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Als je 
uitdaging 

zoekt!

Zelfontplooiing

Het was de Duke of Edin-
burgh die in 1956 de 'Award'
bedacht. De Duke of Edin-
burgh's Award is nog altijd
populair en sinds een aantal
jaren schrijven steeds meer
niet-Engelse jongeren zich
daarvoor in. Het Liemers
College bedacht een eigen
variant op de Engelse
Award: onze deelnemers
zijn namelijk jonger en kun-
nen maar enkele jaren aan
de Award besteden vóór ze
van school gaan. Het uit-
gangspunt blijft gelijk: jon-
geren doen iets extra's voor
hun eigen ontwikkeling en
ontplooiing.

De LiemersCollegeAward
wil jongeren een plezierig
en uitdagend programma
bieden, zodat ze zich opti-
maal kunnen ontwikkelen. 

Dit is ook precies de missie
van de Duke of Edinburgh 
en daarom past de LCAward
heel goed binnen het onder-
wijs op onze school.

Veel organisaties over de
hele wereld onderschrijven
het belang van een Award.
Ook de LCAward is een
mooie aanbeveling bij de
toelating tot een vervolgstu-
die en helpt je later zeker bij
je sollicitatie voor een be-
trekking.

The sky is the limit is our motto.

LiemersCollegeAward
Als je een extra uitdaging zoekt!

Wil je ontdekken wat je écht kunt en stopt leren voor
jou niet bij de lessen op school? Dan is de Liemers-
CollegeAward iets voor jou. De LCAward is een on-
derscheiding die wordt uitgereikt aan ambitieuze
leerlingen die op vier onderdelen een bijzondere
prestatie leveren: onderwijs, cultuur, maatschappij en
sport & expeditie.

Voor alle onderdelen maak je een plan dat je individu-
eel of met een groep uitvoert. Het leuke is dat het plan
jouw keuze is en dat je dus dingen doet die je echt
boeien. Bij het onderdeel onderwijs kun je denken
aan iets extra's voor een vak of het leren van een
vaardigheid. Bij cultuur kun je aan de slag met toneel,
film, dans of literatuur. Voor een maatschappelijk pro-
ject kun je een sponsoractie organiseren of een team
begeleiden. Ook op het sportieve vlak zijn er vele mo-
gelijkheden: een hike door Wales, het beklimmen van
een berg, of het lopen van het Pieterpad, verzin het
maar. Ook de tijd waarin je het uitvoert, en waar en
met wie, bepaal je in je plan. Je krijgt veel vrijheid,
maar de Award is niet vrijblijvend.

Om voor een bronzen LCAward in aanmerking te
komen moet je voldoen aan de basisvoorwaarden op
alle vier de onderdelen. Als je je aanvullend onder-
scheidt in één van de vier aandachtsgebieden komt
een zilveren of zelfs gouden Award binnen je bereik.
De LCAward krijg je aan het einde van je opleiding
uitgereikt, tijdens een feestelijke bijeenkomst in het
Theatre of Dreams.

Schooljaar 2015-2016

“Young people are our future. Developing them to their full
potential is a top priority. One practical way to develop this
huge reservoir of talent is through participation in the
Award.” Nelson Mandela



Tien basisprincipes

1. Toegankelijkheid
Elke leerling van het Liemers College die zijn horizon wil 
verbreden en redelijke tot goede punten haalt, kan deelne-
men aan het LCAward-programma.

2. Uitdaging
Uitgangspunt van het programma is het ontdekken van
nieuwe mogelijkheden. Het stelt je in de gelegenheid jezelf
een doel te stellen en dat doel te bereiken. Onderweg doe je
zelfkennis, verantwoordelijkheidsgevoel, vertrouwen in an-
deren en de vaardigheid om een plan te maken op, en je leert 
organiseren.

3. Vrijwilligheid
Deelname aan het programma is vrijwillig. Je kiest zelf 
voor bepaalde activiteiten en koppelt daar doelen aan. Je
krijgt ondersteuning vanuit school, maar de belangrijkste
stuwende kracht ben jezelf.

4. Niet-competitief
De LCAward is geen wedstrijd. Iedereen werkt voor zichzelf,
aan zichzelf en overwint wellicht zichzelf.

5. Evenwichtige opbouw
Het programma omvat praktische en avontuurlijke activitei-
ten op vier verschillende aandachtsgebieden: onderwijs, 
cultuur, maatschappij en sport & expeditie.

6. Flexibiliteit
Bij het uitvoeren van het programma maak je gebruik van 
de plaatselijke omstandigheden. Iedereen kan in zijn eigen
tempo deelnemen.

7. Progressie
Het programma kan worden uitgevoerd op drie verschillende
niveaus: goud, zilver en brons. Hoe hoger het niveau, hoe
meer inspanning en toewijding je aan de dag zult moeten
leggen.

8. Persoonlijke doelstellingen
Het enige criterium om een LCAward te halen is de wens 
om persoonlijk iets te volbrengen. Alle deelnemers stellen
zelf een doel, dat zij in overleg met hun begeleiders willen
bereiken.

9. Persoonlijke ontwikkeling
De LCAward is ingesteld om leerlingen die een extra uit-
daging zoeken, daartoe in staat te stellen. Het programma is 
gericht op een aanvullende, persoonlijke ontwikkeling.

10. Plezier
Plezier beleven aan wat je doet, is een belangrijk uitgangs-
punt. Plezier dat ook wordt ingegeven door de voldoening 
die voortvloeit uit je eigen prestatie.

Hoe werkt het?

De LCAward begint in de derde klas. 
Je meldt je op vrijwillige basis aan en na
een oriëntatie maak je een voorzichtig
begin. Na de oriëntatie ga je in de rest van
je schoolloopbaan je plannen verder uit-
werken. 

Contact

www.liemerscollegeaward.nl 

climb high

dive deep 

travel far

run fast

write your book 

sing your song

help the needy

get your reward in
the Theatre of

Dreams

take the challenge

follow your dream

Comité van aanbeveling: Clemens Cornielje [Commissaris van de Koning in 
Gelderland en oud-leerling van het Liemers College], Jan de Ruiter [burgemeester 
Zevenaar], Ina Leppink-Schuitema [burgemeester Montferland], Mark Slinkman
[oud-burgemeester Rijnwaarden], Marc Mittelmeijer [voorzitter College van 
Bestuur Quadraam], Harald Wiggers [voorzitter Centrale Directie Liemers College]
en mevrouw Obama [grootmoeder president Barack Obama].


