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Voorwoord
Het Dollard College en Ubbo Emmius in  
Winschoten gaan met elkaar samenwerken.  
Beide scholengemeenschappen voor voort- 
gezet onderwijs bundelen hun krachten om  
een volwaardig en breed onderwijsaanbod  
voor jou en alle andere leerlingen in  
Winschoten en omgeving te kunnen  
blijven garanderen. 

Waarom samenwerken? 
Voor beide scholen staat het belang van  
jou als leerling voorop. Wij willen jou alle  
keuzemogelijkheden qua onderwijs blijven  
bieden. Het voortgezet onderwijs in Oost- 
Groningen krijgt namelijk te maken met  
een dalend aantal leerlingen. Samen zien  
we veel meer kansen dan apart van elkaar,  
zodat jij de opleiding kan kiezen die bij je  
past. We gaan voor een besturenfusie met  
ingang van 1 januari 2022 en een formele  
samenvoeging van onze scholen in  
Winschoten per 1 augustus 2022. 

Op deze manier kunnen we nu en in de  
toekomst het ‘totaalpakket’ aan onderwijs  
garanderen: van praktijkonderwijs tot en  
met gymnasium. Op welke vestiging jij  
precies terecht komt in Winschoten, wordt  
op een later moment bekend gemaakt.  
Zodra dit duidelijk is, zullen we jou en  
je ouders hierover informeren.
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Is het nog niet helemaal duidelijk welk school- 
advies je krijgt of ben je vooral nieuwsgierig 
naar het aanbod en de sfeer op het voortgezet 
onderwijs in Winschoten? We hopen dat deze 
brochure je dan wat verder op weg helpt in je 
keuze. We hebben alles voor je op een rijtje  
gezet zodat je weet wat voor onderwijs wij  
aanbieden en waar we onze aandacht op richten. 

Dankzij de samenwerking van Dollard College  
en Ubbo Emmius in Winschoten bieden we  
een breed onderwijsaanbod aan. Van praktijk- 
onderwijs tot en met gymnasium; je kunt bij  
ons terecht! We werken samen met jou aan  
een mooie leerweg waar je volledig jezelf kan 
zijn en we oog voor elkaar hebben. Een open 
sfeer is belangrijk en kenmerkend voor de  
cultuur op onze scholen.

Naast leren en jezelf ontwikkelen is er veel tijd 
voor leuke dingen, zoals excursies, een jaarlijkse 
kerstmarkt en sportdagen. We wensen je heel 
veel succes met je keuze en een warm welkom 
bij onze scholen in Winschoten!

Bij ons kun je terecht voor:
• Praktijkonderwijs*
• Vmbo bb  

(basisberoepsgerichte leerweg)
• Vmbo kb  

(kaderberoepsgerichte leerweg)
• Vmbo gl (gemengde leerweg)
• Vmbo tl (theoretische leerweg/mavo)
• Havo 
• Vwo (atheneum/gymnasium) en  

vwo tto (tweetalig onderwijs)

ISK  
(internationale schakelklas)
Woon jij nog maar kort in Nederland  
en moet je de taal nog leren? Dan kun 
je bij ons terecht in de internationale 
schakelklas. Jij en je klasgenoten  
(allemaal 12 tot 18 jarigen) worden  
ingedeeld in niveaugroepen, zodat  
het onderwijs goed bij je past. In  
de internationale schakelklas leer  
je zo snel mogelijk Nederlands lezen, 
schrijven, spreken en verstaan, zodat  
je kunt doorstromen naar een andere 
opleiding. Ook organiseren we volop 
maatschappelijke, culturele en sportieve 
activiteiten voor je waar je aan kunt 
deelnemen.

“ Je leert in de praktijk door  
stages en bedrijfsbezoeken  
en je wordt geholpen bij het  
maken van een keuze voor  
een vervolgopleiding en  
loopbaan.”

Ons onderwijsaanbod

* meer informatie hierover vind je aan de andere zijde 
van deze brochure op pagina 10. 
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Beroepsgerichte leerweg (vmbo bb/kb)

Het vmbo bereidt je voor op het mbo (middel-
baar beroepsonderwijs). Je kunt op het vmbo 
een aantal leerwegen volgen. Wij bieden de  
volgende beroepsgerichte leerwegen aan:

• bb (basisberoepsgerichte leerweg)
 Met een diploma voor vmbo bb kun  

je doorstromen naar de basisberoeps- 
opleidingen niveau 2 op het mbo.  
Leerlingen van vmbo bb krijgen per  
week minder theorie-uren dan vmbo kb  
leerlingen. De niveaus zijn ook verschillend.

