VEELGESTELDE VRAGEN
Aanmelden en selectie
Kun je je aanmelden als je dyslexie hebt?
Ja. In principe voorziet IB in maatregelen om ook leerlingen met een belemmering zoals
dyslexie goed te begeleiden en examen te laten doen. Bij UWC is de Nederlandse dyslexie kaart niet geldig. De internationale dyslexieverklaring mag niet ouder zijn dan t wee jaar. Het is
verstandig om in een vroeg stadium met de learning support staff van het UWC college te
bespreken welke verklaring nodig is en welke aanpassingen kunnen worden geboden. Het is in
ieder geval geen reden om je niet aan te melden.
Hoe weet ik of mijn Engels goed genoeg is?
Over het algemeen is het Engels van de Nederlandse leerlingen goed genoeg om mee te
kunnen komen met het onderwijs. Omdat je de hele dag in een Engelstalige omgeving bent, ga
je je al snel comfortabel voelen in het Engels. Er zijn ook internationale leerlingen die geen of
slecht Engels onderwijs hebben gekregen. Daarom worden de Engelse lessen op verschillende
niveaus aangeboden. Sommige colleges hebben een Intensive English Course, voorafgaand
aan de introductieweek.
Kun je kiezen naar welk UWC college je gaat?
Nee. Je kunt op het aanmeldingsformulier je voorkeur voor een college aangeven. Als je door
het selectieproces heen bent gekomen en geschikt bent voor een plaats op een UWC college,
bepaalt het selectiecomité welk college het best past. Het opgeven van een voorkeur betekent
dus niet automatisch dat je daar ook geplaatst wordt indien je geselecteerd wordt. Je geeft je
op voor de UWC beweging en die bestaat uit 18 scholen wereldwijd.
Kun je naar een UWC als je ouders het schoolgeld niet kunnen betalen?
Ja. UWC is voor iedereen die daarvoor geschikt is, ongeacht je financiële situatie. De
Beurzencommissie van UWC Nederland stelt een ouderaandeel vast op basis van inkomsten
en vermogen van jouw ouder(s)/verzorger(s). Er zijn aanvullende beurz en die, zolang er
beurzengeld beschikbaar is, worden toegekend in de volgorde die het selectiecomité bepaalt,
dus uitsluitend op grond van geschiktheid.
Kun je je direct aanmelden bij een van de colleges?
Nee. Nederlandse leerlingen moeten zich aanmelden via UWC Nederland. De directe
aanmelding is bedoeld voor landen die geen eigen UWC organisatie en selectieproces hebben.
Vanaf 2019 geldt een wereldwijde, centrale selectieprocedure voor deze leerlingen, en voor
leerlingen die geen aanspraak willen maken op een beurs. Deze selectieprocedure is van dezelfde
kwaliteit en grondigheid als de nationale selectieprocedure, maar staat daar volledig los van. De
International Board van UWC stelt het aantal en de locatie vast van de plaatsen die voor deze
selectieprocedure beschikbaar zijn. Voor meer informatie over deze procedure zie
www.uwc.org/gsp
Hoe komen leerlingen uit conflictgebieden en vluchtelingenkampen in contact met UWC?
In de landen zonder nationale organisaties heeft UWC contacten met instellingen en NGO’s, en
een netwerk van oud-leerlingen. UWC wil uit zo veel mogelijk landen aanmeldingen ontvangen,
en gebruikt hiervoor deze contacten. Zo krijgt UWC regelmatig aanbevelingen van de UNHCR
over kinderen in vluchtelingenkampen en conflictgebieden. Sommige UWC colleges, zoals
UWC Maastricht proberen per jaar een aantal kinderen uit conflictgebieden op te nemen.
Daarvoor werft de school zelf aanvullende fondsen.

Op de UWC scholen en colleges
Wat onderscheidt UWC van een internationale school?
