telkens  

25 % voor het vertrek

WANNEER INSCHRIJVEN ?
Hoe vroeger, hoe beter! De inschrijvingsproce-
dure varieert van 2 tot 9 maanden, afhankelijk 
van het land en het soort programma.

• Ga naar www.wep.be
• Kies in de zoekbalk op de homepage voor 

“Studeren aan een universiteit” en vul de 
criteria van jouw programma verder aan

• Selecteer in de lijst met resultaten het pro-
gramma van jouw keuze en klik daarna op 
de knop “Offerte / Voorinschrijving”

• Betaal het voorschot van 100 €
• Je krijgt een e-mail met je inschrijvingsdos-

sier               

Zodra de universiteit of het College je dossier 
heeft aanvaard, starten wij met de reservatie 
van je logement, je vlucht, je transfers en de 
verzekeringen (op basis van de opties de je hebt 
gekozen). 

We bezorgen je ook de nodige documenten 
en/of informatie voor een eventuele visumaan-
vraag.

    Goed om weten: Gewoonlijk moet je ons 
de volgende documenten bezorgen: een reke-
ninguittreksel dat bewijst dat je over genoeg 
financiële middelen beschikt, een kopie en een 
officiële vertaling van je diploma en resultaten, 
een motivatiebrief en een kopie van je paspoort. 

            
Vragen, twijfel, een probleem? Zowel voor als 
tijdens je programma is WEP er voor jou en je 
ouders. We hebben ook een noodnummer dat 
24/24u te bereiken is. 

HOE INSCHRIJVEN?

verenigde staten canada australië groot-brittannië

Ik zou graag heel wat verschillende vakken volgen en kennismaken met 
meerdere studiedomeinen, zodat ik bij mijn terugkeer in België̈ een door-
dachte studiekeuze kan maken

����� ����� ����� �����

Aan het eind van mijn programma wil ik mijn studies verder zetten aan een 
gerenommeerde universiteit ter plaatse ����� ����� ����� �����

Ik wil een professionele opleiding van het korte type volgen die me prakti-
sche kennis bijbrengt ����� ����� ����� �����

Ik wil gemakkelijk een job ter plaatse kunnen vinden ����� ����� ����� �����

Ik wil zo snel mogelijk beginnen met mijn programma ����� ����� ����� �����

Ik moet taallessen Engels volgen voor ik aan mijn hogere studies aan een 
Engelstalige instelling kan beginnen ����� ����� ����� �����

Ik zoek een programma met flexibele vertrekdata en lesperiodes ����� ����� ����� �����

Ik wil een erkend diploma behalen (Bachelor of Master) ����� ����� ����� �����

Ik zoek een flexibele opleiding waarmee ik van richting kan veranderen 
tijdens mijn studies mocht ik beseffen dat mijn gekozen studierichting 
 toch niets voor mij is

����� ����� ����� �����

EN DAARNA?
Wanneer je klaar bent met je programma Hoger onderwijs van WEP kan je uiteraard nog langer in het 
buitenland blijven. Waarom je opleiding niet afronden of naar een universiteit of College overstappen 
voor een aanvullende opleiding zoals een Bachelor of Master?

HOE KIES IK MIJN BESTEMMING?
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deelnemingskosten

Deze prijzen zijn louter indicatief en zijn gebaseerd op de tarieven van 2016-2017. Alle tarieven, programma's en mogelijke combinaties vind je op www.wep.be.

INBEGREPEN: persoonlijk advies van WEP om de universiteit en opleiding te vinden die aansluit op jouw pro-
fiel • test Engels van WEP om je niveau te bepalen • inschrijvingsgeld UCAS (£ 24 GBP) • administratieve bij-
stand voor je UCAS-dossier en bij de overige formaliteiten (logement, verzekeringen, Student Loan ...) • adminis-
tratieve kosten • diverse taksen • bijstand en opvolging door WEP tijdens de volledige duur van het programma.

NIET INBEGREPEN: inschrijvingsgeld universiteit • vervoer H/T • transfers • schoolmateriaal •
logement en maaltijden • persoonlijke uitgaven • paspoort- en visumkosten • reis- en annuleringsverzekeringen 
(optioneel verkrijgbaar).

