
op de
Beethovenlaan



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 Beethovenlaan en de 
Gershwinhof. Daar vind je alle soorten voortgezet onder-
wijs, van praktijkonderwijs tot gymnasium en Agora. Wij 
helpen je om de opleiding te vinden die bij jou past en om 
uiteindelijk natuurlijk je diploma te halen. 

Het KWC biedt namelijk meer dan een diploma, want wij 
geloven in jouw mogelijkheden, in kracht, in betrokken-
heid, 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!

‘Hier vinden ze aandacht, persoonlijke 
ontwikkeling en respect heel belangrijk. 
De docenten zijn erg betrokken.’
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Voel je thuis op het KWC!

Op de Beethovenlaan vind je veel soorten onderwijs: 
vmbo-theoretische leerweg, havo, atheneum en 
gymnasium. Daarbinnen zijn allerlei varianten, bijvoorbeeld 
de sportklas of tweetalig onderwijs. Met jouw diploma kun 
je verder leren in het beroepsonderwijs (mbo of hbo) of op 
de universiteit. Ook is er Agora-onderwijs. 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?

Jouw eigen plek
Misschien lijkt de Beethovenlaan erg groot, maar dat valt 
mee. Eigenlijk zijn het allemaal schooltjes binnen één 
gebouw. Jij hebt meestal les op een vaste plek. Daar vind 
je jouw klas, docenten en mentor. Wij leren je meteen de 
weg. Je voelt je snel thuis! 

Warm bad
Bij ons kent iedereen elkaar. Dat voelt vertrouwd. Zo 
kom jij optimaal tot je recht. Daar werken wij samen aan, 
omdat wij dat belangrijk vinden én er plezier in hebben!

Welkom op KWC-Beethovenlaan

Welkom op het KWC
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Kansklas Theoretische leerweg en havo (Th)
Bij ons start je in de kansklas Th: je start op tl-niveau en na periode B 
(kerstvakantie) kijken we of je bepaalde vakken op een hoger niveau 
kan volgen binnen je eigen klas. Je hebt 2 jaar de tijd om naar het 
niveau toe te werken dat bij je past. Op vmbo-tl krijg je uitdagende 
schoolvakken zoals mens en maatschappij, science en nog veel meer 
leuke en interessante vakken. Bovendien kun je tl combineren met extra 
sport (zie p. 9). Op het KWC werk je met je eigen device (bijvoorbeeld 
een chromebook) tijdens de lessen (zie p. 9).

Beroepsgericht leren: praktijk 
Je krijgt ook beroepsgerichte vakken. Je leert allround over dingen die je 
in élk beroep nodig hebt. En je leert over een aantal beroepsrichtingen, 
zoals Zorg, Logistiek & Technologie, Ondernemen, Gastvrijheid, Activiteiten 
en Communicatie & Presentatie. In levensechte ‘werkstations’ op 
school ontdek je wat jou aanspreekt, met hulp van onze docenten en 
loopbaancoaches. 

Waardevol diploma
De loopbaancoach begeleidt jou van klas 1 t/m 4. Hij/zij helpt je 
bij het maken van keuzes en bij het ontdekken waar je interesses 
liggen. Je mentor helpt je bij het vinden van je plek binnen de 
klas en ondersteunt je bij het plannen en organiseren van je 
maak- en leerwerk. De mentor is dan ook de eerste persoon 
voor jou en je ouders als je vragen hebt over school of je eigen 
ontwikkeling. Wij hebben hart voor het vmbo. Daarom biedt het 
KWC toekomstbestendig onderwijs. Dat maakt jouw diploma extra 
waardevol. Bovendien wordt ‘vmbo-allround’ erop vermeld. Hiermee 
start je uitstekend in het mbo (middelbaar beroepsonderwijs).

Vmbo-theoretische leerweg
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Op de havo helpen we je graag met leren en met het maken 
van vrienden voor het leven op een manier die bij jou past. 
Dat doen we binnen en buiten de lessen, bijvoorbeeld tijdens 
teambuildingsactiviteiten, internationale projecten, in een havo-
sportklas (zie p. 9), met ondernemend onderwijs of tijdens KWC-
uren waar jouw ontwikkeling voorop staat. 
Bij de havo op het KWC doen we het graag samen!

Keuzen en kansen
Als je als havoleerling op het KWC 
komt, start je in een kansklas Hv. 
De eerste weken krijg je alle vakken 
op havoniveau, daarna kijken we 
of je wellicht voor vakken wat 
moeilijkere stof aankan, want we 
willen wel dat je uitgedaagd blijft. Je 
volgt dan voor zo’n vak, in je eigen klas, de vwo-stof en krijg je 
zelfs vwo-cijfers. Uiteindelijk kun je na 2 jaar versneld examen 
doen in zo’n vak of zelfs helemaal overstappen naar het vwo. 
Maar uitgedaagd blijven is het belangrijkste doel!

