
op de
Gershwinhof



Voel je thuis op het KWC!

Kom jij naar onze school? Van harte welkom! 
Op het KWC zit je goed. 

Wij hebben twee 
gebouwen: de 
Gershwinhof en 
de Beethovenlaan. 
Daar vind je alle 
soorten voortgezet 
onderwijs, van 
praktijkonderwijs 
tot gymnasium en 
Agora. Wij helpen 
je om de opleiding te vinden die bij jou past en om je 
diploma te halen natuurlijk. 

Dat doen wij met hoofd én hart. Het KWC biedt namelijk 
meer dan een diploma. Wij geloven in jouw mogelijkheden, 
in kracht, in betrokkenheid, in kansen. Door dik en dun. 
Dat is wat wij christelijk noemen. 

In dit boekje lees je er alles over. Wil je meer weten? Kijk 
dan op onze website: www.kwc-culemborg.nl. En kom naar 
ons Open Huis op vrijdag 27 januari 2023. Graag tot ziens!
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Gebouw Gershwinhof



Voel je thuis op het KWC!

Op de Gershwinhof bereid je je voor op wat jij later wilt gaan 
doen via het praktijkonderwijs, vmbo-basis of vmbo-kader. 
Ook is er Agora-onderwijs op basis- en kaderniveau 
mogelijk. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor je leerroute. 
Nieuwsgierig? Kijk voor meer info op onze website: 
www.kwc-culemborg.nl. Welke richting past bij jou?

Jezelf ontdekken
De Gershwinhof heeft gewone leslokalen en open 
lesruimten. In ‘werkstations’ oefen je voor jouw toekomst. 
Er zijn ‘werkstations’ voor Zorg, Logistiek & Technologie, 
Ondernemen, Gastvrijheid, Activiteiten en Communicatie & 
Presentatie. Kom maar kijken!

Jouw eigen plek
Lijkt de Gershwinhof erg groot? Je verdwaalt niet, hoor. Je 
hebt vertrouwde lespleinen, vaste docenten en jouw eigen 
mentor. Wij leren je meteen de weg. Je voelt je snel thuis! 

Warm bad
Alle leerlingen en docenten van deze afdeling kennen 
elkaar. Dat voelt vertrouwd. Zo kom jij tot bloei. Daar 
werken wij samen aan, omdat wij dat belangrijk vinden en 
er plezier in hebben!

Welkom op KWC-Gershwinhof

‘Door de gezellige, warme sfeer voelde 
ik me als brugklasser veilig op school.’

Lesplein Gershwinhof

3



Wij weten het zeker: jij bent 
ergens goed in! Waar je goed 
in bent, daar kun je echt voor 
gaan. Daarom is leren leuk in 
het praktijkonderwijs!

Jouw talent ontdekken
Wat is jouw talent? Dat ga je 
ontdekken en je gaat ermee 
aan de slag. Samen met ons 
en onze stagebegeleiders! 
Wij vinden het fijn om je te 
helpen. Ook jouw ouder(s) 
betrekken wij bij school. 

Leren op jouw manier
Iedereen leert op zijn 
eigen manier. Daarom ga 
je onderzoeken wat jouw 
manier van leren is. Je 
mentor ondersteunt je 
daarbij. Je gaat ook zelf 
uitvinden wat jij nodig hebt. 

Zelfstandig worden 
Op eigen benen leren staan is belangrijk. 
Daarom leer je allerlei praktische dingen:
• Voor jezelf zorgen: lessen in sociale vaardigheden,  

sport, koken en burgerschap,
• Praktijkvakken: techniek, tuinonderhoud, mode/kleding, 

zorg & dienstverlening, horeca,
• Theorievakken: kennis die je nodig hebt om te kunnen 

werken of door te leren.

Praktijkonderwijs

‘Hier mag je je 
eigen tempo 
aanhouden. 

Dat zie je terug 
in de goede 

begeleiding.’

Heftruck certificaat behalen
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Stage bij de bakker



Leren door doen 
Wij begeleiden je van school naar werk of vervolgopleiding. 
Daarom loop je stage. Je begint met stage op school, daarna 
buiten school met snuffelstages. Wil je gaan werken dan loop 
je tot slot een plaatsingsstage. Volg je de Entree-opleiding dan 
loop je stage bij een erkend leerbedrijf.

Kansrijk verdergaan
In het praktijkonderwijs leer je wat jij waard bent. 
En daarna kies je wat bij jou past:
• Diploma Praktijkonderwijs halen en gaan werken,
• Diploma Praktijkonderwijs halen en begeleid gaan werken,
• Diploma Praktijkonderwijs halen en doorstromen naar het mbo  

(niveau 1, leren en werken),
• Diploma Entree mbo-niveau 1 halen en gaan werken,
• Diploma Entree mbo-niveau 1 halen en gaan doorleren  

op mbo niveau 2.

