
Dyano Bregonje houdt van voetballen en zijn hobby’s 
zijn gamen ‘en leuke dingen doen’. Hij zit in de eerste 
klas van het vmbo op Campus VO Eemsdelta. Hij vond 
het best wel even spannend om zijn vertrouwde klas 
van basisschool De Optimist in Delfzijl in te ruilen voor 
een nieuwe klas op de nieuwe campus in Appingedam. 
Maar achteraf viel het hem reuze mee. In groep 8 
had hij zijn nieuwe klas al een keer ontmoet. Dat nam 
gelukkig snel de spanning weg, vertelt hij. En met de 
Gouden Weken direct na de zomervakantie leerde hij 
zijn nieuwe klasgenoten nog wat beter kennen. Dyano: 
“In workshops deden we allemaal leuke dingen. En we 
maakten afspraken over hoe we een leuke klas konden 
worden en blijven. Die afspraken hangen nu nog steeds 
op een papier in de klas.”

Ambitiegesprekken
Aan het begin van het schooljaar werd met Dyano een 
ambitiegesprek gevoerd. Zijn moeder Rianne was ook 
bij dat gesprek aanwezig. “Dat ging over mijn doelen 
op school”, vertelt Dyano. “Over waar ik goed in ben 
en waar ik nog beter in wil worden. Dat gesprek moest 
ik vooral zelf voeren, maar mijn moeder mocht me 
helpen.” Rianne: “Ik vind het belangrijk dat Dyano leert 
omgaan met de dingen die hij lastig vindt. Er was in 
het ambitiegesprek ook aandacht voor de struikelblok-
ken. Het was bovendien een eerste kennismaking met 
Dyano’s mentor, Esther Bultje. Zo heb ik aan het begin 
van het schooljaar al de mensen leren kennen bij wie ik 
terecht kan. Heel fijn.” “Het is het tweede jaar dat we 
die ambitiegesprekken voeren”, vertelt Dyano’s mentor. 
“Je ziet nu al dat het hartstikke waardevol is. In die 
gesprekken gaat het niet alleen over schoolzaken, maar 
ook over de achtergrond van de leerling. Zo leer je 
in de eerste week van het schooljaar de leerling en 
zijn ouders al goed kennen. Vroeger was de eerste 
ontmoeting met ouders pas na een paar maanden bij 
de rapportbespreking.” 

Kleinschalige opzet
Dyano zit in een ‘onderwijs op maat’ klas. Die is voor 
leerlingen die extra begeleiding nodig hebben of moeite 
hebben met bepaalde vakken. Het is op de grote cam-
pus een kleine klas met meer structuur. “De grootte van 

de campus viel me echt mee”, zegt Dyano. Zijn nieuwe 
school voelde snel vertrouwd. Rianne: “In eerste instan-
tie zie je een hele grote school. Maar de opleidingen 
zijn opgesplitst. Elke leerling heeft een eigen thuisbasis. 
Naast een grotere gezamenlijke ingang, zijn er ook 
aparte ingangen. Er lopen bovendien veel mensen rond 
die alles goed in de gaten houden. Dat alles geeft een 
fijn gevoel.”
 

Vriendelijk toezicht
“Onze school moet natuurlijk ook een veilige plek 
voor ieder kind zijn”, zegt Annalies Mulder, algemeen 
directeur van VO Eemsdelta. “Dat is de basis voor het 
kunnen leren. We houden in en rond de campus goed 
toezicht vanuit vriendelijke verbinding, passend bij 
de kernwaarden van onze school. We werken met 

veiligheidscoördinatoren, met stewards en onze            
conciërges. Leerlingen benaderen we vanuit de aanpak 
van jongerenwerkers. Onze mensen hebben hiervoor 
een training gekregen, gericht op groepsdynamiek en 
hoe je daarop kunt reageren. Ze krijgen ook coaching 
on the job, om vaardigheden op dit gebied nog meer 
eigen te maken. En dat werkt. Als ik nu binnenkom en 
een conciërge met een ‘big smile’ zie staan, dan begint 
mijn dag al vrolijk. En dat geldt niet alleen voor mij. Het 
geldt voor alle medewerkers èn voor de leerlingen. We 
willen leerlingen leren dat vriendelijkheid belangrijk is, 
want daarmee kom je ver in het leven.” 
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Met een ‘big smile’ naar Campus VO Eemsdelta
  
Naar een nieuwe school op een nieuwe campus. 
Voor iedereen is dat even wennen en zelfs een 
beetje aanpassen misschien. Maar als vanzelf komen 
er nieuwe routines en wordt wat zo nieuw was al 
snel een veilige en vertrouwde plek. Een basisvoor-
waarde voor het kunnen leren. Als vanzelf? Nou, 
niet helemaal, zo blijkt.

“Elke leerling heeft een eigen thuisbasis. 
Er lopen bovendien veel mensen rond 
die alles goed in de gaten houden. Dat 
geeft een fijn gevoel.”

Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta heeft twee onderwijslocaties: 

Campus VO Eemsdelta in Appingedam 
met vwo+, vwo, havo, vmbo-tl, vmbo-kb, vmbo-bb, vmbo-oom, praktijkonderwijs en ISK

Rutger Kopland VO Eemsdelta in Siddeburen 
met  vmbo-t en onderbouw havo, vmbo-kb en vmbo-bb