• kb (kaderberoepsgerichte leerweg)
 Met een diploma voor vmbo kb kun je  

doorstromen naar de vak- en middenkader- 
opleidingen niveau 3 of 4 op het mbo.

We vinden het belangrijk dat je je veilig  
en fijn voelt in de klas. En dat er tijdens  
het schooljaar niet teveel veranderingen  
zijn. Hierdoor kan jij je volledig concentreren  
op de lessen en je taken. Dit doen we door  
kleine groepen te maken. Ook zorgen we  
ervoor dat je zoveel mogelijk dezelfde  
docent hebt. We letten goed op wat jouw  
leerbehoeftes zijn en helpen je hoe je het  

beste kan leren. Zo kun jij jezelf zo goed  
mogelijk ontwikkelen en ontdekken wie  
je bent en wat bij je past. Ook worden er  
mogelijkheden geboden om eventueel op  
te stromen. Je ontdekt je talenten en laat  
die groeien!

Leren in de praktijk
Je leert vanuit echte praktijksituaties, in en  
buiten de school. Denk hierbij bijvoorbeeld  
aan stages en bedrijfsbezoeken. Zo bereid  
jij je goed voor op je vervolgopleiding. Met  
je vmbo diploma op zak, stroom je in een  
doorlopende leerlijn door naar het mbo.  
Wij helpen je bij het kiezen van een vervolg- 
opleiding en loopbaan te kiezen, zodat de  
doorstroom naar het mbo nog een stuk  
gemakkelijker wordt.

De beroepsgerichte leerweg 
is gericht op:
• Les in kleine groepen.
• Leren door te doen.
• Aansluiting bij de behoeftes van  

de leerling.
• Mogelijkheden tot opstromen.
• Jezelf zo goed mogelijk kunnen  

ontwikkelen.
• Ontdekken wie je bent en wat bij je  

past (LOB).
• Het beleven van succeservaringen.
• Leren in de praktijk door stages en  

bedrijfsbezoeken.
• Goede voorbereiding op je vervolg- 

opleiding en loopbaan.

“ Als je door de school loopt  
zie je leerlingen actief en  
samenwerkend bezig.”
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“ Als je niet kunt kiezen voor 
een profiel moet je kijken  
welke vakken je wel of niet 
leuk vindt. Volg je hart en 
overleg met je ouders wat  
het beste voor je is.”

Het vmbo bereidt je voor op het mbo (middel-
baar beroepsonderwijs). Je kunt op het vmbo 
een aantal leerwegen volgen. Naast de hiervoor 
genoemde beroepsgerichte leerwegen, bieden 
wij ook de volgende vmbo-leerwegen aan:

De opleiding vmbo tl/gl duurt in totaal 4 jaar. 
De niveaus vmbo tl en gl liggen dicht bij elkaar, 
maar bij de gemengde leerweg volg je naast 
theorie ook een beroepsgericht vak. Met een 
diploma voor vmbo tl/gl kun je doorstromen  
naar een vakopleiding op niveau 3 of midden- 
kaderopleidingen op niveau 4 van het mbo.  
Een mavo/vmbo tl diploma geeft ook toegang  
tot het vierde leerjaar van de havo als aan  
de voorwaarden wordt voldaan.

Ontdekken waar je goed in bent, daar krijg  
je alle ruimte voor bij de theoretische en  
gemengde leerweg. We zorgen dat je in een  
klas komt waarin je je fijn voelt en helpen je  
met hoe je het beste kunt leren. Samen gaan  
we bepalen welke leerbehoeftes je hebt en  
passen het onderwijs daarop aan. Zodat jij  
je zo goed mogelijk kan ontwikkelen en je  
successen kunt vieren. We doen dit o.a.  
door te werken en leren in projecten,  
waarbij vakken samen komen. 

Ook worden er mogelijkheden geboden om  
eventueel op te stromen naar havo. Verder  
is er veel aandacht voor een gezonde leefstijl  
en zorgen we ervoor dat we goede contacten 
onderhouden met je ouders/verzorgers.

De theoretische en gemengde
leerweg is gericht op:
• Het beleven van succeservaringen.
• Korte lijnen met thuis.
• Aansluiting bij de behoeftes van  

de leerling.
• Jezelf zo goed mogelijk kunnen  

ontwikkelen.
• Ontdekken wie je bent, waar je goed  

in bent en wat bij je past (LOB).
• Aandacht voor een gezonde leefstijl.

