
United World Colleges

“UWC makes education a force to unite people, nations and 
cultures for peace and a sustainable future” 
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Welkom
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Marije Adriaansens - Directeur UWC Nederland



Algemene informatie 
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Marije Adriaansens - Directeur UWC Nederland



Programma
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• Algemene informatie

• Een dag op een UWC

• Het International Baccalaureate Diploma Programme

• Vervolgstudie

• Aanmelding en selectie

• Financiën
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Link video: https://youtu.be/rkXIl61QVCc

https://youtu.be/rkXIl61QVCc


• Internationale ervaring en uitdaging

• Vrienden van over de hele wereld

• De wereld een beetje beter maken

• Toegang tot alle universiteiten

• Het avontuur van je leven! 
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Waarom UWC?

“United World Colleges (UWC) is een 

wereldwijde onderwijsbeweging die 

mensen, landen en 

culturen samenbrengt voor een 

vreedzame en duurzame wereld.”



United World Colleges Nederland
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Korte programma’s in 
Nederland en wereldwijd

18 scholen en colleges
United World 

Programma op 
Nederlandse scholen

Zomerprogramma’s 
wereldwijd

2-jarige opleiding 
Internationaal Baccalaureaat 

Diploma Programma 
(5&6 vwo)
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“Education is the 
most powerful 
weapon which 
you can use to 
change the world”

Nelson Mandela
(voormalig honorair president van UWC) 



Een dag op een UWC
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Jaap Steunenberg - UWC Dilijan 2019-2021



Een productieve ochtend (of niet).
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Zo vroeg als half 6 of zo laat als kwart over 8.



Een (normale) schooldag?
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Lessen van 80 minuten zijn zo slecht nog niet.     



Een (normale) schooldag?

13

Lessen van 80 minuten zijn zo slecht nog niet.     



Na school.
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Voor iedereen wat. 



‘Slapen’ gaan.
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*Gemiddeld* 8 uur.



Hein Hermans - UWC Mostar 2018-2020
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Onderwijs op 
UWC



Internationaal Baccalaureaat 
Diploma Programma (IBDP)
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• Internationaal onderwijsprogramma sinds 1968

• Het IB-programma word gegeven op ruim 5.000 scholen in de 
wereld

• Gelijkwaardig aan 5 en 6 vwo, dus ook een mogelijkheid naar 
het havo-examen

• Internationaal erkend diploma

• Wereldwijd toegang tot universiteiten

• UWC is één van de medeoprichters van het IB-programma
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De vakken van het IB
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• Leerlingen kiezen 3 vakken op 
Standard Level (SL) en drie vakken op 
Higher Level (HL)

• SL vakken beslaan 150 lesuren

• HL vakken beslaan 240 lesuren

• Vakken worden gewaardeerd op een 
schaal van 1 tot 7, ongeacht SL of HL

• Het totaal aantal punten dat je kunt 
behalen is 45

• De onderdelen Theory of Knowledge, 
CAS en Extended Essay tellen op een 
maximum van 3 punten



Het IB op een UWC
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1 vak naar keuze uit iedere groep:

• Groep 1: eerste taal (moedertaal)

• Groep 2: tweede moderne taal

• Groep 3: mens en maatschappij

• Groep 4: exacte vakken

• Groep 5: wiskunde

• Groep 6: kunst en extra vakken 
(verschillend per school) of een tweede 
vak uit groep 1-5



De kern van het IB
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• Theory of knowledge: stimuleert 
kritisch nadenken, reflectie en een 
interdisciplinaire werkhouding om alles 
wat in en buiten het klaslokaal wordt 
geleerd toe te passen

• Creativity, Action, Service: minimaal 
200 uur naast het academische 
programma wordt besteed aan 
vrijwilligerswerk en creatieve 
ontwikkeling

• Extended Essay: een individueel 
onderzoeksproject (4.000 woorden) 
over een thema of vraag gerelateerd 
aan jouw vakkenpakket



Laetitia van Berckel - UWC Atlantic 
2018-2020
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Vervolgopleiding



Vervolgopleiding na UWC
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• Met een UWC ervaring onderscheid je jezelf

• Toegang tot universiteiten wereldwijd: in binnen- en buitenland

• Kans op unieke beurzen programma's 

• Vakkenpakket afstemmen op toekomstige studie! 