UWC brengt internationale jongeren samen met een bewust zo groot mogelijke diversiteit en
selecteert ze via een uitgebalanceerde procedure. De jongeren die de tweejarige UWC
opleiding doen, wonen en werken gezamenlijk op een campus, en niet in een gezinssituatie.
Iedereen moet naar een UWC kunnen gaan en daarom heeft UWC een beurzenprogramma.
UWC is gestoeld op een uitgesproken missie: onderwijs als bron van kracht te gebruiken om
mensen, landen en culturen samen te brengen voor een vreedzame en duurzame wereld. Dat
zie je niet alleen terug in het schoolprogramma, maar ook in alle activite iten daarbuiten, die
gericht zijn op maatschappelijke impact.
Wat is het verschil tussen boarding- en dagstudenten?
Boardingstudenten worden door een nationale organisatie van UWC geselecteerd en krijgen,
indien nodig een (gedeeltelijke) beurs. Zij wonen op de UWC campus. Dagstudenten wonen in
de buurt van de school bij hun ouders of verzorgers. Zij worden niet geselecteerd door een
nationale organisatie.
Wat is het verschil tussen een UWC school en een UWC college?
Alle UWC’s bieden de tweejarige IB-opleiding voor leerlingen van 16 tot 19 jaar. Vier UWC’s
(waaronder UWC Maastricht) zijn daarnaast een school voor jongere leerlingen van 2 tot 15
jaar. Dit noemen we de UWC scholen. De UWC’s met alleen het tweejarige IB noemen we UWC
colleges.
Heeft de overheid zeggenschap over het functioneren van een UWC?
Alle UWC’s moeten voldoen aan de wettelijke normen van het land waarin ze zich bevinden,
maar verder heeft de overheid geen invloed op het functioneren van de UWC’s. Sommige
scholen zijn vanwege financiering door hun overheid wel aan extra voorwaarden gebonden en
moeten aan de nationale onderwijsinspectie verantwoording afleggen.
Faciliteert UWC als ik open dagen en selecties van universiteiten wil bezoeken?
Nee. Je bent zelf verantwoordelijk voor je aanmelding en selectie voor universiteiten, en het
bezoeken van open dagen en de decentrale selectie. Je wordt vanuit jouw UWC door een
university counselor begeleid in het maken van een keuze voor je vervolgopleiding, maar de
verantwoordelijkheid ligt bij jezelf.
Moet ik Nederlands als First Language (Dutch A) nemen?
Je mag je ook een andere taal als moedertaal nemen; het niveau van het examen is dan wel
hoog. Als je in Nederland wil studeren, moet je voor een aantal studies kunnen aantonen dat je
het Nederlands beheerst. Soms is de eis dat je eindexamen hebt gedaan in je moedertaal, en
soms wordt een officiële test of een verklaring gevr aagd van je Nederlandse middelbare school
dat je 4 vwo of 5 havo hebt afgerond.
Hoe woon je op een college?
De meeste colleges hebben tussen de 200 en 400 residentiële leerlingen uit de hele wereld.
Iedereen woont op de campus op het schoolterrein, behalve op UWC Adriatic en UWC Mostar,
waar je leeft in studentenhuizen in het dorp. Je woont meestal met drie of vier andere leerlingen
op een kamer. Natuurlijk zijn er op de scholen mogelijkheden om zo nu en dan even de rust te
vinden, mocht je daar behoefte aan hebben. Per groep van kamers is er een zogenaamde house
parent, die een oogje in het zeil houdt en waarbij de leerlingen terecht kunnen met vragen en
problemen.
Kun je uitgaan op een UWC?
Dat verschilt van school tot school. Sommige colleges liggen vrij geïsoleerd en de regels voor
het thuiskomen en gaan slapen verschillen per school. Op alle colleges zijn er georganiseerde
feesten en evenementen.
Hoeveel tijd ben je kwijt aan de creativity, activity, service (CAS)?