Groot-brittannië

Duur Tarieven

UCAS Assistant
Partneruniversiteiten N/A 100 €
Standaard N/A 495 €

INBEGREPEN: academische vakken • logement en maaltijden 
(zoals gekozen, indien van toepassing) • inschrijvingsgeld • admi-
nistratieve kosten • verplichte ziekteverzekering • lokale bijstand • 
diverse taksen.
 ê Diablo Valley College: 15 credits, taallessen (indien van toe-

passing).
 ê Santa Barbara City College: 12 credits
 ê CSU San Bernardino: 12 credits 

NIET-INBEGREPEN: vervoer H/T en transfer (kan voor jou gere-
geld worden) • online inschrijvingsgeld $55 USD (enkel voor Santa 
Barbara City College) * schoolmateriaal • persoonlijke uitgaven • 
paspoort- en visumkosten • reisverzekering en/of annuleringsver-
zekering (optioneel verkrijgbaar).

verenigde staten
Duur Logement Tarieven

Diablo Valley College

Community College 
Experience

1 school-
semester

zonder logement 5.740 €
residentie (tweepersoonskamer) 9.740 €

1 schooljaar
zonder logement 10.280 €

residentie (tweepersoonskamer) 17.710 €

Engels + Community 
College Experience

16 weken + 1 
school-

semester

zonder logement 11.140 €

residentie (tweepersoonskamer) 18.570 €
Santa Barbara City College

Community College 
Experience

1 school-
semester

zonder logement 5.400 €
 studentenhuis (tweepersoonskamer) 10.780 €

1 schooljaar
zonder logement 9.810 €

 studentenhuis (tweepersoonskamer) 19.580 €
CSU San Barnardino

University
Experience

1 school- 
trimester

zonder logement 4.660 €
residentie (tweepersoonskamer) 6.360 €

1 school-
semester

zonder logement 8.140 €
residentie (tweepersoonskamer) 12.060 €

1 schooljaar
zonder logement 11.730 €

residentie (tweepersoonskamer) 17.320 €

Bachelor (1ste jaar) 4 jaar
zonder logement 15.520 €

residentie (tweepersoonskamer) 21.110 €

INBEGREPEN: persoonlijk advies van de WEP-advisor om te bepalen welke opleiding en uni-
versiteit of college het best bij je passen • taaltest Engels van WEP om je niveau te bepalen 
• administratieve bijstand bij het opstellen van je toelatingsdossier • administratieve kosten • 
diverse taksen • opvolging en begeleiding door WEP voor de volledige duur van je programma.

NIET INBEGREPEN: application fees van de instellingen waar je wil proberen binnen te ra-
ken • inschrijvingskosten van het gekozen college of universiteit • transport H/T en transfers • 
schoolmateriaal • logement en maaltijden • persoonlijke uitgaven • paspoort- en visumkosten • 
reis- en/of annuleringsverzekering (optioneel verkrijgbaar)

CANADA
Tarieven

University Placement Service
College - Geprivilegieerde partners 340 €
University - Geprivilegieerde partners 680 €
College - Standaard 1.090 €
University - Standaard 1.430 €

INBEGREPEN: universitaire vakken zoals gekozen • in- 
schrijvingsgeld • logement en maaltijden (zoals gekozen, in-
dien van toepassing) • hulp bij de visumaanvraag • adminis-
tratieve kosten van WEP en de lokale correspondent • lokale 
bijstand • diverse taksen.

NIET INBEGREPEN: transport H/T en transfer (kan voor jou 
geregeld worden) • taallessen • schoolmateriaal (ongeveer 
$600 CAN per semester) • persoonlijke uitgaven • paspoort- 
en visumkosten ($150 CAN) • reis- en/of annuleringsverzeke-
ring (beide verzekeringen zijn optioneel verkrijgbaar).

Duur Logement Tarieven
Camosun College

Community College
Experience

1 schoolsemester  zonder logement 5.920 €
1 schooljaar  zonder logement 10.960 €

Professionele opleiding + job

Service Excellence
Certificate

24+2
weken

 zonder logement 4.726 €
bij een gastgezin (volpension) 9.232 €

Service Excellence
Diploma

20+20
weken

 zonder logement 4.318 €
bij een gastgezin (volpension) 11.010 €

Service Excellence
Diploma

24+24
weken

 zonder logement 5.024 €
bij een gastgezin (volpension) 12.965 €

INBEGREPEN: vakken aan het College zoals gekozen 
• logement en maaltijden (zoals beschreven, indien van 
toepassing) • inschrijvingsgeld • administratieve kosten 
• schoolmateriaal (Academia 21)  • plaatselijke bijstand 
• diverse taksen.

