
Agora-onderwijs 
op het KWC



Ben je nieuwsgierig? Heb je ideeën? Ben je creatief of benieuwd 
wat er in de wereld allemaal te ontdekken valt? Wil je in overleg 
met je coach jouw eigen koers uitstippelen? Dan is het Agora echt 
iets voor jou! 

Challenges
Vanuit je eigen interesses ga je op zoek naar jouw talenten en ambities. 
Je bedenkt zélf een challenge en aansluitend stel je samen met je coach 
een (stappen-)plan op. Tijdens de uitvoeringsfase ga je op zoek naar 
informatie, die je kunt vinden op het internet, maar ook tijdens een stage 
of bij deskundigen. Zo leer je de mogelijkheden van de wereld om je heen 
kennen. Je doet het op jouw tempo met persoonlijke hulp van jouw coach. 
Je kunt gaan voor een vmbo- tot en met vwo-diploma bij KWC-agora. Dit 
allemaal in een prettige en ontspannen omgeving die je zelf mee creëert.

Inspiratiesessies
Tijdens een inspiratiesessie 
maak je kennis met iemands 
passie, avontuur, hobby of 
werk. Of met iets bijzonders 
wat de ander in de wereld 
heeft bereikt of meege-
maakt. Iedereen is welkom 
om jou te komen inspireren. 
Dat kunnen ouders zijn, 
maar ook anderen die je 
kent. 

Agora: Begin de Challenge



Agora schooldag
Je start flexibel tussen 8.30 uur en 09.30 uur. De gezamenlijke dagstart 
is bedoeld om te verbinden en elkaar te inspireren. Daarna ga je aan 
de slag met je challenges. Tussendoor heb je pauzes, stilte-tijd en 
overlegmomenten met je coach. Na circa 6 uur rond je je agora-dag af en 
kijk je hoe je je dagdoelen gehaald hebt. Zo ga je elke dag opgewekt en 
tevreden naar huis!

Nieuwsgierig? 
Denk je: Wow, dit is gaaf! en wil je meer weten over KWC-agora? Kom dan 
naar ons Open Huis, de informatieavond, de masterclass of je meldt je aan 
voor de meeloopdag.



• De groep 8 masterclasses KWC-agora op 6 & 13 oktober 2021
• KWC-agora informatieavond op 30 november 2021
• KWC-agora presentatie tijdens het Open Huis op 14 januari 2022

Meer weten? Bel met 0345-639050 of mail naar Agora@kwc-culemborg.nl. 
We informeren je graag!

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
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LET OP: de coronarichtlijnen kunnen aanpassingen veroorzaken


