
 Wallonië  
 Voorbij de clichés... 
 Ontdek de wereld vlakbij 

 Neem een kijkje in het Waalse gewest van België. Wie is er niet in 
 de Ardennen op schoolreis geweest, heeft met een kajak nooit de 
 Lesse afgevaren of kwam puffend boven naast de Leeuw van 
 Waterloo? Maar Wallonië is natuurlijk veel meer dan de clichés… 
 Mooie en gezellige steden zoals Namen, Luik en Durbuy, maar ook 
 de prachtige natuur, plaatsen waar je kan bezinnen. Hoog tijd om 
 dit kleine Belgenlandje te herontdekken. Vlakbij en toch een 
 wereld apart! 

 Gastgezin en gemeenschap 

 Je kan overal in Wallonië terechtkomen. Vlamingen en Walen lijken 
 meer op elkaar dan ze vaak denken. Toch zijn er ongetwijfeld kleine 
 verschillen, die België juist zo boeiend maken. Aan jou om ze te 
 ontdekken! 

 Hoofdstad  : Brussel 
 Talen  : Nederlands, 
 Frans & Duits 
 Munt  : Euro 

 Bevolking  : 
 12 miljoen 

 Oppervlakte  : 
 30 528 km² 
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 School 
 Het schooljaar loopt ongeveer hetzelfde als in Vlaanderen en 
 Nederland. De schooldag begint rond 8u of 8u30 en eindigt rond 16u. 
 Verplichte schoolvakken zijn Frans, wiskunde, geschiedenis, 
 aardrijkskunde, wetenschappen, godsdienst of ethiek en sport. 
 Keuzevakken zijn talen, kunst en computerwetenschappen. 

 Taal 
 In Wallonië wordt er voornamelijk Frans gesproken, maar je kan er ook 
 Duits en Nederlands horen in sommige streken. Een verblijf in 
 Wallonië is een ideale manier om je Frans bij te spijkeren, terwijl je in 
 een gastgezin verblijft. 

 Eten 
 Walen zijn lekkerbekken… Elke stad en elke streek heeft wel zijn 

 specialiteiten. Proef zeker de boulettes à la liégeoises, pâté gaumais, 

 flamiche de Dinant en cougnous d’Andennes. En moest je van plan zijn 

 om de hoofdstad te bezoeken, proef dan zeker eens van de échte 

 Brusselse wafels, chocolade en frieten! Daarnaast staat de Belgische 

 keuken ook gekend om hun stoofvlees, vol-au-vent, garnaalkroketten, 

 mosselen of simpele stoemp (stamppot). 

 Vereiste leeftijd 
 15j en 8m – 18j 

 Duurtijd 
 Trimester, semester 
 of schooljaar 

 Programmatype 
 Middelbare school 

 Vraag aan onze 
 program consultant 
 naar de 
 mogelijkheden voor 
 jou 
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