Financiering en Beurzenprogramma UWC Nederland
Een opleiding aan een United World College moet voor iedere geschikte leerling toegankelijk zijn,
ongeacht de financiële situatie. Dat wil niet zeggen dat alle geselecteerde leerlingen automatisch in
aanmerking komen voor een beurs. Ouders/verzorgers betalen schoolgeld naar draagkracht, waar
nodig en mogelijk aangevuld door een beurs van UWC Nederland of het college.

Hoe verloopt het proces ten aanzien van de financiën in de selectieprocedure?
1. Tijdens het selectieproces ontvangen ouders/verzorgers een verzoek om het informatieformulier
financiën in te vullen. Dit staat geheel los van de selectieprocedure.
2. De Beurzencommissie van UWC Nederland berekent het ouderaandeel.
3. Als uw kind geschikt is bevonden, ontvangt u van UWC bericht met het berekende ouderaandeel.
Let op: bij geschikbevonden is er nog geen garantie op plaatsing. Wel dient u een akkoord te geven
op het berekende ouderaandeel.
4. Begin maart krijgen alle kandidaten bericht of ze daadwerkelijk zijn geplaatst. Wanneer er geen plek
is en/of het beurzengeld niet toereikend is, wordt de kandidaad, in overleg, met het ouderaandeel
geplaatst op de Clearing List. Dit is een wachtlijst van UWC International. UWC Colleges geven in
mei/juni aan wanneer zij nog plek en fondsen beschikbaar hebben en zodoende kan er mogelijk
nog een aanbod vanuit een college komen.

Waarom wil UWC Nederland zoveel details over mijn financiële situatie weten?
Een UWC opleiding is een investering in de toekomst. UWC Nederland vraagt ouders/verzorgers
gedetailleerde informatie om goed in te kunnen schatten hoe groot het ouderaandeel kan zijn. De
Stichting draagt een grote verantwoordelijkheid richting haar sponsoren om ervoor te zorgen dat de
beurzen beschikbaar zijn voor die leerlingen waarvan de ouders niet of slechts gedeeltelijk de
schoolkosten kunnen dragen. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat zoveel mogelijk leerlingen de kans
te krijgen op zo’n UWC ervaring. Hoe beter we op de hoogte zijn van uw situatie, hoe realistischer het
aanbod dat we u kunnen doen.

Hoe berekent UWC Nederland mijn ouderaandeel?
Het ouderaandeel wordt vastgesteld op basis van draagkracht, rekening houdend met inkomen, alle
vermogenscomponenten, gezinssituatie en bijzondere omstandigheden. Het ouderaandeel varieert
tussen de 0% en 100%.
De standaardvariabelen zijn daarbij het besteedbaar inkomen (bruto/netto en kinderbijslag), het
vermogen in box 2 en 3 en de gezinssituatie (gezinsgrootte en -vorm, leeftijd van de kinderen).
Daarnaast houden we rekening met bijzondere omstandigheden (werkloosheid, ziekte) en de reiskosten
naar het UWC college.

Wat als ik het niet eens ben met het voorgestelde ouderaandeel?
Het aanbod van UWC Nederland is uitdrukkelijk niet bedoeld als de start van een onderhandeling. Als
u van mening bent dat de Beurzencommissie uw financiële gegevens niet goed heeft geïnterpreteerd,
dan kunt u dat aangeven. Het kan natuurlijk zijn dat u zelf besluit dat u de bijdrage om welke reden dan
ook niet wilt betalen, dan staat het u uiteraard vrij om van het aanbod af te zien. Wel is het goed om al
vroeg in het selectieproces met uw kind in gesprek te gaan over de financiële kant van de UWC
procedure en over het feit dat u het aanbod eerst zult moeten accepteren. Zo voorkomt u teleurstellingen
bij u en uw kind mocht u toch besluiten van het aanbod af te zien. Let op: akkoord geven op het
ouderaandeel is nog geen garantie op plaatsing.
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Wat is een indicatie van het ouderaandeel?
De volgende tabel is een indicatie van het ouderaandeel op basis van 1 huishouden met 2 of 3 kinderen.
Iedere situatie wordt afzonderlijk bekeken. Aan deze voorbeelden kunt u geen rechten ontlenen.

