
 ONDERSTEUNING OP 
CAMPUS VO EEMSDELTA
(VAK)ONDERSTEUNING EN WELZIJN
VWO, HAVO, VMBO, PRAKTIJKONDERWIJS



Ondersteuning op Campus VO Eemsdelta

Wij willen jou helpen om op je eigen niveau te presteren en alles eruit 
te halen wat erin zit. Daarom bieden wij, naast de ondersteuning in 
de lessen, extra ondersteuning als je dat nodig hebt. In dit boekje 
vind je de ondersteuning die je krijgt op de opleidingen vwo, havo, 
vmbo en praktijkonderwijs.

We hebben (vak)ondersteuning, die jou helpt om vakken die je lastig 
vindt beter in de vingers te krijgen en om bijvoorbeeld om te gaan 
met dyslexie.

En we bieden sociaal-emotionele ondersteuning, die jou helpt om 
beter in je vel te zitten. 



Vwo, havo en vmbo

Vakondersteuning
Wiskunde, Nederlands en Engels zijn kernvakken. Dat betekent 
dat je eindcijfer op deze vakken niet lager mag zijn dan een 5. 
Onze vakondersteuning op de havo en het vwo is daarom gericht 
op de kernvakken. Zit je op het vmbo? Dan is het ook mogelijk om 
extra ondersteuning te krijgen bij andere vakken. Om te kijken of 
je in aanmerking komt voor extra ondersteuning bij de kernvakken 
kijken we naar de uitslag van de Diatoetsen (extra toetsen die we 
in de onderbouw afnemen) en je rapportcijfers. 

De extra ondersteuning bestaat 
uit ongeveer 10 ondersteu-
ningslessen van een ondersteu-
ningsdocent. In deze lessen 
kan gebruik worden gemaakt 
van het computerprogramma 
Numo. Daarmee ga je ook thuis 
aan de slag. Je mentor kan je, 
in overleg met de vakdocent, 
aanmelden voor extra onder-
steuning voor bepaalde vakken. 
Dat gebeurt altijd in overleg 
met jou en je ouders/verzor-
gers. Als blijkt dat je langer 
ondersteuning nodig hebt, 
kan bijles buiten school of een 
studiecoach een mogelijkheid 
zijn. Studiecoaches zijn boven-
bouwleerlingen van de havo of 
het vwo die bijles geven in een 
bepaald vak op school.

Hoogbegaafdheid
We zijn aspirant lid van de vereniging Begaafdheidsprofielscho-
len. In de tl/havo- en de havo/vwo-brugklassen screenen we onze 
leerlingen in samenwerking met het Centrum voor Begaafdheids 
Onderzoek. Als je meerbegaafd bent bieden we je passende be-
geleiding en ondersteuning aan. 

Dyslexie of dyscalculie
Als je een dyslexieverklaring hebt, krijg je extra ondersteuning van 
onze dyslexiecoach. De dyslexiecoach oefent leerstrategieën en 
geeft je tips en advies. Ook helpt de coach je met het voorbereiden 
van toetsen als je daar behoefte aan hebt. Daarnaast krijg je een 
dyslexiepas waarop precies staat waar je gebruik van kunt maken 
op school. Zo kun je extra tijd krijgen voor het maken van toetsen 
of het programma TextAid (speciale software) gebruiken. Als we 
vermoeden dat je dyslexie hebt (en dit nog niet is vastgesteld op je 
basisschool), kan de dyslexiecoach een vooronderzoek doen om 
te bepalen of een dyslexieonderzoek nodig is. Als je dyscalculie 
hebt, krijg je ook ondersteuning van een coach. Daarnaast krijg je 
een dyscalculiepas waarmee je onder andere recht hebt op extra 
tijd bij toetsen. 