NIET INBEGREPEN: vervoer H/T en transfer (kan voor 
jou geregeld worden) • schoolmateriaal (AIT) • persoon-
lijke uitgaven • paspoort- en visumkosten • reis- en/of 
annuleringsverzekering (beide verzekeringen zijn optio-
neel verkrijgbaar).

AUSTRALIë
Duur Logement Tarieven

Academy of Information Technology

Introduction to Digital Design 15
weken

zonder logement 6.140 €
gastgezin 9.390 €

Diploma of Digital Design 31 tot 34
weken*

zonder logement 12.140 €
gastgezin   18.500 €**

Bachelor of Information Technology 100 tot 103
weken*

zonder logement 36.140 €
gastgezin    55.900 €***

* afhankelijk van de vertrekdata
** tarief voor 31 weken
*** tarief voor 100 weken 

Academia 21
Certificate IV in Business 28 weken zonder logement 2.940 €
Diploma of Business 50 weken zonder logement 5.540 €
Diploma of Marketing and Communication 50 weken zonder logement 5.540 €
Certificate III in Commercial Cookery 50 weken zonder logement 9.000 €
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Algemene Voorwaarden en Verzekeringen

Hoofdkenmerken van het programma
WEP biedt haar contractanten programma’s voor een plaatsing in hoger onderwijs zoals beschreven 
(onder voorbehoud van fouten) in de brochure en op de website, zonder dat één der partijen zich, om 
welke reden dan ook, kan onttrekken aan de academische en culturele bedoeling ervan. WEP zal zich 
inspannen om haar contractanten bij te staan met informatie, begeleiding en plaatsing, zonder even-
wel een resultaatsverbintenis of een vertegenwoordigingsmandaat aan te gaan, en zonder voortdurend 
controle uit te oefenen. Het welslagen van het educatieve en culturele doel houdt in dat de deelnemer 
zich onderwerpt aan alle wetten van de transitgebieden en van het land waar hij verblijft. In het kader 
van haar opdracht zal WEP niet verantwoordelijk zijn voor gevallen van overmacht, noch voor fouten of 
feiten die onder de burgerlijke of strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de deelnemer vallen. Deze 
laatste blijft uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen 
van zijn daden.

Naleven van het programma
Als de deelnemer de regels van het contract, van het programma en/of van het verblijf schendt of als hij 
het programma vroegtijdig verlaat, wordt het contract onmiddellijk opgezegd op kosten van zijn ongelijk. 
De deelnemer verbindt zich ertoe om de verblijfplaats (campus, logement) binnen de 5 dagen te verlaten 
en het gastland binnen de periode opgelegd door de plaatseijke immigratiedienst. De deelnemer heeft 
geen recht op terugbetaling van WEP. De deelnemer gaat ermee akkoord om WEP en zijn plaatselijke 
correspondenten te waarborgen en te vergoeden tegen elk schadelijk gevolg van zijn gedrag. Hij verbindt 
zich eveneens tot het integraal terugbetalen van eventuele WEP-beurzen die hem werden toegewezen. 
De verplaatsing van personen en zaken, alsook het vervullen van de nodige administratieve formaliteiten 
(bv. visum, paspoort, medische papieren ...) gebeurt in overeenstemming met de wetten en gebruiken die 
van toepassing zijn, en welke voor de deelnemer bindend zijn. De reservering van de vervoersbiljetten 
(indien van toepassing) gebeurt voor een welbepaalde datum en volgens de voorschriften van het biljet 
zonder dat deze reservering, om welke reden dan ook, kan worden gewijzigd of terugbetaald indien het 
vervoersbiljet niet wordt gebruikt.