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

Wie hebben inzicht in de financiële informatie van de ouders?
De selectie staat volledig los van de financiën. De selectiecommissie heeft geen inzicht in de financiële
informatie. De Beurzencommissie heeft wel inzicht in de financiële informatie. De Penningmeester van
UWC Nederland en de Directeur worden alleen van het ouderaandeel op de hoogte gebracht.

Wat gebeurt er met de informatie die ik aanlever?
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.

Wat is inbegrepen in het schoolgeld?
Het schoolgeld van de United World Colleges verschilt per college en ligt tussen de €16.500 en €45.000
per jaar. Dit is afhankelijk van de locatie en de omstandigheden van het college.
Wat precies is inbegrepen in het schoolgeld varieert per UWC college. Over het algemeen is
inbegrepen: lesgeld, kost en inwoning, schoolboeken, services (maatschappelijke diensten), sport en
andere activiteiten.
Niet inbegrepen zijn onder meer: reizen (van en naar het college en voor projectweken etc.),
verzekeringen, inentingen, visum, zakgeld, kleedgeld, telefoon, eventuele privélessen etc. Deze kosten
worden geschat op €2.500 tot €5.000 per jaar.
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Krijgen we kinderbijslag voor een kind op UWC?
Het hangt van het land van het UWC college af of u kinderbijslag ontvangt. Dit kunt u zien op de website
svb.nl. Als u wel recht heeft op kinderbijslag, dan geldt dit tot en met het kwartaal waarin de leerling 18
jaar wordt.

Wat houdt het UWC Beurzenprogramma in?
Een plek op een United World College betekent niet dat er automatisch een beurs beschikbaar is. Alleen
wanneer het ouderaandeel niet toereikend is, kan UWC Nederland het schoolgeld aanvullen vanuit het
Beurzenprogramma.
Financiële steun van UWC niet vrijblijvend – alumni dragen 2 á 3 beurzen per jaar bij

Het geld voor het Beurzenprogramma wordt bijeengebracht door overheden, bedrijven, particulieren en
stichtingen – in toenemende mate door oud-leerlingen, waarvan we verwachten dat zij na hun twee jaar
op UWC iets terugdoen voor de organisatie. In het eerste jaar na terugkomst van het UWC college
vragen we minimaal € 5 per maand met een verhoging bij de eerste baan. Oud-leerlingen en ouders
van oud-leerlingen schenken ook grotere bedragen via een akte of een legaat. Schenkingen kunnen
toegewezen worden aan UWC Nederland, een UWC college, een individuele (internationale) leerling of
een specifiek project.
Clearing List

Het Beurzenprogramma is gelimiteerd. Het kan zo zijn dat UWC Nederland niet alle geselecteerde
leerlingen kan uitsturen, omdat het plafond van het programma bereikt is. In dat geval zullen wij u vragen
of u het op prijs stelt dat wij uw kind, met het afgesproken ouderaandeel, op de internationale Clearing
List [zie FAQ Clearing List] van UWC International zetten. De UWC colleges kunnen leerlingen van deze
lijst selecteren en zelf een aanvullende beurs verzorgen.

Hoe en aan wie betaal ik het ouderaandeel?
In de meeste gevallen betaalt u het schoolgeld aan het UWC college gedurende de twee schooljaren,
vaak gaat dit in termijnen. In uitzonderlijke gevallen kan de betaling via UWC Nederland lopen.

Ik ben gescheiden en mijn ex wil niet meebetalen aan het schoolgeld, wat heeft
dit voor gevolgen?
In beginsel bent u gezamenlijk verantwoordelijk voor het schoolgeld van uw kind. UWC Nederland
begrijpt dat er uitzonderlijke omstandigheden kunnen zijn die nader overleg nodig maken. Hoe meer
informatie u aanlevert, hoe beter we dit voor kunnen zijn.

Ons vermogen zit voor het grootste deel vast, hoe gaan jullie hiermee om?
Bij de beoordeling van de beurzen houdt UWC Nederland rekening met alle vermogenscomponenten,
dus ook overwaarde in het woonhuis, tweede huis, etc. Dit kan betekenen dat we ondanks het feit dat
het vermogen vast zit, wij u vragen om dit (gedeeltelijk) liquide te maken of een lening aan te gaan.

Wat gebeurt er als onze situatie tussentijds verandert?
Als er een verandering is in uw financiële situatie terwijl uw kind op een UWC college zit, dan zullen wij
met u de mogelijkheden doorspreken.
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