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5 REDENEN
OM TE VERTREKKEN MET WEP

30 JAAR ERVARING 
IN HET DOMEIN VAN 

INTERCULTURELE (TAAL)VERBLIJVEN 
& SCHOOLPROGRAMMA’S 

IN HET BUITENLAND

 ONS AANBOD
6 CONTINENTEN,

20 TALEN EN
MEER DAN 60 BESTEMMINGEN

 EEN IJZERSTERKE

REPUTATIE,
PROFESSIONELE AANPAK

EN UITZONDERLIJKE 
TEVREDENHEIDSGRAAD

EEN INTERNATIONAAL

NETWERK
MET KANTOREN IN 
BELGIË, FRANKRIJK, 

ITALIË, SPANJE, 
AUSTRALIË, 
ARGENTINIË 
EN DE USA

Meer dan 8.000 
deelnemers per jaar 
VERTROUWEN OP ONS VOOR 

HUN UNIEKE ERVARING 
IN HET BUITENLAND

Foto: Sara in Sri Lanka
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P.4  Studeren in het buitenland

Middelbaar onderwijs

Hoger onderwijs

P.6  Taalreizen

Taallessen

Taallessen + activiteiten / sport / kunst / 
bezoeken

Lessen als voorbereiding op
officiële taalexamens

Privé-taallessen bij de leerkracht

Verblijf in een gezin

P.8   Vrijwilligerswerk

Sociale projecten

Bescherming van dieren

Bescherming van het onderwatermilieu

Natuurproject

Bouwproject

Boerderijprogramma / ranchverblijf

P.10   world tour

P.11   Begeleide groepsreizen

Bedrijfsstages

Medische en sociale stages

Au Pair / Help & Study

Working holiday visa (Jobs & Travel)

P.12   Professionele
ervaringen

P.15   Gastgezin worden

Proef van een andere 
cultuur, maak kennis 
met de lokale bevolking 
en deel ervaringen en ideeën. Beleef unieke 
momenten en gebruik dit onvergetelijk avontuur 
als een troef voor je toekomst. Wat je afkomst, 
achtergrond en overtuigingen ook zijn, laat een 
stukje van jezelf achter aan de andere kant van 
de wereld.

WEP heeft zich al van bij de oprichting in 1988 
geëngageerd in het domein van interculturele 
(taal)reizen, academische programma’s en vrij-
willigerswerk in het buitenland. Onze missie is 
jongeren een bredere visie op de wereld te bie-
den, en dit door op een andere manier te reizen.

De maatschappij waarvan wij allen deel uit-
maken, is enorm geëvolueerd de laatste de-
cennia. Naast een academische opleiding zijn 
ook je persoonlijke ontwikkeling en sociale 
skills enorm belangrijk geworden. Respect voor 
de andere, tolerantie, een open mind, het zijn 
waarden die niet meer weg te denken zijn uit 
ons huidig wereldbeeld.

En het is net dat wat ons van bij het begin 
heeft aangezet om jongeren een soort van al-
ternatieve opleiding aan te bieden. Schoolpro-
gramma’s, vrijwilligersprojecten, bedrijfsstages, 
taalreizen, au pair programma’s of een working 
holiday … Elk jaar vertrouwen meer dan 8.000 
jongeren op WEP voor de organisatie van hun 
project in het buitenland. Om bij te leren en de 
wereld te ontdekken … maar dan anders!

ontdek de wereld
Op een andere manier

KIES VOOR EEN PROJECT VAN WEP!

wep.be

Ontdek al onze programma’s in detail op wep.be
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Dit is de typische uitwisseling zoals je ze waarschijnlijk kent: je woont bij 
een gastgezin en volgt les aan een plaatselijke middelbare school. 

Vertrekken kan voor een periode van 4 weken tot een volledig schooljaar. 

studeren in het buitenland

Tijdens je verblijf deel je het dagelijks 
leven met je gastgezin en neem je hun 
manier van leven over. Zo maak je ken-
nis met de cultuur, de gewoontes en  
uiteraard ook de taal van je gastland. 
Het ultieme taal- en cultuurbad dus!

Voor de meeste bestemmingen kan je 
kiezen of je TIJDENS het middelbaar 
of na het zesde jaar vertrekt. Beide  
mogelijkheden hebben tal van voor- 
delen.

Een schoolprogramma is een unie-
ke ervaring die veel van je zal vragen, 
maar die je naast een fantastisch avon-
tuur ook enorm veel oplevert: je smeedt 
duurzame banden met je vrienden en 
familie in het buitenland, je komt twee-
talig terug, je verruimt je blik op de we-
reld en je zal beter weten wat je erna 
wil doen ...

Foto:  Stanislas, schooljaar in de Verenigde Staten

KLASSIEK SCHOOLPROGRAMMA

Leeftijd: min. 15 jaar en jonger dan 19 jaar op 
het moment van vertrek

Duur / Vertrek: van 4 weken tot 1 schooljaar / 
van juli tot september of in januari-februari

Bestemmingen: Argentinië, Australië, (Fransta-
lig) België, Brazilië, Duitsland, Ecuador, Frank-
rijk, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Japan,  
Verenigde Staten, Zuid-Afrika ...

