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Clearing List United World Colleges 
 

United World Colleges heeft een internationale Clearing List voor leerlingen die door de selectie voor 
de tweejarige opleiding aan een van de UWC’s zijn gekomen, maar waarvoor het beurzenprogramma 
van UWC Nederland onvoldoende fondsen heeft.  
 
Leerlingen die dat willen, plaatsen we op de Clearing List met een kort profiel, waaronder de 
ouderbijdrage. De UWC scholen en colleges kunnen op basis van de profielen leerlingen kiezen die zij 
een plaats aanbieden.  

 

Wanneer horen de kandidaten iets? 
Begin maart 2022 krijgen alle leerlingen die hebben deelgenomen aan de selectie te horen of ze zijn 
afgewezen, een plaats aangeboden krijgen op een UWC, of de mogelijkheid krijgen om opgenomen te 
worden op de Clearing List. 
 
De kandidaten voor de Clearing List hebben twee weken bedenktijd en kunnen een belafspraak met de 
kantoordirecteur inplannen om te bespreken of ze op de lijst willen.  
 
Half april 2022 wordt eerste ronde Clearing List bekend. De UWC scholen en colleges selecteren de 
eerste ronde leerlingen van de Clearing List. Eind april 2022 is de tweede ronde Clearing List bekend. 
En half mei 2022 is de derde ronde Clearing List bekend. 

 

Hoe verloopt het Clearing List proces? 
Het Clearing List proces verloopt via UWC International. Dit zijn de stappen: 

1. UWC Nederland nomineert geschikte leerlingen bij UWC International. 
2. UWC International deelt de lijst met de UWC scholen en colleges. 
3. De UWC scholen en colleges geven aan welke leerlingen ze een plaats kunnen aanbieden. 
4. UWC International matcht de leerlingen zo goed mogelijk met de UWC’s. 
5. UWC International koppelt terug naar UWC Nederland welke leerlingen een plaats aangeboden 

krijgen. 

 

Waarom werken we met een Clearing List? 
De Clearing List heeft voordelen voor alle partijen: de UWC scholen en colleges vullen de resterende 
plaatsen op met geschikte leerlingen uit de hele wereld; en UWC Nederland kan meer leerlingen een 
plaats bieden op een van de UWC’s. Het nadeel van de Clearing List procedure is dat leerlingen langer 
in onzekerheid zitten over een eventuele plaatsing op een UWC.  

 

Wat zijn de spelregels voor de Clearing List? 
Kandidaten blijven op de Clearing List staan tot alle rondes geweest zijn en kunnen zich te allen tijde 
terugtrekken. Op de Clearing List kan een kandidaat geen voorkeur voor een UWC school of college 
aangeven. Als je via de Clearing List een aanbod van een UWC krijgt, dan is dit eenmalig. Accepteer je 
het aanbod niet, dan word je van de Clearing List verwijderd. 

 
Hoeveel Nederlandse kandidaten van de Clearing List worden uiteindelijk 
daadwerkelijk geplaatst? 
Dat is niet te zeggen. Door zoveel mogelijk relevante informatie te geven aan de UWC scholen en 
colleges, proberen we de kans op plaatsing zo groot mogelijk te maken. We zijn afhankelijk van het 
aantal plaatsen en de fondsen die beschikbaar zijn bij de UWC scholen en colleges.  
 
Als je op de Clearing List staat heb je geen garantie op plaatsing. Wij adviseren om na te denken over  
een plan B. 

  


