
NIEUW VANAF SCHOOLJAAR 2023-2024 

VMBO LEERWERKTRAJECT
 
( LWT )  OP CAMPUS VO EEMSDELTA



Wil jij volgend schooljaar beginnen op een school waar je leert door te 

werken bij een organisatie of bedrijf? Dat kan als je voor vmbo-bb op 

Campus VO Eemsdelta kiest en/of in de vmbo-oom klas* wordt geplaatst. 

* De vmbo-oom klas is de Onderwijs Op Maat klas. Deze klas is voor vmbo-bb leerlingen, maar 
anders georganiseerd zodat we je extra aandacht en ondersteuning kunnen geven en meer prak-
tijklessen kunnen bieden.

Leerwerktraject

Als je vmbo-oom of vmbo-bb op Campus VO 
Eemsdelta doet, dan kun je in leerjaar 3 kiezen 
voor het leerwerktraject (LWT). Je loopt dan drie 
dagen per week stage binnen het door jou ge-
kozen profiel en gaat twee dagen per week naar 
school. Je kunt kiezen uit de volgende profielen:

• Zorg en Welzijn
• Techniek (Bouwen, Wonen en Interieur &   
 Produceren, Installeren en Energie)

VO Eemsdelta heeft een groot netwerk van 
bedrijven en organisaties in de regio waar je 
stage kunt lopen. Je doet verschillende stages. 
In overleg met jou kiezen we de stageplekken 
uit. Je mentor begeleidt je tijdens de stage, 
samen met de stagebegeleider op het werk. 



Examen en vervolgopleiding

Aan het einde van de opleiding doe je, naast 
de stage, examen in Nederlands en de beroeps-
gerichte vakken die bij je profiel horen. Met het 
diploma kun je starten met een mbo-opleiding 
niveau 2 die bij je profiel past. Belangrijk is dat 
je de examenvakken met minimaal een 6 afsluit. 

Instromen in leerjaar 3

In schooljaar 2023-2024 is het LWT alleen 
toegankelijk voor derdejaars leerlingen van de 
oom-klas. In schooljaar 2024-2025 ook voor 
derdejaars leerlingen vmbo-bb. Doe je vmbo-bb 
op een andere school en zou je in leerjaar 3 het 
leerwerktraject bij ons willen volgen? Dan kan dat 
ook vanaf schooljaar 2024-2025.    



Nick, leerling klas 2 vmbo-oom op de Campus: 

Het lijkt me leuk om in de bovenbouw het leer-
werktraject te volgen. Je bent dan minder op 
school en meer met de handen bezig. Ik denk 
dat ik in de bouw wil gaan werken, maar weet 
nog niet precies wat. Op deze manier kan ik 
ervaren wat bij mij zou passen. Ik kan tijdens 
de stages uitproberen en ervaren wat ik kan en 
wat ik leuk vind. Ik verwacht dat ik hard moet 
werken, omdat ik dan een werknemer van het 
bedrijf ben en mijn steentje moet bijdragen.

Intake

Wil je bij ons het leerwerktraject doen? Dan volgt 
er eerst een intake met jou en je ouder(s)/verzor-
ger(s). We vragen je welk werk je leuk lijkt, wat 
je wilt bereiken en wat jij van ons nodig hebt.   

Voor meer informatie kun je mailen 
naar de kerndocenten van de 
oom-klas:

Linda Dijk, l.dijk@eemsdeltacollege.nl
Esther Bultje, e.bultje@eemsdeltacollege.nl
Bianca Bos, b.bos@eemsdeltacollege.nl 
  



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


