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Ontmoet en onderneem
Word jij VO Eemsdelta-leerling? Dan heb jij 
straks, met je diploma op zak, alle kennis en 
kunde in huis voor je vervolgstap en weet je waar 
je talenten liggen. Maar er is meer: je bent sterk 
in taal en communicatie, burger van de wereld, 
trots op jezelf en je omgeving èn je kunt zelf (actie) 
ondernemen. Samen kijken we naar wat jij nodig 
hebt om dit te bereiken. Uitgangspunt is dat je 
leert door mensen te ontmoeten en te ondernemen 
in de Eemsdelta-regio.

De VO Eemsdelta aanpak 
De volgende vragen staan bij ons centraal:

Wat heb jij specifiek nodig?
Je mentor begeleidt je bij het maken van keuzes op 
het gebied van talentontwikkeling, (vak)ondersteu-
ning, welzijn en je loopbaan. Waar ben je goed 
in, wat kan beter, wat zijn je ambities en wat heb 
jij specifiek van ons nodig? We bieden allerlei 
vormen van ondersteuning en (extra) talentpro-
gramma’s. 

AMBITIE- EN ONTWIKKELGESPREKKEN
Aan het begin van het jaar voer je met je mentor en je ouders een ambitiegesprek over wat je wilt 
bereiken en wat je nodig hebt. Gedurende het jaar voer je ontwikkelgesprekken. Dan ben jij aan zet. 



Hoe maken we leren betekenisvol?
Leerstof krijgt betekenis als je weet waarvoor je 
deze nodig hebt. Daarom werk je bij ons aan 
realistische opdrachten van bedrijven, maak je 
uitstapjes in de regio en doe je mee aan wedstrij-
den. Bovendien leer je bij bedrijven, organisaties 
en (vervolg)opleidingen in de regio. Zo leer je 
over de nieuwste ontwikkelingen.

LEREN IN DE 
EEMSDELTA-REGIO
Je ontdekt bij ons de Eemshaven, de havenstad 
Delfzijl, de historische stad Appingedam, de 
wierdedorpen, de landbouw en de natuurgebie-
den. Je maakt kennis met de vele bedrijven en 
organisaties, in cultuur, zorg, bouw, techniek, 
informatietechnologie en duurzaamheid.

Hoe kun je er zijn voor anderen en 
de wereld?
Op onze school kan iedereen zichzelf zijn. Je 
leert elkaar kennen, elkaars verschillen respecte-
ren en helpt elkaar als dat nodig is. In opdrach-
ten leer je hoe je iets voor de regio en de wereld 
kunt betekenen. Je komt bijvoorbeeld op voor an-
dermans belangen of denkt mee over oplossingen 
voor (actuele) problemen. Je organiseert daar-
naast activiteiten of festiviteiten voor de regio. 

VRIENDELIJKE SFEER
Docenten, conciërges, stewards en veiligheids-
coördinatoren zorgen ervoor dat de sfeer goed 
blijft in en om de school. Op een vriendelijke 
manier en in samenspraak met jou.  



Campus VO Eemsdelta
Op de campus heeft iedere leerling een eigen 
thuisbasis. Daar volg je een groot deel van 
de lessen. Doe je vwo+, vwo of havo, dan is 
Rudolph Pabus Cleveringa jouw thuisbasis. 
Theda Mansholt is de thuisbasis voor vmbo-t, 
vmbo-kb, vmbo-bb, vmbo-oom, ISK en mbo 
Noorderpoort. Voor de leerlingen van het prak-
tijkonderwijs is George Martens de thuisbasis. 
Er zijn verschillende ruimten waar iedereen 
gebruik van maakt: de kantine, de mediatheek, 
kunst en science, de werkplaats voor technische 
vakken en het sportcomplex. Op het terrein rond-
om komen onder andere nog een pluktuin, een 
ecologische vijver, een tiny forest, een sterren-
wacht, een multicourt en een beachvolleybalveld. 

Zowel tijdens als na school is er in en rond de 
campus veel te doen. Sportverenigingen en cultu-
rele organisaties maken bijvoorbeeld gebruik van 
de voorzieningen op de campus. Samen onder-
nemen we allerlei activiteiten, ook voor de regio.
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OPLEIDINGEN UITGELICHT 
vwo+ 
In vwo+ krijg je hetzelfde programma als de vwo-
leerlingen, maar bieden we extra uitdaging. Voor 
sommige vakken is er een lesuur minder ingeroos-
terd. Deze lesuren gebruiken we voor extra begelei-
ding en verdieping. Je krijgt ook het vak wetenschaps- 
oriëntatie en je doet mee aan de Plusprojecten. Dan 
houd je je bijvoorbeeld bezig met robotica, Chinees, 
filosofie, sterrenkunde of forensisch onderzoek.

vmbo-oom 
In de oom-klas (onderwijs op maat) volg je hetzelfde 
programma als leerlingen in de vmbo-kb/bb klas, 
maar het onderwijs is iets anders georganiseerd. 
Daardoor krijg je extra aandacht en ondersteuning. 
Daarnaast ga je veel op excursie om een duidelijker 
beeld te krijgen van wat je in de toekomst wilt gaan 
doen. Dat geeft zelfvertrouwen.