Gemiddeld ben je twee middagen in de week bezig met je services en drie middagen of avonden
met je activities. Dit verschilt per college. Je doet ongeveer 250 uur CAS per jaar.

Duurzaamheid is een thema van UWC. Hoe zie je dat terug op de colleges?
Alle colleges zetten zich actief in voor het milieu in hun eigen omgeving. Op sommige UWC
colleges, zoals in Canada en Noorwegen, zit je midden in de natuur; op andere UWC colleges,
zoals UWC Robert Bosch College in Duitsland, zijn milieu en duurzaamheid een belangrijk
onderdeel van het curriculum.
De campus van UWC Maastricht is gebouwd volgens de laatste inzichten op het gebied van
duurzaamheid in het ontwerp, de bouw en het onderhoud, en mag zich de groenste campus
van Nederland noemen.

Financiering
Wat kost een UWC opleiding?
Het gemiddelde schoolgeld van de tweejarige opleiding voor door UWC geselecteerde
leerlingen bedraagt €30.000 per jaar, dus in totaal €60.000 per leerling. Deze schoolgelden
dekken de kosten van het onderwijs en boeken, onderdak en voeding. Reken daarnaast op
kosten voor verzekeringen, vaccinaties, reizen en zakgeld. Dit is te vergelijken met de kosten
van een internationale school. Kijk ook hier voor meer informatie.
Moet je rijk zijn om naar een UWC te gaan?
Nee. Iedere geschikte leerling moet naar een UWC kunnen gaan. Dankzij de financiële steun
van oud-leerlingen, bedrijven, overheid, individuen en stichtingen zijn er beurzen beschikbaar.
Het selectiecomité bekijkt de geschiktheid van een kandidaat voor een UWC op basis van zijn
of haar eigen betrokkenheid en kwaliteiten tijdens de selectie. Afhankelijk van de financiële
situatie van de leerling kan hij of zij in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) beurs.
Hoeveel leerlingen uit Nederland gaan er naar een UWC?
Gemiddeld kunnen per jaar 30 Nederlandse leerlingen die UWC Nederland heeft geselecteerd
en 15 Nederlandse leerlingen die UWC International Office heeft geselecteerd naar een van de
achttien colleges. Dat betekent dat er op ieder moment ongeveer 80 Nederlandse leerlingen op
de colleges zitten. Sommige colleges hebben maar een beperkt aantal plaatsen voor l eerlingen
uit Nederland. Meestal is het aantal beschikbare beurzen de beperkende factor. Het criterium
is geschiktheid en niet financiële situatie.
Kun je die €30.000 per jaar niet beter besteden aan onderwijs voor kinderen in
ontwikkelingslanden of andere grootschalige onderwijsproblemen?
We ondersteunen het belang van projecten zoals de bestrijding van analfabetisme als een van
de randvoorwaarden om vooruit te komen in het leven, en we begrijpen dat je met € 60.000 heel
veel kansarme kinderen kunt helpen. UWC heeft echter een heel ander uitgangspunt. Eén UWC
leerling wordt opgeleid om initiatief te nemen, impact te maken en een rolmodel te zijn voor de
omgeving. Hij of zij kan hierdoor een grootschalig rimpeleffect bereik en.
UWC Nederland heeft bovendien het United World Programma, waarmee UWC Nederland veel
meer leerlingen kan bereiken.
Hoe groot is de organisatie-overhead van UWC Nederland?
UWC heeft lage overheadskosten. UWC Nederland drijft voor een groot deel op oud -leerlingen
en andere vrijwilligers, die hun professionele kennis inzetten voor UWC. Het bestuur van UWC
Nederland wordt bijgestaan door een professionele organisatie van 1,7 FTE. Zij doen
fondsenwerving, administratie, communicatie en de organisatie van het United World
Programma (ons trainingsprogramma op Nederlandse middelbare scholen) .