Soort programma: Dit is het traditionele “uit-
wisselingsprogramma” of “laatste jaar op-
nieuw”: al 30 jaar lang het uithangbord van 
WEP! Met dit programma leer je enorm veel bij 
op persoonlijk vlak, maar ook qua taal en cul-
tuur.

k heb een heel toffe ervaing ge-
had bij mijn gastgezin. Het was 

fantastisch om te kunnen sporten op 
school en in het koor te kunnen zitten. 
Dankuwel voor deze fijne ervaring ” 
Dagmar • Verenigde Staten

FLEX-SCHOOLPROGRAMMA

Leeftijd: min. 15 jaar en max. 19 jaar op het mo-
ment van vertrek

Duur / Vertrek: van 4 weken tot 1 schooljaar / 
van juli tot september of in januari-februari

Bestemmingen: Australië, Canada, Duitsland, 
Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Nieuw- 
Zeeland, Spanje, Verenigde Staten ...

Soort programma: Zoals de naam het al aan-
geeft, biedt het FLEX-schoolprogramma iets 
meer flexibiliteit. Het heeft dezelfde voordelen 
als een klassiek schoolprogramma, maar je kan 
een aantal aspecten volledig zelf kiezen. Bij-
voorbeeld de regio, de school, een bepaalde 
studierichting of sport ...

Het was een geweldige ervaring 
die ik nooit zal vergeten. Ik heb 

veel mensen ontmoet, nieuwe culturen 
leren kennen en fantastische plaatsen 
gezien. Ik hoop dat ik snel terug kan 
gaan! ” Elisa • Nieuw-Zeeland

Middelbaar

TIP!
Combineer twee schoolprogramma’s 
in twee verschillende landen dank-
zij onze Academix-formule! Je kan je 
schoolprogramma ook altijd verderzet-
ten met een ander project van WEP, zo-
als een taalreis, vrijwilligerswerk, Jobs 
& Travel …). Twee vliegen in één klap!
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Volg een kwaliteitsvolle opleiding in het Engels en 
proef van het studentenleven in het buitenland.

Zin om een studiedomein te verkennen 
dat je interesseert? Of om een Bachelor 
of Master te behalen? Samen  met WEP 
kan je je project voor hoger onderwijs 
of een gap year in het buitenland con-
creet maken!

Vertrek voor een semester, een school-
jaar of voor je volledige studies naar het 
buitenland en volg les aan een univer-
siteit of College in een Engelstalig land. 
Deze unieke ervaring biedt je nieu-
we perspectieven voor de toekomst; 
je geeft je studies een internationale 
touch. Bovendien perfectioneer je je 
kennis van het Engels, ook een gewel-
dige troef voor je latere carrière!

wep.be

ALLE INFORMATIE
Kies “naar een middelbare school 
gaan” of “studeren aan een 
universiteit” in de zoekbalk op de 
homepage en ontdek: 
• alle bestemmingen
• praktische informatie
• beoordelingen en getuigenissen 

van deelnemers

Check de website!

University experience

Leeftijd: min. 17 jaar

Duur / Vertrek: vanaf een schooltrimester / heel 
het jaar door

Bestemmingen: Australië, Canada, Verenigde 
Staten ... 

Het programma: Onze formule “University 
Experience” is een volledig uitgewerkt, acade-
misch avontuur waarbij je het studiedomein van 
je keuze kan verkennen. Het maakt je ook ze-
kerder van je keuze voor eventuele verdere stu-
dies en het verruimt je blik op de wereld! WEP 
zorgt voor alles: we regelen je inschrijving aan 
een universiteit of Community College, helpen 
bij de voorbereiding van het dossier, de aan-
vraag van het studentenvisum, de betaling van 
de inschrijvingskosten ... Indien je dat wenst, 
kunnen we ook zorgen voor je logement, je ver-
zekeringen en je vervoer.

Hoger onderwijs - gap year

university placement service

Leeftijd: min. 17 jaar

Duur / Vertrek: vanaf een schooljaar / augus-
tus-september of januari 

Bestemmingen: Canada, Groot-Brittannië … 

Het programma: Deze formule is ideaal als 
je een volledige cyclus hoger onderwijs in het 
buitenland wil volgen. Een inschrijving aan een 
onderwijsinstelling in het buitenland is niet evi-
dent. Of je ergens toegelaten wordt, hangt af 
van verschillende factoren: je schoolresultaten, 
taalniveau, persoonlijke ervaring en vooral een 
volledig en foutloos inschrijvingsdossier en on-
berispelijke motivatiebrief. Daar komt WEP in 
the picture. We helpen je bij de voorbereiding 
van je dossier, dat we vervolgens indienen bij 
een of meerdere universiteiten / colleges. Je kan 
rekenen op onze ervaring en onze certificaten. 
Zo zijn we bijvoorbeeld officieel geaccrediteerd 
door UCAS, het systeem dat alle toelatingsaan-
vragen voor Engelse universiteiten centraliseert.

De unief is echt geweldig, de 
proffen en het personeel zijn 

enorm betrokken en er zijn oppor-
tuniteiten voor iedereen. ” Emma • 
Coventry University (GB)

Een fantastisch en verrijkend 
jaar met vele ontmoetingen, 

een geweldige omgeving en interes-
sante vakken. ” Eleonore • Diablo 
Valley College (USA)

Meer weten over deze programma’s ?
Ontdek onze brochures “Schoolpro-

gramma’s in het buitenland” en “Hoger 
onderwijs in het buitenland”!
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Foto: Sophie in Chicago (Verenigde Staten)

De beste scholen en het grootste 
aanbod 
Wij selecteren enkel de beste scholen en base-
ren ons daarvoor op de feedback van onze deel-
nemers, de infrastructuur en ligging, de kwaliteit 
van de onderwijsmethodes en de erkenning van 
officiële instanties of kwaliteitslabels. 