• Let op: medisch georiënteerde studies

• Let op: Nederlands als taal 🡪 bilingual diploma

• Meer weten over het IB: ga naar de website www.ibo.org

http://www.ibo.org/
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• UWC Atlantic College ‘18-’20, 
Wales

• Life Science en Technology, TU 
Delft

• Deficiëntie wiskunde B ingehaald, 
(geen Math HL)

• Deficiëntie Biologie ingehaald, 
nodig voor inschrijving Klinische 
Technologie (medische studie)



Aanmelding en selectie
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Frea Haker - UWC Nederland bestuurslid & UWC Mahindra alumna



Wat maakt je geschikt voor UWC?
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• Enthousiasme voor de UWC idealen

• Een bijdrage willen leveren aan de maatschappij

• Sociale betrokkenheid en openheid

• Leergierig, nieuwsgierig en brede interesse

• Ambitie en potentieel

• Balans / evenwichtig / veerkracht 



Twee routes naar UWC
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Aanmelden voor UWC kan op 2 manieren: 

• Via de nationale selectie van UWC Nederland

• Voorwaarden zijn te lezen op www.uwc.nl

• Of via het Global Selection Programme (GSP) van UWC 
International
• Voorwaarden zijn te lezen op www.uwc.org

• Voor GSP zijn geen beurzen beschikbaar en wordt het schoolgeld 
volledig zelf betaald indien geselecteerd

Indien je je aanmeldt via het Global Selection Programme (GSP), 
is het niet mogelijk je ook via de nationale selectie van UWC 
Nederland of andere Nationale Comités op te geven of andersom. 

http://www.uwc.nl/
http://www.uwc.org/


Selectie: basis voorwaarden
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• Nationaliteit: Nederlandse nationaliteit of 3 afgelopen jaren woonachtig 
in Nederland. Het Caribische deel van het Koninkrijk valt onder UWC 
Nederland

• Cijfers / academische niveau: 
• Cijfergemiddelde minstens 6,5 (4 en 5 vwo), 7 (5 havo) of 4/7 (MYP)
• Maximaal twee onvoldoendes per rapport (niet lager dan een 5 

havo/vwo of 3 MYP) op zomerrapport en meest recente rapport
• Geen onvoldoende voor Engels, Nederlands en wiskunde
• Rapporten moeten zijn voorzien van een datum, schoolstempel en 

handtekening van decaan/mentor anders is de aanmelding niet volledig. 

• Leeftijd: je bent 16 of 17 jaar oud op 1 september van het jaar van 
aanvang op een college. 

Voor een aanmelding voor de schooljaren 2022-2024 moet je geboren 
zijn tussen 1 augustus 2004 & 30 september 2006!



Selectie UWC Nederland
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• De online aanmeldmodule is geheel in het Engels. Indien de kandidaat wordt uitgenodigd 
voor het selectieproces, zal dit in het Nederlands plaatsvinden. 

• Aanmelding voor UWC als organisatie en UWC movement, niet voor een specifieke 
college

• De selecteurs van UWC Nederland bestaan uit onderwijsprofessionals, 
(kinder)psychologen/pedagogen, oud-leerlingen van UWC en HR-professionals

• Culturele, sociale en levensbeschouwelijke en politieke achtergronden spelen geen rol in 
de selectie

• De financiële positie van ouder(s)/verzorger(s) en het medisch dossier zijn niet bekend bij 
selecteurs en hebben geen invloed op de selectie

• Het selectieproces is een kans om over jezelf te leren en leuke dagen te hebben. Ook als 
je niet wordt geselecteerd hopen we dat het een leerzame ervaring is geweest. 



Selectie en plaatsing
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• Selectie richt zich op geschiktheid voor UWC. Er is geen garantie op plaatsing, 
of plaatsing op een specifieke UWC

• Na selectieproces volgt het plaatsingsproces:

• Voorkeur kandidaat

• Beschikbare plaatsen (jongen/meisje)

• Mate van geschiktheid voor voorkeurs colleges

• Benodigde beursondersteuning versus beschikbare beursgelden

• Headmaster college

• Aanbod = aannemen of afwijzen. 
Indien afwijzen, dan geen optie tot plaatsing via Clearing List. 

• Clearing List

• De wachtlijst van UWC International

• UWC Colleges geven in mei en juni aan wanneer zij nog plek en fondsen beschikbaar 
hebben en zodoende kan er een match worden gemaakt

• Aanbod = aannemen of afwijzen



Aanmelding via www.uwc.nl
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Alleen complete aanmeldingen worden in behandeling genomen. 

Vanaf 1 oktober 2021 staat de aanmeldmodule voor 2022-2024 open. 