Campus VO Eemsdelta opleidingen 
De campus heeft alle opleidingen voor voortgezet 
onderwijs in huis: vwo+, vwo, havo, vmbo-tl, 
vmbo-kb, vmbo-bb, vmbo-oom, praktijkonderwijs 
en ISK. In de bovenbouw van het vmbo kun je 
kiezen uit de profielen Zorg en Welzijn (Z&W), 
Economie en Ondernemen (E&O), Produceren, 
Installeren, Energie (PIE) en Bouwen, Wonen en 
Interieur (BWI). Het Noorderpoort (mbo) biedt de 
opleidingen Maatschappelijke Zorg (niveau 3, 
4), Pedagogisch Werk (niveau 3, 4), Serviceme-
dewerker Breed (niveau 2) en de Entreeopleiding 
(niveau 1).

GECOMBINEERDE 
BRUGKLASSEN 
We hebben gecombineerde brugklassen, 
bijvoorbeeld vmbo-bb/kb/tl, vmbo-tl/havo en 
havo/vwo. Zo ontdek je welk niveau aansluit bij 
jou en jouw interesses. Na het eerste jaar ga je 
verder op het niveau dat het beste bij je past.  



Hoe word je sterk in taal, burger van de 
wereld, trots op jezelf en ondernemend? 
Een paar voorbeelden van havo/vwo:

Cambridge University Certificate
Je kunt bij ons het Cambridge University 
Certificate (CUC) halen. Je leert de Engelse 
taal op een hoger niveau. Daar heb je 
voordeel van bij een vervolgstudie.

Peermediator
Wil jij peermediator 
worden? Je leert dan hoe 
je jongeren conflicten kunt 
laten uitpraten zodat ze 
niet escaleren. Daar zit 
de wereld op te wachten.

Examenvak BSM
In de bovenbouw van de havo kun je het exa-
menvak Bewegen Sport en Maatschappij (BSM) 
kiezen. Je krijgt sport op een hoger niveau en 
maakt kennis met nieuwe sporten. Je leert sport-
lessen te geven en een sportdag te organiseren. 
Ook leer je wat bewegen doet met je gezondheid 
en welke maatschappelijke functies sport heeft.

Begaafdheidsprofielschool
We zijn een begaafd-
heidsprofielschool 
(aspirant lid). We bie-
den iedere leerling, ook 
hoogbegaafde leerlingen, 
uitdagend onderwijs. Zo 
word je trots op jezelf.

Technasium
Vind jij het leuk om oplossingen te bedenken 
voor technologische vraagstukken van bedrijven? 
Dan is het Technasium iets voor 
jou. Of ben je meer een on-
dernemer? Kies dan voor het
traject Jong Ondernemen.

Tjarco Kugel, 
docent maatschappijleer, geschiedenis, digitale geletterdheid

Tijdens de parlementaire enquête over de gaswinning 
in Groningen kwamen Tweede Kamerleden met onze 
leerlingen praten over hoe zij de aardbevingen erva-
ren. Heel goed dat dat gebeurde. Er is veel klein leed: 
verhuizen naar een wisselwoning, je ouderlijk huis af-
gebroken zien worden ... Ik ga met leerlingen vaak in 
gesprek over de verhalen van onze mooie regio. 



Hoe word je sterk in taal, burger van de 
wereld, trots op jezelf en ondernemend? 
Een paar voorbeelden van vmbo: 

Taalrijke vaklessen
Naast bijzondere taalactiviteiten zoals de voor-
leeswedstrijd Read2me, Geef een boek cadeau 
en onze Poëzieavond, hebben we bij elk vak 
aandacht voor taal. Het gaat over hoe je een 
tekst leest, de betekenis van woorden en hoe je 
iets schrijft.

Jouw stem telt
Jouw stem telt. Je mag altijd zeggen hoe we het 
voor jou beter kunnen doen. Doe je ook mee met 
onze leerlingenarena? Dan ga je bijvoorbeeld sa-
men met docenten lessen bezoeken en evalueren.

Bijzondere opdrachten 
Na elke periode is er een activiteitenweek. Dan 
kun je bijzondere opdrachten doen, ook buiten 
de school bij bedrijven. Samen met technische 
bedrijven werken we bijvoorbeeld aan Sterk 

Techniekonderwijs. Zo word jij trots op wat jij kunt 
en leuk vindt.

Leren zelf actie te ondernemen 
Aan het begin van het jaar voer je met je mentor 
een ambitiegesprek over wat je wilt bereiken en 
wat je nodig hebt. Daar zijn ook je ouders bij. In 
de activiteitenweken voer je ontwikkelgesprekken. 
Zo leer je zelf actie te ondernemen.