Onze onafhankelijkheid staat  
garant voor kwaliteit
Wij hebben geen enkele verplichting tegenover 
de scholen, onze prioriteit is de tevredenheid 
van onze deelnemers. Sommige agentschap-
pen vertegenwoordigen slechts één keten van 
scholen en moeten deze kost wat kost promo-
ten. WEP daarentegen kan een objectieve en 
volledig onafhankelijke selectie van scholen 
aanbieden. Op ons kan je vertrouwen!

De laagste tarieven
De prijzen op onze website komen overeen met 
de officiële tarieven van de scholen. Bovendien 
kan je vaak nog genieten van extra kortingen.

wep.be

ALLE INFORMATIE
Kies “Op taalreis vertrekken” of 
“Verblijf in een gezin zonder 
lessen” in de zoekbalk op de 
homepage en ontdek: 
• alle bestemmingen
• alle opties
• alle mogelijkheden voor de data 

en duur
• praktische informatie
• beoordelingen en getuigenissen 

van deelnemers
• onze tarieven, gegarandeerd de 

laagste!

Wil je graag een nieuwe taal leren of je kennis van het Engels, Frans, Spaans of nog 
een andere taal verbeteren? WEP biedt al 30 jaar lang taalreizen aan van topkwaliteit, 

in samenwerking met zorgvuldig geselecteerde partners en met de beste 
prijs-kwaliteitverhouding. Een leerrijke vakantie op een bestemming naar keuze!

TAALREIZEN

Persoonlijk advies, transparante 
informatie, volledige beschikbaar-
heid en organisatie van A-Z
Ons team staat klaar voor jou! Ze beantwoorden 
alle vragen en helpen je bij het maken van de 
juiste keuze. WEP doet er alles aan om van jouw 
taalreis een succes te maken, en als je dat wil, 
regelen wij ook transport, verzekeringen, trans-
fers … Voor een vertrek in alle rust.

Onze uitzonderlijke reputatie,  
ervaring en tevredenheidsgraad
Met kantoren in België, Frankrijk en Italië is 
WEP een grote speler op de Europese markt 
van educatieve (taal)verblijven en intercultu-
rele uitwisselingen. Onze ervaring van 30 jaar, 
onze professionele aanpak, onze flexibiliteit 
en onze innoverende manier van denken heb-
ben gezorgd voor een ijzersterke reputatie. Het 
verbaast dan ook niet dat de meeste deelne-
mers bij ons aankloppen op aanraden van oud- 
deelnemers!

Check de website!
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TAALLESSEN

Leeftijd: min. 16 jaar

Duur / Vertrek: 1 tot 52 weken / elke maandag

Bestemmingen: Argentinië, Australië, Boli-
vië, Brazilië, Canada, Chili, China, Costa Rica, 
Duitsland, Ecuador, Frankrijk, Groot-Brittannië, 
Guatemala, Ierland, Italië, Japan, Letland, Mal-
ta, Martinique, Mexico, Nieuw-Zeeland, Peru, 
Portugal, Rusland, Spanje, Verenigde Staten, 
Zuid-Afrika ...

De lessen: Dit zijn algemene taallessen waarbij 
alle aspecten aan bod komen: luisteren, lezen, 
schrijven en spreken. Ook woordenschat en 
grammatica maken hier deel van uit. De intensi-
teit van de cursus kan variëren; 15 tot 35 lessen 
per week afhankelijk van de gekozen formule 
(semi-intensief, standaard, intensief …) en de 
scholen.

TAALLESSEN ALS VOORBEREIDING 
OP OFFICIËLE TAALEXAMENS

Leeftijd: min. 14 jaar

Duur / Vertrek: 1 tot 52 weken / elke maandag

Bestemmingen: Australië, Duitsland, Frank-
rijk, Groot-Brittannië, Ierland, Malta, Nieuw- 
Zeeland, Spanje, Zuid-Afrika ... 

De lessen: Als je van plan bent een officieel 
taalexamen af te leggen (zoals IELTS of TOEFL 
voor Engels, DALF voor Frans, TestDaf voor 
Duits of DELE voor Spaans …) kan je bij heel 
wat van onze partnerscholen terecht voor een 
speciale cursus die je zo grondig mogelijk zal 
voorbereiden!

TAALLESSEN ± ACTIVITEITEN / 
SPORT / KUNST / BEZOEKEN

Leeftijd: min. 10 jaar 

Duur / Vertrek: 1 tot 10 weken / 1 vertrek per 
week

Bestemmingen: Argentinië, Australië, Cana-
da, Chili, Cyprus, Duitsland, Ecuador, Frankrijk, 
Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Japan, Malta, 
Martinique, Peru, Spanje, Verenigde Staten ...

De lessen: Deze programma’s, al dan niet met 
permanente begeleiding, gaan gewoonlijk door 
in de vakantie. Het is een combinatie van taal-
lessen met activiteiten en excursies, die jonge-
ren de kans biedt vorderingen te maken op een 
niet al te schoolse manier!