1) Aanmeldformulier inclusief persoonsgegevens, motivatiebrief en vragen 
omtrent jouw interesses en activiteiten

2) Kopie paspoort / ID-kaart
3) Profielfoto
4) Referentie ouder(s)/verzorger(s) 
5) Referentie ouder(s)/verzorger(s) - gezondheidsinformatie 
6) Referentie mentor/docent inclusief gecertificeerde rapporten (datum, 

schoolstempel handtekening mentor/decaan)! 
7) Eventuele extra documenten

Deadline: 

17 december 2021 – 18:00 uur (CET)



Selectieprocedure
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Sluiting aanmelding Application 
assessment

selectiedagen Uitslag selectie

17 december 2021 Begin januari Begin en half feb
• 5&6 feb – Selection part 1
• 12&13 feb – Selection part 2

Begin maart

Complete digitale 
aanmelding

Aanmelding wordt 
beoordeeld op 
basiscriteria. Leerlingen 
ontvangen uitnodiging 
voor selectiedagen mits 
voldaan aan 
basiscriteria. 

Groepsopdrachten 
o.l.v. trainers van 
ons United World 
Programma en 2 
interviews met 
selecteurs

Bekendmaking selectie 
uitslag
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Vragen? 



Financiële informatie
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Caroline Muste-Merks - UWC Nederland bestuurslid & moeder UWC alumna



Uitgangspunten
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• Selectie is onafhankelijk van de financiële situatie van de 
ouder(s)/verzorger(s)

• Principe: UWC scholen moeten toegankelijk zijn voor iedereen

• Alle UWC scholen en colleges bieden de UWC ervaring

• Zoveel mogelijk leerlingen moeten een kans krijgen



Ouderaandeel
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Wat is het schoolgeld? 

• Tussen €17.000 en €45.000 per jaar

• Varieert per college

Hoe stellen we de hoogte van het ouderaandeel vast? 

• Op basis van draagkracht, rekening houdend met zowel inkomen als alle 
vermogenscomponenten (incl. overwaarde woonhuis, aanwezigheid tweede 
huis en vermogen in B.V.)

• Bijzondere persoonlijke omstandigheden worden meegewogen

• Ouderaandeel varieert tussen 0 en 100% van het schoolgeld

Betaling rechtstreeks aan college, als mogelijk in termijnen. Bij 
uitzondering betaling via UWC Nederland



Schoolgeld: wat is er in de regel niet 
inbegrepen? 
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• Reisgeld

• Verzekeringen

• Inentingen en visum (indien nodig)

• Zakgeld

• Kleedgeld

• Projectweek / weekendje weg / vakantie

• Eventueel: privélessen

Gemiddeld: 

€2.500 - €5.000 p.j. 



Schoolgeld: wat is er in de regel wel 
inbegrepen? 
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Ouderaandeel + (eventuele) UWC beurs voor: 

• Lesgeld

• Kost en inwoning

• Boeken

• Sporten

• Activiteiten

• UWC Nederland administratiekosten 



Hoe wordt het ouderaandeel 
vastgesteld?
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• Inkomens/vermogenscomponenten

• Bruto/netto

• Kinderbijslag

• Box 2 en 3 vermogen

• Overwaarde huis

• Familiesituatie

• Gezinsgrootte

• Leeftijd van de kinderen

• Bijzondere omstandigheden (bijv. 
werkloosheid, ziekte of anders)

Standaardcriteria

Aanpassing op basis 

van aanvullende 

informatie



Hoe zit het met kinderbijslag?
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• Nog recht op kinderbijslag? Hangt af van het college / land

• Wel recht? Dan tot en met het kwartaal waarin de leerling 18 jaar 
wordt

• Zie op www.svb.nl in welk geval u nog recht zult hebben op 
kinderbijslag 

• Eigen verantwoordelijkheid van ouders 

http://www.svb.nl/


Ouderaandeel: voorbeelden

42

• Iedere situatie is anders en wordt afzonderlijk bekeken

• Aan deze voorbeelden kunt u geen rechten ontlenen

• Is uw gezamenlijk box 1 inkomen uit werk en woning hoger dan €300.000 en / of 
box 2 en box 3 vermogen samen meer dan €500.000 dan heeft u geen recht op een 
beurs. 