Bianca Bos
docent Nederlands, docent van vmbo-oom en 
taalcoördinator

Als taalcoördinator bedenk ik samen met de werk-
groep taal hoe we ervoor kunnen zorgen dat leer-
lingen sterk worden in taal. Taal is de sleutel tot de 
wereld, zeggen we altijd. Als je bijvoorbeeld zeker 
bent van jezelf en verbaal sterk bent, dan zullen 
anderen eerder iets van je aannemen. Zo bereik 
je meer.    



Hoe word je sterk in taal, burger van de 
wereld, trots op jezelf en ondernemend? 
Een paar voorbeelden van praktijkonderwijs:

Praktisch taal leren
Het leren van taal maken we praktisch. Je schrijft 
echte brieven of e-mails en leert in de praktijk hoe 
je een gesprek voert en een presentatie geeft.

Grootkeuken
Over wereldburger gesproken. Elke woensdag 
komen er mensen uit Appingedam en Delfzijl 

bij ons lunchen. Wij koken samen voor hen, 
bedienen en ruimen alles weer op.

Gezonde School 
Wat is gezond eten en hoe leef je gezond? Dat 
leer je tijdens de kooklessen en de maatschappij-
lessen, en dat zie je in de kantine. Daar kun je 
gezonde keuzes maken. 
Roken doen we niet binnen 
en niet rondom de cam-
pus. We zijn officieel een 
Gezonde School.

Onderwijs op maat
Binnen het praktijkonderwijs bieden we onderwijs 
op maat. Tijdens de lessen kijken we samen naar 
wat je goed kunt, wat je leuk vindt en wat voor 
werk daarbij past. Als je dat weet kun je trots 
zijn op jezelf.

Stages
Stages zijn erg belangrijk. We hebben stages in 
de school en buiten de school. Vanaf je 15e loop 
je stage buiten de school. Je gaat stagelopen bij 
verschillende ondernemingen. Zo ontdek je wat 
er bij je past en wat jij goed kan. 

Rik Bakker, teamleider praktijkonderwijs

We benadrukken wat je kunt en waar je goed 
in bent. Daar mag je trots op zijn! Dat doen we 
bijvoorbeeld door aan te geven welke leerdoelen 
je beheerst. Daardoor weet je ook precies waar 
je nog aan moet werken om later te doen wat je 
graag wilt. 





Leerlingen over Campus VO Eemsdelta

Karlijn
leerling klas 1 vwo

Ik ging van een minischooltje 
naar een grote school. Maar 
dat vond ik juist leuk. Je gaat 
van klaslokaal naar klaslo-
kaal. Elke dag heb je wel een 
van je favoriete docenten. Het 
huiswerk is goed te doen, ze 
bouwen het langzaam op. Mijn 
favoriete vakken zijn wiskunde 
en biologie. Ik ben een dieren- 
vriend. Freek Vonk is mijn 
voorbeeld. In Engels ben ik 
minder sterk, maar m’n docent 
helpt me goed.

Räiko
leerling onderbouw praktijkonderwijs

Ik vind het hier leuk. We hebben een gezellige 
klas. Je kunt hier zijn wie je bent. Ze vinden 
het bijvoorbeeld niet gek als je iets anders aan 
hebt dan anderen. Ook het onderwijs sluit aan 
bij wie je bent. Ik wil politieagent worden of 
iets in de beveiliging. Samen met mijn mentor 
kijk ik hoe ik daar terecht kan komen.  

Owen
leerling klas 1 vwo

Ik heb het hier heel erg naar m’n zin. De sfeer is goed, 
de docenten zijn goed en ik heb veel nieuwe vrienden 
gemaakt. In de pauze zitten we altijd samen bij de gro-
te tribune te kletsen. Ik kan nog niet echt een vak noe-
men dat ik het leukst vind. Het vak digitale geletterd-
heid vind ik heel handig. Je leert daar bijvoorbeeld hoe 
je een sollicitatiebrief schrijft. Nuttig voor nu en later.



Luca
leerling middenbouw 
praktijkonderwijs

Ze helpen je hier goed bij het 
zoeken naar wat je leuk vindt 
en waar je goed in bent. 
De snuffelstages helpen me 
daarbij. Ik loop nu stage op 
een school als conciërge. Dat 
past wel bij mij. Ik ben goed 
in overleggen en het samen 
zoeken naar oplossingen. 
Daarom zit ik ook in de leer-
lingenraad. Ik vind het ook 
goed dat ze leerlingen hier 
een stem geven.  

Calito
leerling klas 2 vmbo-oom

Wat ik hier heel leuk vind 
zijn de excursies. We zijn 
bijvoorbeeld naar een pla-
netarium 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 kamer 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 verschil-
lende opleidingen zijn. Ik 
heb ook vrienden op andere 
opleidingen. 

Jorik
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


