United World Colleges
“UWC makes education a force to unite people, nations and
cultures for peace and a sustainable future”
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Financiële informatie
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Uitgangspunten
• 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
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Financiering UWC beurzen
• Particulieren
• Stichtingen
• Oud-leerlingen
• Bedrijven
Oud-leerlingen financieren 2 à 3 beurzen per jaar
Beurzengeld is bedoeld voor diegenen die het zelf niet kunnen
opbrengen

Iedere casus wordt zorgvuldig afgewogen
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Ouderaandeel
Wat is het schoolgeld?

• Tussen €16.500 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
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Schoolgeld: wat is er in de regel wel
inbegrepen?
Ouderaandeel + UWC beurs voor:

• Lesgeld
• Kost en inwoning
• Boeken
• “Services” (d.w.z.) kosten community service

• Sporten
• Activiteiten
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Schoolgeld: wat is er in de regel niet
inbegrepen?
• Reisgeld
• Verzekeringen
• Inentingen en visum (indien nodig)
• Zakgeld
• Kleedgeld

• Projectweek / weekendje weg / vakantie
• Eventueel: privélessen

Gemiddeld:
€2.500 - €5.000 p.j.
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Hoe wordt de ouderaandeel
vastgesteld?
Standaardcriteria

• Besteedbaar inkomen
• Bruto/netto
• Kinderbijslag
• Box 2 en 3 vermogen

• Familiesituatie
• Gezinsgrootte
• Leeftijd van de kinderen
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Aanpassing op basis
van aanvullende
informatie

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

Hoe zit het met kinderbijslag?
• 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

9

Ouderaandeel: voorbeelden
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Ouderaandeel per jaar

Ouderaandeel per jaar

(huishouden met 2 kinderen)

(huishouden met 3 kinderen)

€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

Brutosalaris

Vermogen

€ 30.000

•

Iedere situatie is anders en wordt afzonderlijk bekeken

•

Aan deze voorbeelden kunt u geen rechten ontlenen

Hoeveel leerlingen kunnen gaan?
• De selectiecommissie maakt een overzicht van de geselecteerden en de
voorkeuren van colleges.
beurzencommissie.

De

selectiecommissie

levert

dit

aan

de

• Beurzencommissie stelt het ouderaandeel vast, ouders hebben in dit stadium
de mogelijkheid het aanbod te weigeren.

•

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 ter aanvulling op
het ouderaandeel, tot het beschikbare geld voor beurzen op is.

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

• Afgelopen jaren gemiddeld 20 leerlingen per jaar
11

Financiering UWC beurzen
• Particulieren
• Stichtingen
• Oud-leerlingen
• Bedrijven
Oud-leerlingen financieren 2 à 3 beurzen per jaar
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Financiële steun van UWC
Nederland niet vrijblijvend
• 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.
• UWC Nederland oud-leerlingen brengen op deze manier jaarlijks 2 à
3 beurzen bijeen.
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Procedure: selectie op merites,
onafhankelijk van de financiële situatie
Ouderaandeel
berekenen en
communiceren

18 december

Begin januari

Aanmeldingsformulieren

Uitslag
application
assessment

Ouders ontvangen
algemene informatie
omtrent financiën –
FAQ.
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UWC Beurzencommissie
vraagt financiële
informatie van de ouders
op indien het kind wordt
uitgenodigd voor de
selectie.

Half jan / begin feb

Selectiedagen

Half feb
Uitslag
geschikt / niet
geschikt

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.

Begin maart

Uitslag
selectie

Bekendmaking
uitslag selectie:
geplaatst op UWC of
Clearing List

Samenvatting
• Selectie is onafhankelijk van financiële situatie
• Ouderaandeel wordt door persoonlijke situatie bepaald
• Ouderaandeel wordt vastgelegd na selectie
• Ouderaandeel bedraagt tussen 0 en 100% van het schoolgeld
Vragen:

1. Via onze website www.uwc.nl
2. Via UWC Nederland: info@uwc.nl / tel. 020 4222 331
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Waarom UWC?
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•

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!

