SELECTIEPROCEDURE
Aanmelden voor de tweejarige opleiding kan via het online aanmeldformulier. Na ontvangst
van het aanmeldformulier bij UWC Nederland bestaat de selectie uit drie delen: een eerste
selectie waarbij je portfolio wordt beoordeeld, een halve dag met groepsactiviteiten en een
halve dag met een persoonlijk interview. Tijdens de interview dagen zullen er meerdere
selecteurs aanwezig zijn, waaronder oud-leerlingen, een psychologen en een
onderwijsspecialisten.
De selectiecommissie weegt academisch niveau, sociale betrokkenheid, volwassenheid en
evenwichtigheid, plus de affiniteit met de UWC missie en idealen. Leerlingen met een brede
interesse en een gedrevenheid om te leren en bij te dragen aan de UWC gemeenschap
hebben onze voorkeur. We kijken zowel naar wat je in het verleden hebt gedaan, als naar je
potentieel. We selecteren niet een bepaald type persoon, maar een gevarieerde groep van
persoonlijkheden die de ambitie hebben om een betere en duurzamere wereld te creëren.
Het selectieproces is volledig autonoom: selecteurs komen zoveel mogelijk niet in contact met
kandidaten die ze kennen en de leden van de selectiecommissie en de selecteurs hebben
geen toegang tot de financiële gegevens van de kandidaten. Alle kandidaten worden aan
dezelfde criteria gemeten, onafhankelijk van hun achtergrond.
De dag met groepsactiviteiten (UWC Introduction Day*) en de dag met interviews (UWC
Interview Day*) vinden plaats op twee of mogelijk drie (achtereenvolgende) dagen in januari
en februari 2021. Geselecteerde kandidaten moeten op die dagen beschikbaar zijn.
Selectiedata 2021-2023 Nederland
SELECTIERONDE
Sluiting aanmeldmodule
UWC Introduction Day*
UWC Interview Day*

DATUM
18 december 2020
23 en 24 januari 2021
6 en 7 februari 2021
Eventueel 13 februari 2021

LOCATIE
n.v.t.
Online
Online

Selectie 2021-2023 Nederlandse Antillen
Voor kandidaten uit het Caraïbische deel van het Koninkrijk wordt een schriftelijke selectie
gehouden en een selectie dag met groepsopdrachten* en een interview*.
Financiën
De financiële achtergrond van leerling en ouders speelt geen rol bij de selectie. Het
Beurzenprogramma van UWC Nederland stelt (gedeeltelijke) beurzen beschikbaar voor de
opleiding op een van de achttien colleges.
Tijdens het selectieproces, ontvangt de ouder een verzoek om financiële informatie aan te
leveren. Deze informatie wordt alleen ingezien door de leden van de beurzencommissie en
verloopt simultaan aan, maar onafhankelijk van, de selectie procedure. De ouderbijdrage wordt
vastgesteld op basis van draagkracht, rekening houdend met zowel inkomen als vermogen en
de familiesituatie. Er zal tevens rekening gehouden worden met eventuele bijzondere
omstandigheden.
Als de kandidaat niet geselecteerd is, worden de documenten direct vernietigd. De informatie
van geselecteerde leerlingen wordt na een eventuele plaatsing vernietigd. Aan het eind van
het selectie- en plaatsingsproces worden alle gegevens vernietigd. We verwijzen hiervoor naar
de bewaartermijnen van onze privacy policy op www.uwc.nl.

* Vanwege Covid-19 is het mogelijk dat de selectiedagen op een andere manier plaatsvinden dan we gewend zijn. De aanmelders
worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Houd er rekening mee dat de selectiedagen mogelijk online worden gefaciliteerd.