Brutosalaris Vermogen Ouderaandeel per jaar 
(huishouden met 2 kinderen)

Ouderaandeel per jaar  
(huishouden met 3 kinderen)

€ 30.000 € 0 € 3.000 € 3.000

€ 50.000 € 0 € 4.000 € 4.000

€ 50.000 € 150.000 € 9.000 € 9.000

€ 50.000 € 300.000 € 21.000 € 20.000

€ 80.000 € 0 € 6.500 € 5.000

€ 80.000 € 150.000 € 13.500 € 12.000

€ 80.000 € 300.000 € 26.500 € 25.000

€ 120.000 € 0 € 11.500 € 10.000

€ 120.000 € 150.000 € 19.000 € 17.500

€ 120.000 € 300.000 € 31.500 € 30.000



Hoeveel leerlingen kunnen gaan? 

43

• De selectiecommissie maakt een overzicht van de geselecteerden en de
voorkeuren van colleges. De selectiecommissie levert dit aan bij de directeur.

• Simultaan stelt de beurzencommissie het ouderaandeel vast en formuleert dit in
een aanbiedingsbrief aan de ouders.

• Wij adviseren u om van tevoren met uw kind het gesprek aan te gaan dat u eerst het financiële
plaatje, zoals voorgelegd door UWC, moet accepteren. Dit om te voorkomen dat u en uw kind
teleurgesteld zijn als u toch besluit van het aanbod af te zien.

• UWC beurzen worden toegewezen op basis van de behoefte en ter aanvulling
op het ouderaandeel. Het bestuur van UWC Nederland stelt jaarlijst vast welk
bedrag aan beurzen mag worden besteed.

• UWC maakt gebruik van de clearing list van UWC International Office.
Geselecteerde kandidaten voor wie geen beurs meer beschikbaar is, kunnen
op de clearing list worden geplaatst. Dat proces loopt van april/mei tot eind juni

• Afgelopen jaren zijn er jaarlijks tussen de 20 en 30 leerlingen geplaatst

https://www.nl.uwc.org/attachments/download.asp?file=5692&type=pdf


Financiering UWC beurzen
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• Particulieren

• Stichtingen

• UWC oud-leerlingen

• Bedrijven 

Beurzengeld is bedoeld voor diegenen die het zelf niet kunnen 
opbrengen!

Iedere casus wordt zorgvuldig behandeld en afgewogen volgens het 
UWC Nederland beurzenbeleid.



Financiële steun van UWC 
Nederland niet vrijblijvend
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• Wij vragen alle alumni na de twee schooljaren tijdens hun studietijd 
minimaal €5 per maand bij te dragen aan het beurzenprogramma. 

• Bij de eerste baan vragen we om een verhoging van de bijdrage naar 
€10 - €25 per maand. 

• Het is mogelijk via een legaat in het testament aan UWC te schenken

• Schenkingen kunnen toegewezen worden aan een college of een 
individuele (internationale) leerling. 



Procedure: selectie op merites, 
onafhankelijk van de financiële situatie
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17 december Begin januari Begin / half feb Half maart

Ouders ontvangen 
algemene informatie 
omtrent financiën –
FAQ.

UWC Beurzencommissie 
vraagt financiële 
informatie van de ouders 
op indien het kind wordt 
uitgenodigd voor de 
selectie dagen.

Bekendmaking 
uitslag selectie: 
geplaatst op UWC of 
Clearing List 

Uitslag 
application 
assessment

Selectiedagen
Uitslag 
selectieAanmelding

Uitslag 
geschikt / niet 
geschikt

Ouderaandeel 
berekenen en 
communiceren

UWC Beurzencommissie 
rekent simultaan maar 
onafhankelijk van het 
selectieproces het individuele 
ouderaandeel per huishouden 
voor. Dit wordt gedeeld met 
ouders wanneer het kind 
geschikt is bevonden.

Eind feb / begin maart



Samenvatting
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• Selectie is onafhankelijk van financiële situatie

• Ouderaandeel wordt door persoonlijke situatie bepaald

• Ouderaandeel wordt simultaan aan het selectieproces berekend 

• Ouderaandeel bedraagt tussen 0 en 100% van het schoolgeld

Vragen: 

1. Zie onze financiële informatie pagina op onze website inclusief het 
UWC Nederland beurzenbeleid filmpje!

2. Via UWC Nederland: info@uwc.nl / tel. 020 4222 331

mailto:info@uwc.nl


Vragen?
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11 oktober 202149

Volg ons via
Facebook, Instagram, LinkedIn 

Contactgegevens
Email info@uwc.nl

Telefoon 020 4222 331

Website www.uwc.nl

mailto:info@uwc.nl
http://www.uwc.nl/

