
Dollard College 
 
Winschoten 
Het zuiden van Nederland heeft de naam de meest gastvrije regio van ons land te zijn. Na 
onze bezoeken aan het noorden van Nederland, durft de redactie van deze rubriek dit in 
twijfel te trekken. Na de luxe lunch bij het Alfa College eerder op de dag, worden we ’s 
middags op het Dollard college zeer gastvrij ontvangen met koffie, thee, koek, frisdrank, 
nootjes en allerlei hapjes.  

 

Algemeen 
Het Dollard College (vmbo/havo/vwo) heeft 2 locaties met in totaal 1370 leerlingen. De 
mediatheek is gevestigd in de locatie Dr. J.H. Hommesplein in Winschoten, maar wordt ook 
gebruikt door leerlingen van de locatie Stikkerlaan (vmbo). 
De mediatheek wordt gerund door Nahid Djawedani en Stella Vujnovic. In het kader van hun 
omscholing in Nederland, hebben zij aan het ROC de MBO-opleiding voor mediathecarissen 
gevolgd. Nahid volgde de opleiding in Leeuwarden, en Stella in Utrecht. Zij zijn nog elke dag 
blij met deze keuze.  
De mediatheek beschikt over voldoende formatie en hoeft daarom geen vrijwilligers in te 
zetten bij het beheer van de mediatheek. 
 
Nieuwe mediatheek 
We laten ons rondleiden door de in 2013 prachtig vernieuwde mediatheek. Enthousiast 
vertellen Nahid en Stella dat zij en de leerlingen nog elke dag genieten van het resultaat. 
De mediatheek is modern, warm ingericht met de accentkleuren rood, paars, geel en oranje.  
Aan de mediatheek grenst een computerlokaal; beide ruimtes kunnen door middel van een 
kleurige schuifwand aan elkaar gekoppeld worden. Naast computerwerkplekken beschikt de 
mediatheek over rode zitbanken, met sfeervolle hanglampen. Daarnaast zijn er werkplekken 
in de vorm van hoge zittafels, met moderne zwarte krukken. De hoofdrubrieken van de 
informatieve collectie worden met grote duidelijke letters op de wanden aangegeven.  
De vormgeving en inrichting van de mediatheek en het computerlokaal loopt door in de 
gangen. Er is veel glas gebruikt, waardoor de mediatheek een zeer toegankelijke en 
uitnodigende ruimte is geworden.  
 
Leesbevordering  
Nahid en Stella nodigen regelmatig schrijvers uit. Zo waren Maartje Wortel, Nina Weijers en 
Annejoke Smids te gast op het Dollard College. Ook doen ze mee met de voorleeswedstrijd 
Read2me. Ze zijn betrokken bij de diverse schoolprojecten: zo maakt de mediatheek deel uit 
van de jury bij het poëzie- en prozaproject in het kader van de Talentshow, een jaarlijkse 
goede doelen actie. 
 

 
 

http://www.dollardcollege.nl/Home.html


Een nadere kennismaking met Nahid en Stella in 7 vragen 
 
Wat ligt op jullie nachtkastje? 
Bij Stella De vierde dimensie van Hans Peter Roel, en bij Nahid De Amerikaanse prinses van 
Annejet van der Zijl. 
 
Wat is jullie geheim?  
Passie voor het werk en goede service bieden: ‘de rest blijft geheim’! 
 
Leuke anekdotes 
De kleine attente cadeautjes die ze regelmatig van leerlingen krijgen, zoals Chinese geluk-
hangertjes en chocola. 
 

Trots op 
Hun goede samenwerking, de collectie, de leerlingen en de inrichting.  Ze zijn blij met de 
directie die het belang van de mediatheek ziet. 
 

Genietmomenten 
Leerlingen die tevreden de mediatheek verlaten, maar ook oud-leerlingen die nog eens langs 
komen. 
 

Ambitie voor de mediatheek 
Nahid en Stella willen in de toekomst graag een grotere rol spelen in het leerproces van de 
leerlingen. 
 

Als geld geen rol speelt 
wordt de collectie flink uitgebreid, met extra aandacht voor verfilmingen. 

Verslag n.a.v. een bezoek van de redactie op 18 maart 2016 

 
 

 
 

 

 
 