Een zeer nuttige ervaring voor 
mijn Engels. Het was onverge-

telijk, het ontdekken van prachtige 
plekken en het ontmoeten van nieuwe 
vrienden! Ik raad het iedereen aan. ” 
Francesca • Canada

The school and the teachers 
were really great and made 

their lessons not only interesting but 
also entertaining ! I had the time of 
my life in London, and now I consi-
der it as a second home.” Carolina • 
Groot-Brittannië

,Ik heb veel vooruitgang ge-
maakt dankzij de lessen, ik heb 

een deel van mijn hart in Liverpool 
achtergelaten, een geweldige stad.” 
Federica • Groot-Brittannië

het hele jaar door

voordelen
en kortingen

Ga naar de rubriek 
“WEP-beurzen / kortingen” 

op wep.be voor al onze 
kortingen en acties.

PRIVéLESSEN EN VERBLIJF
BIJ DE LEERKRACHT

Leeftijd: min. 14 jaar

Duur / Vertrek: 1 tot 8 weken / 1 vertrek per 
week

Bestemmingen: Australië, Brazilië, Canada, 
Chili, China, Costa Rica, Denemarken, Duits-
land, Egypte, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ier-
land, Italië, Japan, Malta, Nieuw-Zeeland, 
Noorwegen, Oostenrijk, Zweden, Zwitserland, 
Zuid-Afrika …

De lessen: Het neusje van de zalm onder de 
taalcursussen! Je verblijft bij je leerkracht en 
volgt privéles. Je bent de enige leerling en te-
gelijkertijd ook gast. Met deze formule maak 
je enorm veel en snel vorderingen (3 tot 4 keer 
sneller dan bij taallessen in groep).

Deze ervaring heeft mij veel 
geleerd, en dankzij dit verblijf 

ben ik net geslaagd voor mijn examen 
Engels aan de universiteit.” 
Francesca • Malta

VERBLIJF IN EEN GEZIN 

Leeftijd: min. 12 jaar

Duur / Vertrek: 1 tot 12 weken / 1 vertrek per 
week

Bestemmingen: Frankrijk, Ierland, Italië, Ver-
enigde Staten ...

De lessen: Bij dit programma horen geen les-
sen. Het is een leuke manier om een taal te leren 
door bij een gastgezin te logeren dat alle as- 
pecten van het plaatselijke leven en de cultuur 
van het land met jou zal delen.

Een ervaring die me geleerd 
heeft me open te stellen, 

nieuwe mensen te ontmoeten en 
een nieuwe cultuur te ontdekken! ” 
Gaëlle • Verenigde Staten
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Door deel te nemen aan een project van WEP laat je duidelijk zien 
dat je een verschil wil maken en geef je meer betekenis aan je zin 

om de wereld te ontdekken!

VRIJWILLIGERSWERK

Onze visie op vrijwilligerswerk
WEP biedt solidaire activiteiten in het buitenland aan met een intercultureel karakter en voornamelijk 
in het sociale of ecologische domein. Onze projecten zijn geen vrijwilligerswerk in de strikte betekenis 
van het woord. WEP werkt al jarenlang samen met partners die actief zijn op het terrein binnen lokale 
gemeenschappen. Deze hebben jammer genoeg zelf de middelen niet om onze vrijwilligers financieel 
tegemoet te komen. Daarom bekostigt elke deelnemer zijn eigen reis en verblijf. Dit kan ook verant-
woord worden door het feit dat geen bijzondere vaardigheden worden gevraagd. Culturele interactie 
en uitwisseling zijn minstens even belangrijk als de informele steun ter plaatse.
 
WEP moet niet vergeleken worden met internationale ngo’s die tussenkomen in nood- of crisis- 
situaties. Onze missie is eerder educatief van aard: een nieuw land en andere cultuur ontdekken, 
lokale projecten op een informele, maar concrete manier ondersteunen, leren en begrijpen, en dat 
zonder ooit iets op te leggen en zonder te oordelen. Alleen zo kan dit avontuur uitmonden in het delen 
van ervaringen, waarden en mooie momenten.

1

2

3

4

Verdeling van je financiële bijdrage
1. Operationele kosten in het gastland: 66% (Logement, maaltij-

den, transfers, lokale ondersteuning, oriëntatie …)

2. Operationele kosten van de zendorganisatie (WEP): 21% 
(Promotie, rekrutering, voorbereiding, personeelskosten, opvol-
ging ...)

3. Schenking aan lokale projecten: 7%

4. Diverse taksen: 6%

wep.be

ALLE INFORMATIE
Kies “Vrijwilligerswerk doen” in de 
zoekbalk op de homepage en 
ontdek: 
• alle projecten
• alle bestemmingen
• alle mogelijkheden voor de duur 

en data
• praktische informatie
• beoordelingen en getuigenissen 

van onze deelnemers

Foto:  Sarah in Zanzibar (Tanzania)

Check de website!
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SOCIALE PROJECTEN

Leeftijd: min. 17 jaar

Duur / Vertrek: min. 2 weken / vertrekken het 
hele jaar door

Bestemmingen: Argentinië, Benin, Cambodja, 
Canada, Costa Rica, Ecuador, Ghana, Gua-
temala, Fiji, India, Indonesië, Laos, Marokko,  
Mozambique, Myanmar, Nepal, Peru, Filip- 
pijnen, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Tanza-
nia, Thailand, Vietnam, Zambia, Zuid-Afrika ...

Soorten projecten: je draait mee in een op-
vangtehuis voor kinderen, ouderen of mensen 
met een beperking, je assisteert leerkrachten in 
een school, je helpt met huiswerk, neemt deel 
aan sensibiliseringscampagnes, organiseert 
sportactiviteiten voor kinderen …

BESCHERMING VAN DIEREN

Leeftijd: min. 17 jaar

Duur / Vertrek: min. 1 week / vertrekken het 
hele jaar door

Bestemmingen: Australië, Canada, Sri Lan-
ka, Thailand, Verenigde Staten, Zambia, Zuid- 
Afrika ...