Scoren en groeien
Wij zorgen voor een positieve sfeer en een goeie 
samenwerking. Zaken als formatief werken, progressiegericht 
coachen, growth mindset en autonomie ondersteunend 
onderwijs zeggen je waarschijnlijk niet heel veel, maar zorgen 
er wel voor dat je samen met ons het beste in jezelf naar boven 
kunt halen en daar houden we van. Doe je mee?

Ben je meer een doener dan een denker? Wil je het beste uit 
jezelf halen in een goeie sfeer zodat je super voorbereid de 
toekomst tegemoet kunt gaan. Dan past onze havo bij jou!

Havo

‘Het KWC? Onvergetelijke ervaringen, 
binnen en buiten school. En veel vrienden!’

Microscopie les (biologie)



Het vwo (atheneum en gymnasium) is de voorbereiding op 
wetenschappelijk onderwijs. We leren je je talenten te ontdekken 
en te ontwikkelen en hiervoor zelf verantwoordelijk te zijn. De 
toekomstgerichte vaardigheden zijn daarbij noodzakelijk en ook de 
academische vaardigheden zoals onderzoek doen staan centraal.
Je mag zelfs al af en toe kennismaken met de universiteit: U-Talent, 
Utrecht. Meteen vanaf de eerste klas! Ga jij de uitdaging aan?

Op ons vwo ontwikkel jij je zes jaar lang, in de breedte én in de 
diepte. Je doet nieuwe kennis op tijdens gewone schoolvakken, 
maar krijgt ook de mogelijkheid om te kiezen voor verdieping, 
ondersteuning of één van de aangeboden alternatieve opdrachten. 
Daarnaast doe je veel nieuwe ervaringen op, want het KWC biedt 
veel activiteiten en uitdagingen (zie p. 8/9). Binnen én buiten school 
krijg je volop kansen om je kennis te vergroten, je blik te verruimen 
en te groeien als mens! 

Ben jij sportief? Kies dan op het vwo bijvoorbeeld voor extra 
sport.

Gymnasium
Kun jij makkelijk leren? Ben jij 
leergierig, vindingrijk en een 
doorzetter? Kies dan voor ons 
gymnasium! Daar krijg je twee 
bijzondere vakken: Latijn en Grieks. Je 
leert over de verhalen en geschiedenis 

uit de Oudheid. De Oudheid leeft door in onze huidige cultuur en 
wereld. Daarom is het gymnasium hartstikke modern! 

Talentprogramma
Zit je op het vwo en zijn er vakken die jou makkelijk afgaan, ben 
je hoogbegaafd, beheers je bepaalde lesstof al? Dan kun je in de 
onderbouw van het vwo deelnemen aan het talentprogramma. Je gaat 
zelfstandig aan de slag met een onderwerp waarin je geïnteresseerd 
bent, of je krijgt ondersteuning of verdieping bij het door jouw gekozen 
vak. Jij kiest en jij bepaalt!

Vwo
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Kansen & uitdagingen

Global Citizen School
Bij ons kun je ‘grenzeloos’ 
leren, want wij zijn een 
Global Citizen School. 
Je kunt leren over 
internationaal samenwerken, 
extra kennis opdoen 
bij buitenlandgerichte 
schoolvakken, op 
uitwisseling gaan met buitenlandse leerlingen, stage lopen bij een 
internationaal bedrijf en meedoen met onze ‘Taaldorpen’. 
Is zo’n speciaal certificaat iets voor jou?

‘Mijn verwachtingen zijn volledig 
uitgekomen! Ik heb reizen gemaakt naar 

Engeland, Brussel, Schotland en Amerika.’
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TTO op elke afdeling
Op het KWC kun je tweetalig onderwijs (tto) volgen op elke afdeling. 
Graag vertellen we daar meer over. Hieronder twee redenen waarom het 
KWC uniek is.

1. Kansen
Op het KWC kijken we naar resultaten maar ook naar hoe jij je voelt. 
Wij geven je graag de kans om een extra uitdaging uit te proberen. 
De band met je groep en je docenten vinden wij heel belangrijk en die 
stimuleren we door de vele tto-activiteiten.

