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Wie zijn wij? 
 

Visie en Missie Lauwers College 
We zijn een open christelijke scholengemeenschap waar leerlingen en medewerkers hun talent 
en ambitie kunnen laten groeien. 
 
Ons onderwijs is gebaseerd op –Bijbelse- waarden zoals respect, verantwoordelijkheid voor 
jezelf, de ander en de omgeving, vergeving en verdraagzaamheid. Er wordt actief aandacht 
besteed aan levensvragen en het bewust worden van waarden. We bieden een veilige 
leeromgeving. Leerlingen worden gekend en voelen zich thuis. We werken samen op basis van 
vertrouwen. We bieden uitdagend onderwijs dat aansluit bij iedere leerling. We ontwikkelen 
creativiteit en talent, we bieden keuzemogelijkheden, stimuleren het stellen van vragen en 
hebben de ambitie om er uit te halen wat er in zit. We zijn een lerende organisatie. Dit vraagt een 
lerende houding van ons allemaal. De school staat midden in de maatschappij en werkt actief 
samen in en met de omgeving. 
We werken vanuit de volgende kernwaarden: 
● Veiligheid 

● Aandacht 

● Ambitie 

● Verbondenheid 

Organisatie 
Het Lauwers College heeft drie vestigingen: één in Grijpskerk (vmbo 1-4 en havo/vwo 
onderbouw), één in Kollum (vmbo 1-4) en Buitenpost (mavo, havo, vwo met gymnasium). De 
leiding bestaat uit drie locatiedirecteuren, de directeur stafbureau en teamleiders ; allen onder 
verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder. Het stafbureau is gehuisvest in het gebouw 
van de locatie Buitenpost. 

Buitenpost 
Op de locatie Buitenpost volgen ongeveer 925 leerlingen onderwijs op mavo, havo of vwo niveau 
(inclusief gymnasium). Er zijn ongeveer 100 medewerkers. In Buitenpost werken we met 
onderwijs OPM@@T. OPM@@T biedt uitdagend onderwijs dat aansluit bij iedere leerling. We 
ontwikkelen creativiteit en talent, we bieden keuzemogelijkheden, stimuleren het stellen van 
vragen en hebben de ambitie om bij iedere leerling ‘er uit te halen wat er in zit’. In ons onderwijs 
zijn de begrippen maatwerk en keuzemogelijkheden leidende begrippen in verbinding met de 

thema’s ambitie, duurzaamheid en ondernemerschap. Er wordt geïnvesteerd in ict-
ontwikkeling, coaching en duurzaam ondernemerschap. Door de toekenning van subsidie 
voor Sterk Techniekonderwijs (STO) wordt een impuls gegeven aan bredere samenwerking in en 
met de omgeving en een sterkere positionering van ons vmbo- onderwijs.  
 

De onderbouw in Buitenpost heeft een eigen plek: het Junior College met een eigen ingang en 
kluisje. We streven ernaar dat de onderbouw zoveel mogelijk les krijgt in dit gebouw. Deze 
nieuwbouw is speciaal neergezet om de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs te 
vergemakkelijken. 

 

https://www.lauwerscollege.nl/onderwijs-op-maat
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Kollum 
Op de locatie Kollum volgen 250 leerlingen onderwijs op vmbo basis-, vmbo kader en mavo 
niveau. In het schooljaar 2018-2019 is er in klas 1 begonnen met gepersonaliseerd onderwijs. Dit 
concept wordt de komende jaren doorgezet in de hogere leerjaren.  Er zijn ongeveer 40 
medewerkers.  

Grijpskerk 
Op de Groningse locatie in Grijpskerk wordt er aan 320 leerlingen onderwijs geboden op vmbo 
basis-, vmbo kader en mavo niveau. Ook kunnen leerlingen de onderbouw van havo/vwo in 
Grijpskerk volgen. In het schooljaar 2018-2019 is er in klas 1 begonnen met gepersonaliseerd 
onderwijs volgens de uitgangspunten van Kunskapsskolan. Dit concept wordt de komende jaren 
doorgezet in de hogere leerjaren.  Er zijn ongeveer 35 medewerkers.  
 

Ons onderwijs 
Op het Lauwers College willen wij uitdagend onderwijs bieden dat aansluit bij iedere leerling. We 
ontwikkelen creativiteit en talent, we bieden keuzemogelijkheden, stimuleren het stellen van 
vragen en hebben de ambitie om er uit te halen wat er in zit. Wanneer we kijken naar de 
ontwikkelingen in het basisonderwijs in onze regio zien wij deze ambities uitgewerkt in 
bijvoorbeeld maatwerktrajecten, talentprogramma’s, meertalig onderwijs, enzovoort. Met die 
bagage komen onze leerlingen binnen, daar moeten wij op voortbouwen en daarnaast 
anticiperen op wat onze leerlingen nodig hebben om ook op hun vervolgopleiding succesvol te 
kunnen zijn. Het diploma moet meer zijn dan een cijferlijst die toegang verschaft tot een 
vervolgopleiding.  
 