Organisatie / Verantwoordelijkheid
• WEP nv, maatschappelijke zetel: Jetselaan 26, 1081 Brussel. Overeenkomstig de wet hebben wij het 

recht reizen te organiseren of voor te stellen als tussenpersoon onder de licentie nr. A1912. Overeen-
komstig de wettelijke verplichtingen zijn al onze programma's gedekt door het Garantiefonds Reizen. 
Het fonds garandeert een terugbetaling of neemt een repatriëring voor zijn rekening in geval van fail-
lissement of insolvabiliteit van de onderneming. Voor de reis- en annuleringsverzekeringen die wij 
aanbieden, zijn wij, overeenkomstig de wet, ingeschreven bij FSMA (Financial Services and Markets 
Authority) onder nr. 015806 A.

• De verblijven en/of lesprogramma's worden georganiseerd door plaatselijke organisatoren. De gege-
vens van de organisator van het door de deelnemer gekozen lessenpakket worden meegedeeld op de 
reisdocumenten die de deelnemer min. 7 dagen voor zijn vertrek zal ontvangen. In het kader van een 
programma hoger onderwijs ligt de definitieve aanvaarding van de kandidaat uitsluitend in de han-
den van het (de) college(s), de universiteit(en) of hogere onderwijsinstelling(en) die door de deelnemer 
werd(en) gekozen. De oorspronkelijke aanvaarding door een van bovengenoemde instellingen kan ter 
discussie gesteld en geannuleerd worden (op kosten van de deelnemer) door de instelling in kwestie 
als deze van mening is dat de kandidaat de toelatingsvoorwaarden niet naleeft (bijvoorbeeld bij valse 
verklaringen over het taal- en/of studieniveau …). Wanneer een deelnemer aanvaard wordt voor een 
trimester, een semester of een schooljaar, betekent dit niet dat hij zijn studies kan verderzetten aan de 
gefrequenteerde instelling na deze periode. Dit wordt besloten door de instelling zelf op basis van de 
eigen toelatingscriteria, iets waar WEP geen enkele invloed op heeft.

• WEP kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid aan zijn contractuele verplich-
tingen te voldoen als gevolg van gebreken van de organisatie in het gastland, vliegtuigmaatschappijen, 
verzekeringsmaatschappijen of omwille van overmacht, conflicten, onrust of gebeurtenissen waarover 
WEP geen enkele controle heeft. WEP is ontheven van elke aansprakelijkheid wat de rechtstreekse of 
onrechtstreekse gevolgen betreft in geval van oorlog, revolutie, burgerlijke of politieke onrust, oproer, 
staking, epidemie, pandemie, quarantaine of natuurrampen. Wanneer omstandigheden van dit genre 
voor het vertrek voorkomen, de goede uitvoering van het verblijf belemmeren en/of een risico creëren 
om de veiligheid en/of de gezondheid van de deelnemer in gevaar brengen, is WEP niet gehouden aan 
enige vergoeding of enige schadevergoeding. 

• De foto's gebruikt in de brochure, op de website of in andere documenten, zijn niet contractueel. 
• WEP is niet verantwoordelijk voor de weigering van een visum door de autoriteiten van het gastland. 
• Getuigenissen, foto's en andere documenten van een student, ongeacht de vorm of het soort media, 

die zijn verblijf of de organisatie van zijn verblijf vermeldt of weergeeft, mogen door WEP aangewend 
worden voor publicitaire doeleinden, ongeacht de vorm of media van deze acties.

• Het is jouw verantwoordelijkheid om WEP een geldig e-mailadres te bezorgen (of van de wettelijk 
vertegenwoordigers als de deelnemer nog minderjarig is), want alle documenten (die niet het origineel 
moeten zijn) worden per mail verstuurd. Enkel de communicatie per post of per mail zijn officieel, 
communicatie via de sociale media, chat of berichtendiensten hebben een informeel karakter en zijn 
niet contractueel.

Prijs van het programma, inschrijvingsprocedure
• Inschrijvingskosten van 100 € moeten betaald worden bij de reservatie.
• De prijs van het gekozen programma moet betaald worden als volgt: een voorschot van 25% binnen 

de 2 weken na ontvangst van de bevestigingsmail en het resterend saldo in 3 stortingen van telkens 
25% voor het vertrek. 

• Elke betaling moet contant worden uitgevoerd en is dus onmiddellijk te betalen.
• Elke betaling moet ontvangen zijn voor de documenten die nodig zijn voor de visumaanvraag (indien 

van toepassing) worden overhandigd. De vervaldata variëren in functie van het programma en de be-
stemming. Deze worden meegedeeld in de bevestigingsbrief of -mail. Het naleven van deze vervaldata 
is een vereiste voorwaarde die vervuld moet worden voor WEP haar verplichtingen moet nakomen.