Waar wil jij later werken? 
• Groenvoorziening 
• Horeca 
• Houtbewerking/

meubelindustrie 
• Verzorging
• Facilitaire dienst 
• Fabriekswerk/productie 
• Winkel 
• Garage 
• Magazijn 
• Bouw
• Metaalbewerking 
• Vervoer 
• Bestrating

‘De leraren waren altijd erg gezellig. 
Ze gingen goed met de leerlingen om.’

Bowien bij Kinderdagverblijf 
Natuurlijk Avontuurlijk
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Op het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) ontdek 
je wat jij kunt en wat jij wilt. Ons uitgangspunt is: jij hebt eigen 
talenten. Wij helpen je om de beroepsrichting te vinden die bij jou 
past en om je diploma te halen. Wij staan voor je klaar, want wij 
geloven in jouw mogelijkheden!

Twee niveaus
Op de Gershwinhof vind je vmbo-basis en vmbo-kader. Daar 
worden dezelfde vakken gegeven. Alleen het niveau verschilt: 
kader is moeilijker dan basis. 
P.S. Vmbo-theoretische leerweg zit op de Beethovenlaan. 

Beroepsgericht leren
Op het vmbo verken je jouw talenten met hulp van onze docenten 
en loopbaancoaches. Zo ontdek je in welk soort beroepen jij kunt 
uitblinken, zoals:
• verzorgende IG, doktersassistent, onderwijsassistent, … 
• werken bij een (web)winkel of transportbedrijf, …
• kok, restauranteigenaar, kapper, …
• evenementen organiseren, …
• etalages of games ontwerpen, …

‘Ik heb vier hele leuke, leerzame en 
onvergetelijke jaren gehad. 
Mede door de docenten!’

Vmbo: basis en kader

Kunst & Cultuurroute
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Gewone schoolvakken
Daarnaast krijg je ‘gewone’ 
schoolvakken, zoals Nederlands, 
Engels, wiskunde en mens & natuur. 
Dat hoort ook bij het vmbo.

Koploper
KWC heeft hart voor het vmbo. Daar-
om betrekken wij jouw ouder(s) bij 
school, als steunpilaar voor jou. En 
daarom krijg jij bij ons het allernieuw-
ste onderwijs, op basis en op kader. 

‘Het KWC heeft mij een goede basis 
gegeven voor de stap naar het mbo. 

Als leerling en als persoon.’
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Dat maakt jouw diploma extra waardevol.
P.S. Gebruik jouw eigen device op school (zie p. 9)!

Vmbo-allround
Op je diploma wordt vermeld dat je ‘vmbo-allround’ hebt 
gevolgd. Hiermee start je uitstekend in het mbo (middelbaar 
beroepsonderwijs)! Als je gaat doorleren bij het ROC Rivor Tiel, 
dan heb je al heel wat leerstof, die je daar nodig hebt, op het KWC 
gehad. Dat noemen we tijd- & leerwinst!



Global Citizen School 
Bij ons kun je ‘grenzeloos’ leren: 
wij zijn een Global Citizen School. 
Je kunt leren over internationaal 
samenwerken, extra kennis opdoen bij buitenlandgerichte 
schoolvakken, op uitwisseling gaan met buitenlandse leerlingen en/of 
stage lopen bij een internationaal bedrijf. Wil jij zo’n speciaal certificaat 
behalen voor internationale vervolgopleidingen?

Tweetalig vmbo
Op het KWC kun je ook tweetalig 
onderwijs (tto) doen op ons 
vmbo, zowel op basis, kader als 
tl! Dan krijg je 30% van je lessen 
in het Engels. Je doet opdrachten 
over internationale samenwerking 
en je kunt een speciaal certificaat 
Engels behalen. Yes!

KWC-uren 
Op vmbo-basis en vmbo-kader krijg je KWC-uren. Je kiest ook zélf 
wat je wilt leren. Wil je verdieping? Beter leren plannen? Zelfstandig 
leren werken? Iets anders leren? Jij kan kiezen. Zo krijg je extra 
kansen. Ontdek waar jouw kracht ligt!

Brugklas = kansklas
Je start in de (tweejarige) brugklas van jouw basisschooladvies. Maar… 
onze brugklassen zijn kansklassen! Blink jij uit in bepaalde vakken? Probeer 
jouw beste vakken op hoger niveau! Je volgt bijvoorbeeld vmbo-basis, maar 
probeert Engels op vmbo-kader. Of je doet vmbo-kader, maar volgt twee 
vakken op vmbo-tl. Laat in de kansperiode zien wat je kunt! Op dát niveau 
ga je door in de derde. Door de kansklas kom jij verder. Dat is nou echt KWC!