Soorten projecten: je werkt mee aan onder-
zoek in een nationaal park, refuge of reservaat, 
je maakt de voeding van de dieren klaar, obser-
veert hun verplaatsingen, helpt mee met het on-
derhoud van het park, assisteert de verzorgers … 

NATUURPROJECT

Leeftijd: min. 17 jaar

Duur / Vertrek: min. 2 weken / vertrekken het 
hele jaar door

Bestemmingen: Australië, Cambodja, Canada, 
Costa Rica, Frankrijk, Nieuw-Zeeland

Soorten projecten: je gaat aan de slag in een 
natuurreservaat of –park en helpt met het on-
derhoud van beschermde gebieden, de aan-
planting van bomen, de aanleg van wegen en 
omheiningen ...

BESCHERMING VAN 
HET ONDERWATERMILIEU

Leeftijd: min. 17 jaar

Duur / Vertrek: min. 2 weken / vertrekken het 
hele jaar door

Bestemmingen: Indonesië, Mozambique, 
Zuid-Afrika

Soorten projecten: je zet je in voor de bescher-
ming van bedreigde diersoorten, je duikt om de 
onderwaterfauna te observeren en gegevens in 
te zamelen, je voedert zeeschildpadden, maakt 
stranden schoon …

BOUWPROJECT

Leeftijd: min. 17 jaar

Duur / Vertrek: min. 2 weken / vertrekken het 
hele jaar door

Bestemmingen: Guatemala, Fiji, Indonesië,  
Filippijnen, Sri Lanka, Swaziland, Thailand

Soorten projecten: je helpt met de bouw of 
renovatie van gemeenschapsgebouwen, het 
onderhoud van tempels of historische sites ...

BOERDERIJVERBLIJF / 
RANCHSTAY

Leeftijd: min. 17 jaar

Duur / Vertrek: min. 2 weken / vertrekken het 
hele jaar door

Bestemmingen: Argentinië, Canada, Frankrijk, 
Guyana, Ierland, Nieuw-Zeeland

Soorten projecten: je werkt mee op bioboer-
derijen, paarden- of rundveefokkerijen, educa-
tieve boerderijen, in de bijenteelt, op een ranch 
voor husky’s ...

Een unieke ervaring die je 
toelaat om veel mensen te 

ontmoeten, te reizen en tegelijk te 
investeren in een project voor na-
tuurbescherming ” Rosa • Australië

It has been a great adventure 
and a special experience. 

I learned many things during my 
volunteering projects from other 
volunteers, from staff members, from 
local people.” Sven • Zambie

Een echte onderdompeling in 
de Afrikaanse natuur… Ik heb 

het geluk gehad dat ik de wilde dieren 
in hun natuurlijke omgeving kon be-
wonderen en kon genieten van mag-
nifieke landschappen, allemaal terwijl 
ik de cultuur en levensstijl beter leerde 
kennen. ” Giorgia • Zuid-Afrika

Ik heb geleerd om zelfstandi-
ger te zijn en ik heb mijn ken-

nis over bouwtechnieken verbeterd. 
Mijn Engels is stukken beter en ik 
heb ook nieuwe culturen ontdekt! ” 
Martijn • Swaziland

Een fantastische ervaring! 
Heb enorm mooie dingen 

gezien. En een goeie groep vrienden 
aan overgehouden! Zeker aan te 
raden.” Niki • Zuid-Afrika

Ik verbleef op een biodynamische 
boerderij. Mijn doel was om vloei-

end Spaans te kunnen spreken en een 
nieuwe cultuur te ontdekken door bij een 
gastgezin te wonen. Mission accomplis-
hed! ” Marie-Estelle • Argentinië
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Droom je ervan de wereld rond te trekken, meerdere talen te spreken en 
onvergetelijke ervaringen op te stapelen, kortom, het avontuur 

van je leven? Met een World Tour van WEP maak je dit allemaal waar!

wereldreizen

Ontdek magische landen en vertrek op 
wereldreis, maar dan op een andere 
manier! 

Stapel de verschillende ervaringen op; 
een sociaal project in Azië of Zuid- 
Amerika, een project voor de bescher-
ming van dieren in Afrika, een natuur-
project of “jobs & travel” (working holi-
day) in Australië, een taalreis in Europa 
of Amerika … Met onze World Tour- 
formules is dit perfect mogelijk! 

Kies voor een bestaande formule, met 
de grootste zorg uitgewerkt door ons 
team van experts, of stippel zelf je route 
uit en kies uit meer dan 60 bestemmin-
gen en honderden avonturen. 

En start zo je ultieme wereldreis! 

Foto: Alice in Zuid-Afrika

DE FORMULES VAN WEP

Wil je gebruik maken van de expertise van WEP 
en kiezen voor één van de World Tours uitge-
stippeld door ons team? Onze packs zijn de 
best mogelijke combinaties van landen en pro-
jecten en bieden heel wat mogelijkheden qua 
duur (12-40 weken) en prijs.

Kies “een wereldreis maken” in de zoekbalk 
op de homepage en ontdek: 
• onze formules
• praktische informatie
• beoordelingen en getuigenissen van onze 

deelnemers

EEN WERELDREIS OP MAAT

Wil je zelf je bestemmingen en programma’s 
kiezen om zo een eigen, persoonlijke World Tour 
“à la carte” samen te stellen?