• Elke betalingsachterstand of ontbrekende betaling van een deel of het geheel van de voorschotten of 
betalingen heeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot gevolg dat:

a) Een forfaitaire verhoging van 15% van het verschuldigd bedrag betaald moet worden, ten titel 
van strafbeding, en zonder dat dit bedrag lager kan zijn dan 100 €.
b) Moratoire intresten ter hoogte van 12% per jaar beginnen te lopen.

• Dit beding doet geen afbreuk aan het recht voor WEP om de vergoeding van haar volledige schade te 
vorderen. Wanneer er niet binnen de vooropgestelde termijnen wordt betaald, behoudt WEP zich het 
recht voor om het programma op te schorten waarbij alle kosten hieraan verbonden ten laste van de 
deelnemer of contractant zijn.

• Behalve indien anders vermeld, omvat de prijs niet: een verplichte reisverzekering • een facultatie-
ve annuleringsverzekering • vervoer heen/terug • zakgeld (voor ontspanning, verplaatsingen, kleine 
schoolbenodigdheden, uitstappen ...) • didactisch materiaal • inschrijvingsgeld voor officiële taalex-
amens als TOEFL, IELTS, DELF ... • transfer van de luchthaven naar de verblijfplaats • paspoort- en 
visumkosten • in bepaalde gevallen het logement, het is dus heel belangrijk dat je aandachtig de 
beschrijving van het programma dat je interesseert, nakijkt • de eventuele waarborg voor het logement.

• De tarieven gelden enkel en alleen voor deelnemers met de nationaliteit van een EU-lidstaat. Tarieven 
kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Enkel de tarieven op de website www.wep.be op het 
moment van een online inschrijving zijn de geldige tarieven. De WEP-tarieven werden bepaald op basis 
van de geleverde diensten ter plaatse, zoals - maar niet beperkt tot: plaatsing, logement, bijstand, 
transfers, inschrijvingskosten (die op elk moment gewijzigd kunnen worden door de onderwijsinstel- 
lingen, ongeacht of deze privé of openbaar zijn), verzekeringen ... In geval van een significante wijziging 
van een van deze of andere gegevens, behoudt WEP zich het recht voor om haar tarieven te wijzigen 
na inschrijving en ten laatste 30 dagen voor het vertrek van de deelnemer. Als deze wijziging een 
stijging van meer dan 10% van de prijs van het programma inhoudt, heeft de deelnemer het recht zijn 
inschrijving te annuleren. De reeds betaalde bedragen worden in dat geval teruggestort.

• WEP behoudt zich het recht voor om het correcte tarief toe te passen of een reservatie eenzijdig te an-
nuleren als blijkt dat de prijs en/of de beschrijving van het (de) programma('s) en/of eventuele optie(s) 
fout stonden vermeld op de website tengevolge van een technische of menselijke fout.

Inschrijvingstermijn, paspoort en visum
Schrijf je zo snel mogelijk in om zeker te zijn van je plaats. WEP kan laattijdige inschrijvingen aanvaarden, 
maar de mogelijkheden hangen in dat geval af van het aantal nog beschikbare plaatsen, de plaatsingster-
mijnen (variëren naargelang de gekozen formule) maar ook van de toegangsvereisten van de gekozen 

bestemming (paspoort, visum …). Voor een verblijf in een lidstaat van de Europese Unie volstaat je 
identiteitskaart als je zelf de nationaliteit van een Europese lidstaat hebt. Voor verblijven buiten de Euro-
pese Unie heb je een internationaal paspoort nodig. De visumregels verschillen van land tot land en zijn 
afhankelijk van de duur en het type van het programma. Na de bevestiging van je reservatie bezorgt WEP 
je alle nodige informatie over de procedure voor de visumaanvraag, indien nodig. Hou bij je inschrijving en 
vertrekdatum dus rekening met een voldoende lange termijn om alle formaliteiten te regelen. De formali-
teiten om een paspoort of een visum te bekomen, kunnen verschillende weken in beslag nemen. Als de 
inschrijvingstermijn te kort is, is het mogelijk dat WEP je reservatie niet kan bevestigen.
Opgelet: Als je niet de nationaliteit van een lidstaat van de EU hebt, moet je zelf inlichtingen inwinnen 
bij het consulaat van het land dat je wil bezoeken voor de modaliteiten van het paspoort en/of visum.

