
VMBO ONDERWIJS OP MAAT
 (OOM) 

OP CAMPUS VO EEMSDELTA



In onze vmbo Onderwijs Op Maat (OOM) klas 
volgen leerlingen hetzelfde programma als in 
het vmbo-kb/bb, maar is het onderwijs anders 
georganiseerd. In de OOM-klas zitten onge-
veer vijftien leerlingen. De klas heeft een eigen 
lokaal, waar je een groot deel van de tijd les 
krijgt van je mentor. Je mentor verzorgt na-
melijk alle theorielessen. De praktijkdocenten 
geven de praktijkvakken. Door deze manier 
van organiseren kunnen we je extra aandacht 
en ondersteuning geven en sluiten we opti-
maal aan bij wat jij nodig hebt. Daar krijg je 
zelfvertrouwen van en een goed beeld van wat 
jij wilt en kunt. 

Praktijkgericht leren

In de jaren dat jij bij ons op school zit, bereiden 
we je voor op de keuze voor een beroepsprofiel. 
Je gaat veel praktijkgericht aan de slag in vier 
verschillende beroepsprofielen:

• Zorg en Welzijn (Z&W)

• Economie en Ondernemen (E&O)

• Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)

• Produceren, Installeren en Energie (PIE)
  



Verder ga je projectmatig aan het werk tijdens 
de Mansholtlessen en ga je er veel op uit tijdens 
excursies. Ook komen er geregeld mensen in de 
klas voor een gastles. We zijn actief bezig met 
taal en rekenen, omdat dit jou helpt om je verder 
te ontwikkelen. Onze docenten leveren zoveel 
mogelijk maatwerk, zodat het onderwijs echt bij 
jou past. Aan het eind van de onderbouw kijken 
we naar een passend vervolg voor jou. 

De kerndocenten van de OOM-klas zijn:
Linda Dijk, l.dijk@eemsdeltacollege.nl
Esther Bultje, e.bultje@eemsdeltacollege.nl
Bianca Bos, b.bos@eemsdeltacollege.nl



Calito links op foto

leerling klas 2 vmbo - OOM
 
Wat ik hier heel leuk vind zijn de 
excursies. We zijn bijvoorbeeld 
naar een planetarium geweest en 
naar een nagebouwd VOC-schip. 
Ik hou van geschiedenis. Daar 
weet ik ook veel over. Bij Ikea 
moesten we een kamer inrichten. 
We kregen de maten van de ka-
mer en een budget. Daar moest 
het binnen passen. Je leert daar 
veel van, bijna zonder dat je het 
door hebt. Goed van de campus 
is dat er verschillende opleidin-
gen zijn. Ik heb ook vrienden op 
andere opleidingen.

Jorik rechts op foto
leerling klas 2 vmbo - OOM
 
Ik zit in een klas met 15 leerlingen. 
Je kunt daardoor rustig werken. Ik 
kan me er goed concentreren. We 
hebben ook een leuke klas. Je kunt 
met iedereen samenwerken en de 
docenten zijn aardig. Ik vind mezelf 
wel creatief en heb al een beetje een 
eigen stijl. Ik hou ervan om met m’n 
handen bezig te zijn en denk dat 
ik straks BWI ga doen. Ik heb hier 
veel vrienden. Op de campus heb je 
binnen en buiten veel leuke plekken 
waar je met je vrienden kunt zitten.
 



VO Eemsdelta heeft twee onderwijslocaties:

Campus VO Eemsdelta
Bezoekadres: Pastorielaan 4 
9901 CE Appingedam
Postadres: Postbus 173, 9930 AD Delfzijl
Telefoon: 0596-693693
 

Rutger Kopland VO Eemsdelta
Bezoekadres: Singellaan 10 
9628 AL Siddeburen
Postadres: Postbus 173, 9930 AD Delfzijl
Telefoon: 0598-431342
www.vo-eemsdelta.nl, info@vo-eemsdelta.nl