Ons onderwijs heeft een brede -drievoudige- opdracht: kwalificatie, socialisatie en 
persoonsvorming. Het kind ontwikkelt zich in verbinding met de wereld, waarin elk mens ertoe 
doet en het verschil kan maken. Voor elke leerling maken we het mogelijk om in verbinding met 
de wereld te worden wie hij is. Met een duidelijke visie op onderwijs leggen we een goede basis 
voor de toekomst van onze leerlingen. Naast wat de overheid van ons op het gebied van 
kwalificatie van ons verwacht, geven wij invulling aan het best mogelijke onderwijs met onze 
kernwaarden (veiligheid, aandacht, ambitie, verbondenheid) en pedagogische opvattingen als 
stevig fundament. We hebben de ambitie onze leerlingen op te leiden met zelfvertrouwen, de 
waarden en vaardigheden die nodig zijn voor de samenleving van vandaag en morgen. We 
richten ons daarom niet alleen op het behalen van een diploma, maar ook op de 
persoonsvorming en socialisatie van onze leerlingen. Persoonlijk leiderschap, autonomie, relatie, 
communicatie, samenwerking, ondernemerschap, duurzaamheid en het unieke talent van iedere 
leerling dragen daar aan bij. 

Pedagogische visie 
Leerlingen willen gezien worden, ervaren dat ze erbij horen en zich gewaardeerd voelen. Zij 
willen geloven in eigen kunnen, ergens goed in zijn en daar plezier aan beleven. Ze willen het zelf 
kunnen, maar niet alleen. De interactie tussen docent en leerling beïnvloedt in hoge mate de 
kwaliteit van het pedagogisch klimaat en daarmee ook van de prestatie. Goede interactie is van 
grote invloed op de motivatie, het plezier in leren en het gedrag van leerlingen. Voor het 
pedagogisch handelen betekent dat: luisteren, vertrouwen en veiligheid bieden, ruimte geven, 
optreden/begrenzen als het echt nodig is, uitnodigende omstandigheden creëren, het goede 
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voorbeeld zijn, uitdagen en ondersteunen. Hiermee geven we invulling aan de psychologische 
basisbehoeften van onze leerlingen: relatie, autonomie en competentie (motivatietheorie Luc 
Stevens). 

Visie op leren in Buitenpost 
Ieder mens is uniek. In ons onderwijs gaan wij daarom uit van verschillen. Iedere leerling heeft 
behoefte aan een leerroute die bij hem past. Dat vraagt om onderwijs waarbij maatwerk en 
keuzemogelijkheden uitgangspunt zijn. We willen werken op basis van de principes van 
waarderend leren. Een waarderend leerproces is niet gericht op het wegwerken van 
tekortkomingen, maar juist op het versterken wat al goed werkt. Daarbij ligt de focus op het 
ontdekken en ontwikkelen van talenten die leerlingen in huis hebben, op de voortgang die zij 
maken in hun leerproces en op het vergroten van het plezier dat zij beleven aan leren. We kijken 
naar elkaar vanuit een positieve, constructieve en onderzoekende manier. 

Visie op leren in Kollum en Grijpskerk 
Geïnspireerd door het Zweedse model van Kunskapsskolan is er vanaf het schooljaar 2018-2019 
op de  locaties Kollum en Grijpskerk onder de codenaam GO! (Gepersonaliseerd Onderwijs) een 
nieuw eigentijds onderwijsconcept ontstaan passend bij de leerbehoeftes van individuele 
leerlingen op de locaties. 
Bij GO draait alles om de leerling! Ieder kind is immers uniek. Elk kind heeft recht op uitdaging, 
om te leren, om tot het uiterste van zijn of haar kunnen te gaan. GO leert leerlingen hun 
talenten, eigen grenzen en daarmee zichzelf te ontdekken. We laten leerlingen in een veilige en 
duidelijke structuur groeien naar verantwoordelijkheid en een toekomst in de maatschappij. 
Op de locaties Kollum en Grijpskerk willen wij beter inspelen op de verschillen tussen leerlingen. 
Deze verschillen hebben betrekking op niveau, leerstijl, interesse, tempo, meervoudige 
intelligenties, voorkennis en zorgbehoefte. Het is onze overtuiging dat gepersonaliseerd 
onderwijs leidt tot meer talentontwikkeling en betere leerresultaten.   
Bij GO werkt de leerling bij elk vak op zijn of haar eigen niveau, en in zijn of haar eigen tempo. 
Iedere leerling krijgt een persoonlijke coach die de leerling begeleidt bij het plannen van de 
lesstof en het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces. Op deze manier wordt 
het de leerling geleerd stapsgewijs te werken aan eigen ontwikkeling. Iedere week heeft de 
leerling een persoonlijk gesprek met zijn/haar coach, waarbij aan de hand van een logboek, 
wordt teruggeblikt en afspraken worden gemaakt over nieuwe leeractiviteiten om zijn/haar 
leerdoelen te bereiken. 

  
 

 