Annulering
} Annulering door de deelnemer: In geval van annulering van de inschrijving door de deelnemer of zijn 
wettelijk vertegenwoordigers is een conventionele en onherleidbare forfaitaire vergoeding verschuldigd 
aan WEP. Deze bedraagt 25% van de deelnemingskosten bij annulering meer dan 6 maanden voor ver-
trek, 50% bij annulering tussen 6 en 3 maanden voor vertrek, 75% bij annulering tussen 3 maanden en 
2 weken voor vertrek en 100% bij annulering minder dan 2 weken voor vertrek. In elk geval is WEP vrij 
om de reeds gestorte bedragen, die als schadevergoeding zullen worden beschouwd, te behouden. Om 
u te beschermen in geval van annulering, kan u een optionele annuleringsverzekering afsluiten. Deze 
verzekering dekt annulering om medische redenen (uitgezonderd problemen van psychologische aard), 
overlijden (met inbegrip van de ouders tot in de 2e graad), herexamens of jaar overdoen, weigering van 
het visum, ontslag van een van de ouders om economische redenen ... (bekijk onze website voor meer 
informatie). Het bedrag van deze verzekering bedraagt 3,9% van de totale prijs van het programma (met 
een minimum van vijftien € (15). Na vertrek van de deelnemer wordt er niets terugbetaald bij onderbreking 
van de reis, om welke reden ook.

Wanneer een deelnemer een annuleringsverzekering afsluit bij WEP dekt deze (binnen de bepalingen van 
de algemene voorwaarden van de polis) de gekozen formule zoals ze werd gereserveerd op het moment 
waarop de verzekering werd afgesloten. Als het vervoer H/T deel uitmaakt van de gereserveerde forfait, 
is het gedekt door de annuleringsverzekering op dezelfde manier als het verblijf. Wanneer het vervoer 
en/of aanvullende diensten apart worden gereserveerd (niet-exhaustieve voorbeelden: reisverzekering, 
transfers …), zijn ze niet gedekt door de annuleringsverzekering. De deelnemer heeft de mogelijkheid om 
een afzonderlijke annuleringsverzekering af te sluiten voor het vervoer dat gereserveerd wordt bij WEP. 
Als de deelnemer dit bij een ander reisagentschap reserveert, moet hij ook de annuleringsverzekering die 
het vervoer dekt bij dat reisagentschap afsluiten

} Annulering door WEP: Bij annulering van de selectie door WEP voor de bevestiging van definitieve 
toelating, betaalt WEP het bedrag terug dat reeds betaald is. Bij annulering van de inschrijving door WEP 
na de bevestiging van definitieve toelating, verbindt WEP zich ertoe de totaliteit van de materiële schade 
(uitsluitend) ondergaan door de deelnemer in hoofde van deze annulering te vergoeden.

Wijzigingen
} Wijzigingen door de deelnemer: Elke wijziging van het programma voor vertrek kan enkel mits ak-
koord van WEP en kan in geen enkel geval aanleiding geven tot een terugbetaling van welke aard dan 
ook. Kosten betreffende de gevraagde wijzigingen zijn steeds voor rekening van de deelnemer. 
} Wijzigingen door WEP: Wijzigingen voor vertrek: indien er zich, voor vertrek, een gebeurtenis buiten 
toedoen van WEP voordoet, dewelke WEP verplicht om de plaats van het programma of fundamentele 
prestaties te wijzigen, zal WEP de deelnemer hierover zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. De 
deelnemer heeft het recht om de wijziging te aanvaarden of de overeenkomst te ontbinden. De deelnemer 
dient zijn keuze binnen een termijn van twee (2) werkdagen kenbaar te maken vanaf het moment van de 
bekendmaking. Wijzigingen na vertrek: Indien, na de start van het programma, één van de fundamentele 
prestaties van het contract niet gerealiseerd kunnen worden, verbindt WEP zich ertoe om een gelijkaar-
dige dienst aan te bieden, zonder supplement.