Theoretische en gemengde leerweg  
(vmbo tl/gl)
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Havo/vwo

• Havo
  De opleiding duurt in totaal 5 jaar. Met een  

havodiploma kun je doorstromen naar het  
hbo. Voor havoleerlingen bieden we moge- 
lijkheden om op te stromen naar het vwo. 
Het havo-diploma geeft toelating tot vwo-5  
als aan de voorwaarden wordt voldaan. 

• Vwo
 De opleiding duurt in totaal 6 jaar. Met een 

diploma van het vwo kun je doorstromen   
naar de universiteit. Ook geeft het diploma   
toegang tot het hbo.

Je fijn voelen is een voorwaarde om goed  
te kunnen leren. Daarbij hoort een prettige klas  
en de eerste drie jaren een vaste mentor.  
Maar ook dat je uitgedaagd wordt zodat je  
kan ontdekken wie je bent en wat bij je past.  
Naast kennis opdoen is een gezonde leefstijl  
ook heel belangrijk. Daar besteden we ook  
veel aandacht aan.

We gaan aan de slag met het leren plannen  
en leren en je ontdekt wie je bent en waar  
jouw talenten liggen. Ben je bijvoorbeeld  
geïnteresseerd in techniek? Dan kun je je ei 
kwijt bij de Lego League! We stimuleren je een 
kritische houding te ontwikkelen: wat weet  
ik en hoe kom ik iets te weten. Je gaat veel  
werken in projecten waarbij verschillende 
vakken samenkomen. Je leert hoe je de  
opgedane kennis kunt integreren en  
toepassen in de praktijk.

Zesjarige havo
Als je de zesjarige havo-route volgt, krijg je  
twee diploma’s: een mavo/vmbo tl- en een  
havodiploma. Op het mavo/vmbo tl krijg je al 
extra opdrachten op havo-niveau, zo leer je 
alvast op de havo-manier te werken. Je doet ook 
examen in een extra vak zodat je met dezelfde 
vakken verder kunt werken op het havo. Als je 
na vier jaren jouw mavo/vmbo tl-diploma haalt, 
volg je tot aan de zomervakantie extra lessen ter 
voorbereiding op het havo. Na de zomervakantie 
begin je dan in het vierde leerjaar van het havo.

Het havo/vwo is gericht op:
• Aansluiting bij de behoeftes van  

de leerling.
• Het beleven van succeservaringen.
• Jezelf zo goed mogelijk kunnen  

ontwikkelen.
• Ontdekken wie je bent en wat bij je  

past (LOB).
• Het integreren en toepassen van  

kennis.
• Het ontwikkelen van een kritische  

houding: wat weet ik & hoe kom ik  
iets te weten.

Vwo – tto (tweetalig onderwijs)
Ben je goed in Engels? Dan kun je bij ons 
tweetalig onderwijs (tto) volgen. Je volgt  
de vakken, aardrijkskunde, geschiedenis, 
biologie en beeldende vorming in het  
Engels. Maar ook muziek, personal skills  
en European and International Orientation. 
En natuurlijk Engels! Het mentoruur is  
ook in het Engels. Je doet regelmatig  
activiteiten waarbij je veel met elkaar  
moet samenwerken en overleggen.  
Je krijgt bij Engels extra ondersteuning  
voor de vakken die in het Engels gegeven 
worden. In het derde jaar rond je het tto  
af. Daarna vervolg je het vwo in het  
Nederlands.

“Vwo tto is a nice way  
to learn English and  
connect with the world. 
Everyone is accepted  
for who they are. So  
take the risk!”
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Betrokkenheid van de leefomgeving

Xperience 
Ben jij nieuwsgierig en onderzoekend? Wil je 
graag weten hoe bepaalde zaken werken en  
in elkaar zitten? Dan word jij enthousiast van  
het field-lab! In het field-lab ga je in groepjes 
aan de slag met een levensechte, serieuze en 
uitdagende opdracht, van échte opdrachtgevers 
uit het bedrijfsleven. Je leert om samen te  
werken, ideeën te ontwikkelen en te werken  
als een uitvinder, onderzoeker en ontwerper.
 