2. Je bent een wereldburger
Tijdens reizen en uitwisselingen ontmoet je jongeren en volwassenen 
uit de hele wereld. Je doet mee aan Engelstalige activiteiten 
zoals een High Tea of Engelstalig theater. Op het KWC komen 
internationale onderwerpen terug in het hele lesprogramma en word 
je opgeleid tot wereldburger.

Op vwo en havo krijg je minimaal 50% van de lessen in het Engels, 
op vmbo 30%. In klas 3 en 5 kun je aantonen hoe goed je bent in 
Engels door middel van Anglia-examens, in klas 6 doen tto-leerlingen 
een IB-examen. Beide internationaal erkende certificaten, doen!
Graag vertellen we meer over tto in de flyer ‘tto op het KWC’.

Open Lesavond tto & gymnasium dinsdag 13 december 2022.

KWC-uren
Tijdens deze uren neem je zelf de regie. Werk je aan vaardigheden, 
wil je extra uitleg of kies je voor meer uitdaging. Op vmbo-tl krijg je 
ook KWC-uren. Je kiest zélf wat je wilt leren. Wil je verdieping? Beter 
leren plannen? Zelfstandig leren werken? Iets anders leren? 
Jij mag kiezen. Zo krijg je extra kansen. Ontdek waar jouw kracht ligt!

‘Door mijn buitenlandse achtergrond 
vond ik het geweldig dat er zo veel 
mogelijk was op internationaal gebied.’
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Sportklasser (op vmbo-tl en havo)
Ben je sportief? Word dan sportklasser. Er zijn apart sportlessen en -activiteiten. 
Ook bezoek je een professionele sportwedstrijd en er is een eindkamp! Je leert 
nieuwe vaardigheden en je sport op hoger niveau. Je moet wel toelating doen 
(testdag). Je ouders betalen iets extra’s. Ook al zit je niet in de sportklas op havo 
en vwo kun je kiezen voor extra sport of sport als eindexamenvak (havo).

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.

Ondernemend KWC
Ben jij ondernemend, creatief en zelfstandig? Dan passen “Jij de 
Wereldburger’ en ‘Jij de Maatschappij’ goed bij jou. Hier leer je je 
ondernemende vaardigheden goed te gebruiken en ontwikkelen! Er is 
veel ruimte voor eigen initiatieven.

‘Ik heb een geweldige 
tijd gehad op het 
KWC! Ik heb veel 

geleerd en ben 
gegroeid als persoon.’
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Brugklas = kansklas
Je start in de (tweejarige) brugklas van jouw basisschooladvies. Maar… 
onze brugklassen zijn kansklassen! Je mag jouw beste vakken op hoger 
niveau proberen. Je volgt bijvoorbeeld vmbo-tl, maar probeert Engels 
op havo-niveau. Of je doet havo, maar volgt twee vakken op vwo-
niveau. Op het vwo kun je kiezen voor gymnasium, tto en/of het talent-
programma. Laat in de kansperiode zien wat je kunt! Zo kom jij verder. 
Dat is nou echt KWC. Ook buiten de schoolvakken zijn er allerlei extra’s. 
Grijp je kans!



Eigen plek, eigen team 
Bij ons heb je een vaste plek op school, met een eigen team van docenten 
en mentoren. Vmbo-tl, havo, atheneum, gymnasium en Agora zitten op 
de Beethovenlaan. De andere richtingen zitten op de Gershwinhof. 

Belangrijke weetjes

10

6
atheneum/
gymnasium
(tweetalig)

5
havo

4 vmbo basis/
kader 

 (tweetalig)

vmbo gemengde/ 
theoretische leer-
weg (tweetalig) agora

vmbo-basis 
t/m vwo

3
havo/
sport

(tweetalig)

atheneum/
gymnasium
extra sport
(tweetalig)

2 vmbo basis/
kader 

 (tweetalig)

vmbo theoretische leerweg/ 
vmbo theoretische leerweg/

sport (tweetalig)1

GershwinhofJaar Beethovenlaan

pr
ak

ti
jk

on
de

rw
ijs



 ‘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

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

Gershwinhof: 
praktijkonderwijs, vmbo-basis, vmbo-kader

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 geleerd hoe belangrijk 
respect is.’
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Open lesmiddagen
dinsdag 22 november & 

donderdag 24 november 2022

Open lesavond tto 
vmbo, havo, vwo

&
Open lesavond gymnasium

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 

KWC, al bijna 70 jaar 
bewezen kwaliteit!
P Bevlogen docenten, zowel   
 ervaren als startend
P Aansprekend onderwijs
P Hoge slagingspercentages
P Bovengemiddeld fijne sfeer

LET OP: de coronarichtlijnen kunnen aanpassingen veroorzaken