Varia
• WEP is onderworpen aan de regelgeving en wetgeving van onder andere onderwijs, immigratie, vi-

sumtoelatingen, enz. die van kracht zijn in het land, de regio en/of het schooldistrict, evenals aan 
de geopolitieke stabiliteit en diplomatie van deze landen, regio’s en/of districten. Als de regelgeving, 
wetgeving, geopolitieke stabiliteit of diplomatie zouden veranderen tijdens de voorbereidingen van het 
verblijf of gedurende het verblijf zelf, en deze de organisatie of verderzetting van het verblijf in het ge-
drang zouden brengen of ze gevaarlijk zouden maken, kan WEP niet verantwoordelijk gesteld worden.

• Elke deelnemer, zelfs indien meerderjarig, geeft aan WEP uitdrukkelijk de toestemming om (naar eigen 
goeddunken) contact op te nemen met zijn ouders of hen te waarschuwen (discretie van WEP en de 
lokale vertegenwoordigers), zelfs als zij geen medecontracten zijn, betreffende alle elementen of eve-
nementen van welke aard ook die een invloed hebben op het goede verloop van het programma. Dit 
geldt zowel voor, tijdens of na het betreffende programma.

• Bij een laattijdige aankomst in het gastland of bij afwezigheid tijdens het gekozen programma zal geen 
terugbetaling geschieden.

• Indien de deelnemer een vervoerbewijs ontvangt via WEP stemt hij/zij in met de algemene en bijzon-
dere voorwaarden van de vervoermaatschappij. De deelnemer is zich ervan bewust dat hij alle route-
segmenten of legs per vliegtuig/trein/bus/boot, vermeld op zijn vervoerbewijs en vastgelegd door de 
vervoermaatschappij, volledig moet naleven. Bij het niet naleven van de reisroute wordt de deelnemer 
als “no show” beschouwd, wat een annulering van zijn vervoerbewijs door de vervoermaatschappij 
met zich meebrengt.

• Het vervoer is nooit begeleid, tenzij anders vermeld.
• Duur van de lessen/aantal lessen per week: het aantal lessen varieert volgens de gekozen instelling en 

bestemming. Dit kan gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving van de instelling voor hoger 
onderwijs (bijvoorbeeld een openbare universiteit die haar programma moet aanpassen als gevolg van 
hervormingen opgelegd door de overheid).

• Visum/reisadvies: WEP informeert je over de verschillende visumprocedures voor de gekozen bestem-
mingen. Niettegenstaande is het mogelijk dat de autoriteiten van een bepaald bezocht land onder-
tussen de toegangsvoorwaarden wijzigen. In dat geval is het de verantwoordelijkheid van de reiziger 
om de geldigheidsduur van de procedure na te gaan bij het consulaat van het bezochte land. Het is 
eveneens sterk aangeraden om de richtlijnen en reisadviezen op te volgen die beschikbaar zijn op de 
website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

• Didactisch materiaal: Het didactisch materiaal is niet inbegrepen, uitgezonderd indien het in de prijsof-
ferte anders vermeld wordt. Dit materiaal omvat geen schoolgerief, persoonlijk materiaal of bijkomend 
materiaal (zoals fotokopieën, toegang tot de bibliotheek …), tenzij anders vermeld. Al deze kosten 
variëren per school.

• Plaatsing in een gastgezin (indien mogelijk in het gekozen programma): Het is gebruikelijk dat de zoek-
tocht naar een gastgezin tijd in beslag neemt. De mogelijkheid bestaat dat de deelnemer de gegevens 
van het gastgezin pas enkele dagen voor het vertrek te weten krijgt.

• Reis- /annuleringsverzekering: Je moet verplicht over een reisverzekering beschikken die ziekte/on-
gevallen/repatriëring/BA dekt. WEP raadt eveneens een annuleringsverzekering aan. WEP biedt een 
volledige reisverzekering en annuleringsverzekering aan (tegen betaling). De gedetailleerde voorwaar-
den vind je op www.wep.be.

• De online inschrijving en de betaling van inschrijvingsgeld houden in dat de deelnemer instemt met 
deze algemene voorwaarden.

• De duur van de programma's staat vermeld bij elke formule. WEP heeft het recht je vertrek te organi-
seren voor of na de voorziene datum, indien dit nodig zou zijn voor de goede organisatie van je verblijf 
of volgens de beschikbare plaatsen bij de vliegtuigmaatschappijen.