De opdrachten worden vanuit 7 werelden  
gemaakt: 
• Menselijk lichaam
• Verkeer, transport en ruimte
• Geld en handel
• Wetenschap en ontdekken
• Onze planeet
• Voeding en gezondheid
• Creativiteit en ontwerpen

Er wordt een verdeling gemaakt van de werelden  
over twee schooljaren. Per project kunnen  
er meer werelden centraal staan en komen  
er verschillende vakken aan bod zoals  
scheikunde, natuurkunde, biologie en techniek.

First Lego League 
Lego alleen voor kleine kinderen? Absoluut  
niet! Ieder jaar wordt wereldwijd de First  
Lego League georganiseerd. Hierin worden  
kinderen van 9 – 15 jaar uitgedaagd om  
uitvindingen en innovaties te bedenken op  
het gebied van sport en technologie. Aan  
dit project doen meer dan 200.000 kinderen 
mee! De mogelijkheden zijn eindeloos. Elk  
project wordt beoordeeld op het ontwerp,  
presenteren en samenwerken. Als klas/team 
werk je vanaf het begin van het schooljaar  
samen toe naar de regiofinale in februari.

• Leren samenwerken als team. 
• Ontwikkelen van oplossingsgericht denken. 
• Oefenen in presenteren.

Sterk Techniekonderwijs
In onze regio is sprake van krimp.  
Tegelijk zijn er veel vakgebieden waarop 
vraag is naar goed opgeleid personeel. 
Om de regio goed leefbaar te houden 
werken Dollard College en Ubbo Emmius 
samen met regionale bedrijven, zodat 
we jou én de regio een goede toekomst 
kunnen bieden. Dankzij deze nauwe  
samenwerking kunnen we jou goed 
voorbereiden op een opleiding en werk 
in de regio en genoeg uitdaging bieden 
in het techniekonderwijs. Je kan bijvoor- 
beeld aan de slag met activiteiten en  
projecten bij bedrijven. Leuk toch om 
alles meteen in de praktijk te kunnen 
zien en echt aan de slag te mogen  
voor een bedrijf? We hopen jou zo  
enthousiast te maken voor techniek!

Buitenschoolse activiteiten
Leren is belangrijk, maar een school  
is er ook om anderen te ontmoeten,  
plezier te hebben en met elkaar  
activiteiten te ondernemen. Gedurende  
het schooljaar worden er veel buiten- 
schoolse activiteiten georganiseerd.  
Je kunt je (creatieve) talenten ontwikkelen 
en laten zien aan de rest van de school.  
Kun jij bijvoorbeeld leuk gitaar spelen?  
Dan is de schoolband misschien iets  
voor jou. Gek op lezen? Geef jezelf op  
voor de voorleeswedstrijd. 

Ook ga je met je klas uitstapjes maken.  
Je maakt kennis met toneel, film, dans,  
muziek en schilder- en tekenkunst. Want 
leren doe je niet alleen in de klas of uit  
je boeken. Je trekt er regelmatig op uit. 

Zo ga je op excursie naar bijvoorbeeld musea  
of het buitenland. Je kunt ook meedoen aan  
een internationale uitwisseling in diverse  
landen in Europa. Leuk toch!

Activiteiten
• Sportdagen
• Schoolreizen
• Klassenuitjes
• Voorleeswedstrijd
• Theatervoorstellingen
• Schoolband/schoolkoor
• Bedrijfsbezoeken
• Schoolfeest
• (Culturele) excursies
• Projecten rond burgerschapsvorming
• Culturele activiteiten 
• Introductieweek met kennismakings- 

activiteiten
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We vinden het belangrijk dat er wordt gekeken 
naar jouw persoonlijke wensen en mogelijkheden 
als leerling. Je krijgt bij ons de mogelijkheid 
om het onderwijs op je eigen tempo te volgen, 
binnen jouw leerbehoefte. Je kan daarin kiezen 
welke vakken jij interessant vindt en welke  
richting jij op wilt. 

Zo ontwikkel jij je optimaal en ben je  
gemotiveerd om jouw persoonlijke leerdoelen  
te behalen. De docenten stellen je hierbij de 
juiste vragen en coachen je hierin voor verdere 
groei. Zij voorzien je van goede en effectieve 
feedback en feedforward zodat jij je continu  
blijft ontwikkelen, gericht op de toekomst.