Kansen & uitdagingen

‘Op het KWC is alles mogelijk. Er zijn  
ongelofelijk veel projecten en activiteiten.’
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Eindpresentatie Expertklassen

grensverleggend onderwijs



Bring Your Own Device 
Leren zonder ict-ondersteuning kan  
niet meer. Daarom werken leerlingen
op het KWC met een eigen device, 
bijvoorbeeld een chromebook. De school steunt bij de aanschaf. Meer 
info: www.kwc-culemborg.nl. Let op ons aantrekkelijke aanbod.

KWC-weken  
Het schooljaar bestaat uit vier perioden. Je sluit elke periode af met 
een projectweek: de KWC-week. Elke KWC-week heeft een speciaal 
thema. Je ziet, doet, leert, bezoekt allerlei bijzondere dingen. Zo 
vergroot je jouw wereld! Ook je ouder(s) genieten mee.

Expertklassen: extra sport, drama of kunst (of science in klas 2)
Ga jij naar vmbo-basis of vmbo-kader? En ben je heel sportief of juist 
creatief of onderzoekend? Kies dan voor één van de Expertklassen!
In de Expertklas leerjaar 1 krijg je naar eigen keuze extra sport, 
kunst of drama, bijvoorbeeld: freerunnen, rappen, toneelspelen, rope 
skipping of fotograferen. 

In klas 2 kun je ook voor de Expertklas science kiezen.
 
Als deelnemer aan de Expertklas sport of kunst of drama of science 
bezoek je ook bijvoorbeeld een professionele sportwedstrijd of het 
Museum Beeld & Geluid waar je zomaar in je eigen soap speelt of 
ga je met de andere science Experts ervaren hoe leuk de wereld van 
science is bij NEMO. 

Naast bovenstaande Expertklasactiviteiten zijn er nog andere extra’s 
zoals de Kunst & Cultuurroute Culemborg, Open Podium, musical en 
sporten op de vrijdagmiddag. 

Kies en doe!

‘Ik vind de docenten erg betrokken 
bij het welzijn van alle leerlingen.’

Kansen & uitdagingen

9



Belangrijke weetjes
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Eigen plek, eigen team 
Bij ons heb je een vaste plek op school, met een eigen team van 
docenten en mentoren. Praktijkonderwijs, vmbo-basis en vmbo-kader 
zitten op de Gershwinhof. De andere opleidingen zitten op 
de Beethovenlaan. 
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‘Hier vinden ze het belangrijk om er voor 
elkaar te zijn. Dat heb ik vaak in de lessen 

gezien wanneer het bijvoorbeeld niet 
goed ging met een leerling.’

Open Huis
Vrijdag 27 januari 2023 van 18.00 tot 21.00 uur

Gershwinhof: 
praktijkonderwijs, vmbo-basis, vmbo-kader

Beethovenlaan: 
vmbo-theoretische leerweg, havo, atheneum, gymnasium, agora-
onderwijs

Inschrijven
Je kunt je meteen inschrijven via onze website: 
www.kwc-culemborg.nl. Daar zie je meteen wanneer jouw 
inschrijving bij ons binnen moet zijn.

‘Op het KWC heb ik heel erg meegekregen 
hoe belangrijk respect is.’

Afsluitende sportdag vmbo-bk-1
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KWC, al bijna 70 jaar 
bewezen kwaliteit!
P Bevlogen docenten, zowel   
 ervaren als startend
P Aansprekend onderwijs
P Hoge slagingspercentages
P Bovengemiddeld fijne sfeer

Open lesmiddagen
dinsdag 22 november & 

donderdag 24 november 2022

Open lesavond tto
vmbo, havo, vwo

dinsdag 13 december 2022

OPEN HUIS
vrijdag 27 januari 2023

18.00 - 21.00 uur

Beethovenlaan
vmbo-tl, havo, vwo, agora-onderwijs

Gershwinhof
praktijkonderwijs, vmbo-basis, vmbo-kader

Koningin Wilhelmina College
Christelijke scholengemeenschap voor praktijkonderwijs,  
vmbo, havo, atheneum, gymnasium, KWC-agora
Global Citizen School en TTO-school
Postbus 7, 4100 AA  Culemborg
Locaties: Beethovenlaan 1 en Gershwinhof 1

T  0345-639050
info@kwc-culemborg.nl
www.kwc-culemborg.nl

 @KWCCulemborg
 KWC-Culemborg

koninginwilhelminacollege 

LET OP: de coronarichtlijnen kunnen aanpassingen veroorzaken