1. Begin dan met een lijstje van de landen die 
je echt wil bezoeken en denk na over de 
soorten projecten die je zou willen doen (so-
ciaal project, natuurproject, taallessen, jobs &  
travel …).

2. Kijk op wep.be welke programma’s het best 
passen bij wat je zoekt

3. Bel ons, schrijf ons! Met plezier stippelen we 
samen met jou de best denkbare route uit. 
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Zin om de wereld te ontdekken en tegelijk iets bij te dragen 
aan de lokale gemeenschap? Om kennis te maken met een 
ander land en cultuur, ver weg van de platgetreden paden? 

Dan zijn onze begeleide groepsreizen echt iets voor jou!

BEGELEIDE WEP-GROEPEN

Samen met een kleine groep Belgische, Franse, Spaanse en Italiaanse jongeren tussen de 15 en 19 
jaar oud neem je deel aan een project voor sociaal vrijwilligerswerk, een bouw- of een natuurproject. 
Jullie vertrekken voor drie weken en krijgen een eerste initiatie in vrijwilligerswerk. Daarnaast staan er 
bij elke groepsreis ook heel wat toeristische en culturele bezienswaardigheden en activiteiten op het 
programma. De ideale combinatie! 

Je treedt misschien wat uit je comfortzone maar beleeft dit onvergetelijke avontuur toch in een veilige 
en geruststellende omgeving, aangezien er de hele tijd een begeleider van WEP aanwezig is.

Je kan kiezen uit zes fascinerende bestemmingen: Zuid-Afrika, India, Sri Lanka, Indonesië, Benin 
en Cambodja. Drie weken lang zet je je in voor uiteenlopende en boeiende projecten: sociaal vrijwil-
ligerswerk, lesgeven, renovatie van een weeshuis of school, bescherming van zeeschildpadden … 
Er zijn geen vereisten om deel te nemen aan dit programma, een grote dosis enthousiasme en een 
positieve instelling maken het verschil.

Welk project je ook kiest, het wordt een vakantie om nadien honderduit over te vertellen!

wep.be

alle informatie
Kies “Vertrek in een groep” in de 
zoekbalk op de homepage en 
ontdek: 
• alle bestemmingen
• alle mogelijkheden voor de duur 

en data
• praktische informatie
• beoordelingen en getuigenissen 

van onze deelnemers

Foto: begeleide WEP-groep in Sri Lanka

Check de website!

15 tot 19 jaar

Tijdens de 
zomervakantie

- Zuid-Afrika - - Benin - - Cambodja -

- Sri Lanka - - India - - Indonesië -
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Met WEP kan je je cv verrijken met een stage in het buitenland, een au 
pair-programma of een Jobs & Travel-avontuur.  

Stuk voor stuk professionele ervaringen met heel wat voordelen!

PROFESSIONELE ERVARINGEN

Een bedrijfsstage van enkele weken of maanden bij een kmo of liefdadigheidsinstelling, een sociale 
of medische stage bij een ngo, ziekenhuis of organisatie, een jaar als au pair aan de andere kant van 
de wereld, enkele maanden of een volledig gap year op je eigen tempo rondtrekken (en eventueel 
werken) in Australië, Nieuw-Zeeland of Canada met het working holiday visa … Met WEP kan het 
allemaal. 

Dit al dan niet in combinatie met taallessen aan een lokale, internationale talenschool. Als je je taal-
niveau eerst wil opkrikken om in de beste omstandigheden aan je programma te beginnen, kunnen 
we ook altijd eerst een taalreis voor je organiseren. Dit op dezelfde plaats, of op een bestemming 
naar keuze. Neem contact met ons op zodat we samen de beste combinatie (type lessen, duur van 
de lessen …) kunnen uitwerken.

Afhankelijk van je interesses en studies kan je kiezen uit verschillende programma’s en bestem- 
mingen. Voor elk project werken we samen met een partner ter plaatse. Zo kunnen we verzekeren 
dat de stageplaats en/of het gastgezin perfect past bij het profiel van de deelnemer. Zelfs als je niet 
meteen het gewenste domein terugvindt in onze brochure of op de website, kunnen we altijd nog een 
speciale aanvraag indienen om toch een programma op maat voor je uit te werken. Enige flexibiliteit 
is natuurlijk wel vereist.

Professionele ervaring, zeker in het buitenland, is een grote troef in de zoektocht naar een job! Naast 
de puur praktische ervaring die je opdoet, zal je ook je talenkennis verbeteren en leer je de culturele 
subtiliteiten kennen van de nieuwe omgeving waar je woont. 

Het levert je dus meer dan één troef op voor je cv en je professionele toekomst! 

wep.be

ALLE INFORMATIE
Kies “Werken / Stage lopen / Au 
pair zijn” in de zoekbalk op de 
homepage en ontdek: 
• alle projecten
• alle bestemmingen
• alle mogelijkheden voor de duur 

en data
• praktische informatie
• beoordelingen en getuigenissen 

van onze deelnemers

Foto:  Sydney (Australië)

Check de website!
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bedrijfsstages

Leeftijd: min. 18 jaar

Duur / Vertrek: min. 3 weken / vertrekken het 
hele jaar door

Bestemmingen: Australië, Canada, Duitsland, 
Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Nieuw- 
Zeeland ...