Digitale middelen  
& leren op afstand
We doen steeds meer online. Helemaal nu 
we in een uitzonderlijke tijd zitten, zoeken 
we veel naar digitale oplossingen. We vinden 
het als school dan ook onze belangrijke  
taak om jou als leerling voor te bereiden  
op de digitalisering van onze samenleving  
en passen ons onderwijs daarop aan. 

Door de Coronamaatregelen zal jij (deels) 
gaan leren op afstand, vanaf je eigen laptop.  
Ook zul je misschien gaan werken met een 
iPad en zullen we elkaar regelmatig zien  
en spreken via Teams. Wij begeleiden jou  
en je ouders hier goed bij en ondersteunen  
je bij het ontdekken van de apparatuur  
en programma’s.

Inzetten op  
jouw individuele  
leerbehoefte

14 15



Gezonde School 
Een gezonde leefstijl vinden we erg belangrijk. 
Je fijn voelen is een voorwaarde om goed te 
kunnen leren. Als je je lichamelijk goed voelt, 
gaan veel dingen vaak een stuk gemakkelijker. 
Daarmee bedoelen we niet alleen dat gezond 
eten goed voor je is, maar ook dat het belangrijk 
is dat je iedere dag genoeg beweging krijgt. We 
stimuleren op school dan ook graag het ‘sporten 
met plezier’. 

Daarnaast staan we roken, alcohol en drugs  
niet toe op school en tijdens schoolactiviteiten. 
Dit geldt voor zowel leerlingen, ouders en  
personeel. Ook vinden we het belangrijk dat  
je op onze school op een gezonde manier met  
elkaar omgaat, ook wanneer er sprake is van 
méér dan alleen vriendschap en je misschien 
voor de eerste keer verliefd wordt. We proberen 
je een gezonde basis te geven. Bovendien willen 
we dat er een veilige schoolomgeving voor je  
is. De cursus ‘omgaan met geweld en agressie’  
in je eerste leerjaar helpt je om fysiek en  
mentaal sterker te worden, meer zelfvertrouwen 
te krijgen en je grenzen aan te kunnen geven. 

• Gezond eten is bij ons vanzelfsprekend. 
• Met plezier gezond bewegen!
• Roken, alcohol & drugspreventie.
• Goede educatie en voorlichting op het gebied 

van relaties & seksualiteit.
• Niet alleen gezond, maar ook veilig.
• Zelfvertrouwen vergroten.
• Leer je grenzen kennen en verleggen.

Leerlingondersteuning  
& dyslexiebegeleiding
Het welzijn van de leerlingen vinden we  
erg belangrijk. Daarbij hoort ondersteuning 
op maat en persoonlijke aandacht voor alle  
leerlingen. Er is een dyslexieprotocol en er  
zijn contactmomenten met de dyslexiecoach 
voor vragen over dyslexie en/of dyscalculie.  
De vestiging heeft een anti-pestcoördinator  
en er worden projecten rondom pesten  
en sociale omgang georganiseerd. Verder 
onderhouden we goede contacten met  
externe instanties. Om te zorgen voor een 
optimale ondersteuning van de leerlingen, 
onderhouden we een intensief contact met 
de ouders/verzorgers. 

• Contactmomenten met dyslexiecoach. 
• Projecten rondom pesten/sociale omgang.
• Goede contacten met externe instanties.
• Individuele benadering van de leerling.
• Intensief contact met thuis.
• Anti-pestcoördinator.
• Dyslexieprotocol.

Een veilige leeromgeving
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Hommesplein

Adres: Doctor J.H. Hommesplein 2, Winschoten
Directie: Mw. Ans Koster - Schulte 
Telefoonnummer: (0597) 67 02 00
E-mailadres: hommesplein@dollardcollege.nl 

Bovenburen 60-76
 
Adres: Bovenburen 60 - 76, Winschoten
Directie: Mw. Landa Buiter
Telefoonnummer: (0597) 45 49 40
E-mailadres: wns@ubboemmius.nl 

Campus Winschoten
 
Adres: P.C. Hooftlaan 1, Winschoten
Directie: Mw. Anka Noorda - Bolt 
Telefoonnummer: (0597) 67 09 70
E-mailadres: campus@dollardcollege.nl 

Praktijkonderwijs
Bovenburen
 
Adres: Bovenburen 11 - 11A, Winschoten
Directie: Mw. Dineke Staalstra
Telefoonnummer: (0597) 55 31 95 / 90
E-mailadres: bovenburen@dollardcollege.nl

Vestigingen

18 19



Samen sterker www.ubboemmius.nl
www.dollardcollege.nl


