
Het onderwijs op Nederlandse middelbare scholen is goed. U werkt volop met 

programma’s voor het ontdekken, voeden en ontwikkelen van talent, waardoor 

u leerlingen vroegtijdig een traject kunt aanbieden dat op hun lijf geschreven 

is en waarmee ze kunnen excelleren binnen hun eigen mogelijkheden. Eén van 

die trajecten zou de United World Colleges (UWC) kunnen zijn: 5 en 6 vwo in een 

internationale omgeving met de nadruk op maatschappelijke verantwoordelijkheid, 

oftewel ‘educating for peace and impact’ .

Talent laten excelleren in een 
inspirerende, internationale omgeving

Talent en excellentie bestaan in vele vormen. Waar 
sommige leerlingen uitdaging nodig hebben op 
academisch of sportief niveau, snakken andere 
ernaar zich  maatschappelijk te ontwikkelen. Voor 
deze leerlingen zou de tweejarige opleiding op één 
van de 17 UWC scholen wereldwijd of een zomerpro-
gramma bij UWC een mooie stap zijn. UWC creëert 
een omgeving die het ontdekken en ontwikkelen 
van talenten stimuleert: met gelijkgestemde, 
gemotiveerde leerlingen, en met een grote vrijheid 
om initiatieven te nemen en te leren van succes en 
falen. 
Of, zoals Lodewijk van Oord, Head of College van 
UWC Maastricht, het formuleert: ‘Op UWC geven we 
leerlingen van verschillende sociale, economische 
en etnische achtergrond een gemeenschappelijke 
ervaring. We leren dat de weg naar succes niet 
gemakkelijk is, soms zelfs oncomfortabel, en dat 
we niet altijd succesvol kunnen zijn. Maar dat, als 
we over onze vastgeroeste ideeën en vooroordelen 
heen kunnen stappen, we dingen leren die we altijd 
blijven meedragen.’ 

Yoni, leerling op UWC Costa Rica 2015-2017, leerde: 
‘Talent is overal, maar het is de omgeving die het 
beperkt of promoot. De motivatie van de leerlingen 
op UWC, in combinatie met de wil van de leraren 
om te helpen, maakt dat we onze talenten kunnen 
ontdekken en samenbundelen om een vreedzame 
en duurzame wereld te creëren.’

Wij laten u graag kennismaken met de kansen die 
UWC uw leerlingen kan bieden. Neem contact met 
ons op via www.uwc.nl.

United World Colleges
• Tweejarige IB-opleiding (Internationaal Baccalaureaat, 5 & 6 vwo)  

met topscores
• Korte programma’s op en rondom Nederlandse scholen en in de 

zomer: UWC xperience
• Sinds 1962
• 17 scholen wereldwijd; in Nederland in Maastricht
• 80-100 nationaliteiten op iedere school; campus met 200 leerlingen
• Sterke combinatie van excellent onderwijs en selectie op ambitie, 

potentieel en betrokkenheid
• Nadruk op maatschappelijke vrijwilligersprojecten, vrede en  

duurzaamheid
• Beurzenprogramma, waardoor iedere geschikte leerling de kans  

krijgt om naar UWC te komen
• Wereldwijd 60.000 alumni (700+ in Nederland)
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Educating for peace and impact op de United World Colleges
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