Projecten: Een bedrijfsstage barst van de 
voordelen: je verbetert niet alleen je kennis van 
de taal van je bestemming, maar je proeft ook 
van het werkleven en krijgt meer inzicht in de  
arbeidsmarkt en cultuur van je gastland. Stages 
zijn mogelijk in zo goed als alle domeinen (bv. 
horeca, communicatie, marketing, IT, toerisme, 
HR, administratie, financiën …)
Je kan de stage doen in het kader van je studies 
of buiten de schoolcontext. Voor elke plaat-
sing proberen we zoveel mogelijk rekening te 
houden met het profiel en de eventuele stage- 
vereisten van de deelnemer. Geef je cv een 
enorme boost en ga ervoor!

au pair

Leeftijd: min. 18 jaar

Duur / Vertrek: 6-12 maanden / vertrekken het 
hele jaar door

Bestemmingen: Australië, Nieuw-Zeeland

Project: Als au pair verblijf je bij een gastgezin, 
waar je voor de kinderen zal zorgen en mee-
helpt met lichte huishoudelijke taken. Zo kan 
je bijvoorbeeld gevraagd worden om de kinde-
ren ‘s morgens te wekken, klaar te maken voor 
school, het ontbijt klaar te maken en de tafel af 
te ruimen … Ook babysitten wanneer de ouders 
niet thuis zijn, kan tot het takenpakket behoren. 
In ruil voor je werk krijg je kost en inwoon en 
een wekelijkse vergoeding. Een fantastische en 
budgetvriendelijke manier om je Engels te ver-
beteren en kennis te maken met een nieuw land 
en een andere cultuur. 

SOCIALE / MEDISCHE STAGES

Leeftijd: min. 18 jaar

Duur / Vertrek: min. 3 weken / vertrekken het 
hele jaar door

Bestemmingen: Benin, Ecuador, Ghana, Peru, 
Senegal, Vietnam ...

Soorten projecten: Je loopt stage bij een loka-
le ngo of vereniging in de sociale of medische 
sector (opvoeding, landbouw, gezondheidszorg 
…) of je draait mee in een ziekenhuis waar je 
een lokale arts assisteert.
Voor elke plaatsing proberen we zoveel mo-
gelijk rekening te houden met het profiel en de 
stagevereisten van de deelnemer. De taken en 
verantwoordelijkheden die je zullen worden toe-
vertrouwd op het project zullen in grote mate 
afhangen van je vaardigheden, ervaring en mo-
tivatie. Een verrijkende buitenlandse ervaring en 
een mooie aanvulling op je cv!

HELP & STUDY

Leeftijd: min. 18 jaar

Duur / Vertrek: min. 2 maanden / vertrekken 
het hele jaar door

Bestemmingen: Australië, Ierland, Nieuw-Zee-
land

Project: Help & Study is een variant op ons au 
pair-programma. Je komt terecht bij een gast-
gezin waar je helpt met het huishouden en de 
kinderen. Elke week hou je je ongeveer 20 uur 
bezig met de kinderen en lichte huishoudelijke 
taken: de kinderen van school halen, babysit-
ten, samen spelen, helpen met huiswerk, eten 
maken, stofzuigen, wassen … In ruil krijg je een 
dak boven je hoofd, te eten en een wekelijkse 
vergoeding. Daarnaast volg je ook lessen En-
gels aan een internationale talenschool op jouw 
bestemming. Ideaal om je Engels te verbeteren 
en te proeven van een andere cultuur! 

Heel veel geleerd tijdens deze 
stage, zowel als mens en 

als dokter. Ik ben heel blij dat ik dit 
gedaan heb. ” Charlien • Benin

Het was een onvergetelijke 
ervaring die me heeft doen 

openbloeien. Ik heb geweldige 
mensen ontmoet met wie ik kon 
samenwerken tijdens mijn stage!” 
Leonetta • Groot-Brittannië

Ik ben 6 maanden als au pair 
naar Australië vertrokken. 

Het was een geweldige en leerrijke 
ervaring! ” Justine • Australië

Het is een speciaal gevoel om 
in een familie te leven, hen te 

helpen en te accepteren zoals ze 
zijn, ook met hun fouten. Het is een 
manier om te groeien en om te leren 
alleen van jezelf afhankelijk te zijn.” 
Elisabetta • Ierland

Nog niet het gewenste 

taalniveau
om meteen aan je stage 

te beginnen?   

Geen paniek! Je kan bijvoor-
beeld kiezen voor een stagepro-
gramma dat begint met enkele 
weken taallessen, of je kan eerst 
een taalreis boeken op de be-
stemming waar je ook je stage 
zou willen lopen. Neem contact 
met ons op zodat we samen de 
mogelijkheden kunnen overlo-
pen.
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Vertrek voor een periode van 1 maand tot een volledig jaar naar Australië, 
Nieuw-Zeeland of Canada! Dankzij het werk-vakantievisum of working holiday 

visa kan je ter plaatse werken om zo de kosten van je reis te drukken. 
Ideaal voor low budget travellers!