Klachten/geschillen
In geval van een probleem of een klacht moeten de deelnemer en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) 
onmiddellijk WEP op de hoogte brengen per post of per mail opdat WEP het nodige kan doen om een 
oplossing te zoeken binnen afzienbare tijd. De klachten die worden geformuleerd na terugkeer zonder 
kennisgeving tijdens het programma, kunnen niet ontvankelijk verklaard worden aangezien WEP niet de 
mogelijkheid heeft gekregen om zijn rol als organisator te vervullen in geval van een eventueel gebrek. 
Alle aanspraken van de deelnemer moeten per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging binnen 
de drie (3) kalendermaanden na het einde van het programma worden geadresseerd aan de maatschap-
pelijke zetel van WEP.
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Alles gaat goed, het 
personeel is uitstekend, er is 

altijd wel iets te doen op de 
universiteit enz. Ik heb totaal geen 
spijt van mijn keuze, integendeel. 
Nogmaals bedankt voor alle hulp!” 
Medhate • De Montfort 
University (Groot-Brittannië)

Ik ga het volgende semester ook nemen. 
Het bevalt me hier zo goed dat ik nog wel 

wat langer wil blijven. Ik weet enkel niet goed 
wat ik zou willen studeren en of ik wel direct in 
België zou willen studeren. Daarom wil ik nog 
graag een semester bij doen.” 
Jeff • Camosun College (Canada)

Het is nog altijd een beetje 
e e n  u i t d a g i n g  q u a 

taalniveau, maar de meeste 
studenten aan Coventry University 
komen uit andere landen, dus de 
professoren en docenten tonen 
veel begrip en passen zich aan. De 
lessen zijn echt interessant, ik was 
eerst wat onzeker over mijn keuze 
maar door de verscheidenheid aan 
vakken ben ik nu wel helemaal 
overtuigd van mijn keuze. De unief 
is echt geweldig, de proffen en het 
personeel zijn enorm betrokken en 
er zijn opportuniteiten voor 
iedereen. Ikzelf heb bijvoorbeeld 
een reis naar India kunnen maken! 
Ik ben echt heel blij, nogmaals 
hartelijk dank!” 
Emma • Coventry University  
(Groot-Brittannië)

“I really loved the location. I loved being in a town where I could have an easy 
access to anything I needed and could go there by bike. It really made living 

in Santa Barbara easy and relaxed. I loved the college and all of the classes I took 
at school and met amazing teachers from all around. I would love to stay there 
forever !”" Chiara • Santa Barbara City College (Verenigde Staten)

Een fantastisch en leerrijk avontuur. Ik 
heb geweldige mensen ontmoet! De 

omgeving was super, het klimaat zalig en de 
lessen heel interessant.” 
Eleonore • Diablo Valley College 
(Verenigde Staten)

wep biedt iedereen een 

unieke ervaring
Benieuwd naar
die van jou?



EDUCATIEVE PROGRAMMA'S VOOR IEDEREEN!

INFORMATIE NODIG VOOR JE PROJECT IN HET BUITENLAND?

VRIJWILLIGERSWERK
vanaf 15 jaar

WORLD TOUR 
vanaf 18 jaar

GASTGEZIN
WORDEN

TAALREIZEN
kinderen / jongeren /

volwassenen

JOBS / STAGES / 
AU PAIR 

vanaf 18 jaar

SCHOOLPROGRAMMA'S
IN HET BUITENLAND

vanaf 15 jaar

www.wep.be

Ontmoet 
een van onze 
gespecialiseerde 
Advisors bij jou 
in de buurt 

Alle data en 
locaties vind je 
op www.wep.be, 
in de rubriek 
"Infosessies"

  02 534 53 36 

 contact@wep.be

ONS KANTOOR
Jetselaan 26  
1081 Brussel

OPENINGSUREN 
Raadpleeg de rubriek "Toegang / 
Openingsuren" op onze website 

VOLG ONS!Bekijk al onze 
getuigenissen

 Certificaat ISO 9001.

 Gedrukt op gerecycleerd papier.

WEP België WEP België

@wepbelgie @WEPworld

WEP World blognl.wep.be

WEP Belgium