JOBS & TRAVEL

Het programma
Dankzij het programma Jobs & Travel en de verschillende “packs” van WEP kan je tot een jaar lang op 
ontdekking gaan in Australië, Nieuw-Zeeland of Canada. Je reist op eigen tempo en werkt een deel 
van de tijd om je verblijf en belevenissen te bekostigen. Jobs & Travel is mogelijk met het “werk- en 
reisvisum” (Working Holiday Visa), de goedkoopste en eenvoudigste manier om de andere kant van 
de wereld te ontdekken. Je bent onafhankelijk en op jezelf aangewezen, je stopt op de plekken die 
jij wilt zien. Daar werk je enkele dagen of weken, bezoek je de plaatselijke bezienswaardigheden, en 
vervolgens trek je weer verder. Samen of met vrienden, naar de andere kant van de wereld …

De rol van WEP
WEP biedt je een soort van startpakket aan, ideaal om je avontuur in optimale omstandigheden te 
beginnen. We helpen je voornamelijk met de voorbereiding van je reis (administratie, visumaanvraag, 
opening bankrekening, oriëntatie samen met andere deelnemers, de vlucht indien je dat wenst …) en 
de eerste dagen ter plaatse (een of meerdere overnachtingen in een jeugdherberg, uitgebreide oriën-
tatiesessies, toegang tot online jobdatabanken, activiteiten …). Vanaf daarna neem je zelf het heft in 
handen, maar blijft WEP beschikbaar tot en met je terugkeer naar België. 

wep.be

Alle informatie
Kies “Werken / stage lopen / au 
pair zijn” in de zoekbalk op de 
homepage en vervolgens de formule 
“Jobs & Travel” en ontdek: 
• alle bestemmingen
• al onze “packs”
• praktische informatie
• beoordelingen en getuigenissen 

van onze deelnemers

Check de website!

W O R K I N G  H O L I D AY

Australië

Leeftijd: 18-30 jaar

Duur / Periode: 1-12 maanden / vertrekken het 
hele jaar door

Aankomst: Sydney, Brisbane of Melbourne

Nieuw-Zeeland

Leeftijd: 18-30 jaar

Duur / Periode: 1-12 maanden / vertrekken het 
hele jaar door

Aankomst: Auckland

canada

Leeftijd: 18-30 jaar

Duur / Periode: 1-12 maanden / vertrekken het 
hele jaar door

Aankomst: Vancouver

Stapel meerdere ervaringen op en voeg een van volgende opties 
toe aan je pack Jobs & Travel: Taallessen, Au Pair/Help & Study, 
Boerderijprogramma, Bescherming van dieren of Natuurproject.

Foto: Dorian in Australië

PROFESSIONELE ERVARINGEN



word gastgezin
ONTVANG EEN UITWISSELINGSSTUDENT

BIJ JE THUIS

open je hart voor de wereld

“Het was een zeer verrijkende ervaring voor het hele gezin, 
want niet alleen de student die hier komt wonen ontdekt een 
nieuwe cultuur, ook het gastgezin wordt volledig onder -
gedompeld in de cultuur van het land van de gaststudent. Zo 
hadden we ’s avonds vaak lange gesprekken over onze cul-
turele verschillen en stonden we vaak in de keuken typische 
gerech ten van beide landen klaar te maken. Het was voor 
ons, de ouders, ook een goede manier om beter te begrijpen 
hoe onze zoon, die zelf naar het buitenland is vertrokken, al 
deze dingen beleeft en zich probeert thuis te voelen in een 
nieuw gezin. Zowel onze zoon als onze astdochter hebben 
allebei wat moeilijkere momenten meegemaakt (...)”

De familie François - gastgezin

Elke jaar ontvangt WEP jongeren uit Wallonië of uit het buitenland 
die voor een periode van 4 weken tot een volledig schooljaar willen 
komen studeren in België/Vlaanderen. Een unieke kans voor een 
buitengewone interculturele ervaring!

De uitwisselingsstudenten zijn tussen 15 en 19 jaar oud. Het 
zijn allemaal leergierige jongeren die graag alles willen 
ontdekken over ons dagelijks leven, onze cultuur en onze 
waarden. Ze hebben bewust voor Vlaanderen gekozen uit een hele 
reeks bestemmingen. Het is dus aan ons om te bewijzen dat ze de 
juiste keuze hebben gemaakt! 

Als je ervoor kiest om een student op te nemen in je familie krijg ook jij 
de kans om een ander land en een andere cultuur te leren kennen. 
Het is een unieke manier om jezelf open te stellen voor een nieuwe 
wereld en je krijgt er bovendien een extra familielid bij!

Waar wacht je nog op om aan dit avontuur te beginnen?

Gastgezinnen krijgen bovendien een korting van 500 €
op het programma van hun eigen kind!

ZIN IN DIT GEWELDIGE AVONTUUR?
gastgezin@wep.be02 533 07 86

Een buitengewone interculturele ervaring!

wepwindrose.be



ONS KANTOOR
Lange Koepoortstraat 30 
2000 Antwerpen

OPENINGSUREN 
Raadpleeg de rubriek “Toegang /
Openingsuren” op onze website

VOLG ONS 
 WEP België

 @wepbelgie

 WEP World

 WEP Belgium

 WEP België

 @WEPworld

 blognl.wep.be

Bekijk al onze 
getuigenissen 

 Certificaat ISO 9001.

 Gedrukt op gerecycleerd papier.

OP ZOEK NAAR INFORMATIE
OVER JE PROJECT IN HET BUITENLAND?

www.wep.be

Alle locaties en data vind je op
www.wep.be in de rubriek ‘Infosessies’ 

Ontmoet een van onze gespecialiseerde Advisors
bij jou in de buurt!

  02 534 53 36   contact@wep.be

En nog heel wat andere plaatsen …

Brussel

Gent

Mechelen

Antwerpen

Leuven
Kortrijk

Hasselt

Brugge