Begeleiding leerlingen psychische stoornis, gedrags-
problemen of medische aandoeningen
Onze intern begeleider (ib’er) begeleidt leerlingen met gedrags-
stoornissen, informatieverwerkingsstoornissen of een lichamelijke 
beperking/ziekte. De ib’er maakt regelmatig een afspraak met je 
om te kijken hoe het gaat. Als je bijvoorbeeld autisme of ADHD 
hebt, kan de ib’er je leren hoe je kunt plannen en organiseren. 
Ook als je door ziekte meer afwezig bent en daardoor achterstan-
den oploopt, begeleidt de ib’er je. Ze geeft daarnaast ook advies 
aan onze vakdocenten en mentoren. Op de campus is ook een 
orthopedagoog-generalist aanwezig. Zij ondersteunt bij de meer 
complexe en ernstige problematiek, schrijft beleid en voert wan-
neer nodig testen uit.

SoVa-training
Op de campus bieden we verschillende vaardigheidstrainingen 
aan. Ben je bijvoorbeeld erg verlegen of word je gepest? Of merk 
je dat je zelf regelmatig pest? Dan kan een sociale vaardigheids-
training (SoVa-training) iets voor je zijn. De mentor kijkt ook 
welke leerlingen mee zouden kunnen doen aan een SoVa-training. 
Voorwaarde is wel dat je hiervoor open staat, want anders heeft 
de training weinig zin. 

Faalangstreductietraining
Als je last hebt van faalangst kan een 
faalangstreductietraining je helpen. 
Tijdens de gesprekken met de faalangst-
begeleider heb je het bijvoorbeeld over 
onzekerheid en stress die ontstaat als je 
een toets moet maken. De faalangstbege-
leider geeft tips en advies hoe je met deze 
onzekerheid om kan gaan. Als we ver-
moeden dat je faalangst hebt, zal de mentor met jou en je ouders/
verzorgers bespreken of een faalangstreductietraining iets voor je 
is. Voor eindexamenleerlingen hebben we een speciale examen-
vreestraining.

Peer Mediation
Bij Peer Mediation helpen leerlingen elkaar bij het oplossen van 
een conflict. Je kunt mediator worden door een cursus te volgen 
bij bureau HALT. Je leert daar hoe je leerlingen kunt helpen. Ook 
worden tijdens de training afspraken gemaakt waar alle mediators 
zich aan moeten houden. Belangrijke afspraken zijn bijvoorbeeld 
dat je niet mag vertellen wat er besproken is als je helpt bij een 
conflict en dat je altijd neutraal blijft en geen partij kiest.  



Praktijkonderwijs

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. 

Ontwikkel Perspectief Plan 
Iedere leerling heeft een Ontwikkel Perspectief Plan (OPP). Dat is 
een persoonlijk plan met je leerdoelen, je uitstroombestemming 
(waar je na het praktijkonderwijs naar toe gaat) en de ondersteu-
ning die jij nodig hebt. Het OPP is dus je eigen leerroute op maat. 
Meerdere keren per jaar (in ieder geval twee keer) kijken we samen 
met jou en je ouders/verzorgers of je OPP aangepast moet worden.

Individueel Ontwikkel Plan 
Ook maak je, samen met je mentor en je ouders/verzorgers, een 
Individueel Ontwikkel Plan (IOP) waarin je aangeeft waar je de 
komende periode aan wilt werken. Dat kan een vak zijn waar je 
beter in wilt worden of ontdekken wat jouw talenten zijn, maar het 
kunnen ook sociale vaardigheden zijn die je tijdens het stagelopen 
nodig hebt. Vier keer per jaar kijken we samen of de doelen in het 
IOP bijgesteld of aangevuld moeten worden.  

Ondersteuning op maat  
Omdat we onderwijs op maat bieden krijg je ook 
ondersteuning op maat. Je krijgt ondersteuning en 
begeleiding van je mentor. Als je speciale hulp of 
extra begeleiding nodig hebt, denkt ons onder-
steuningsteam mee. De volgende mensen zijn 
erbij betrokken:
• De ondersteuningscoördinator regelt de 
 coördinatie van de leerlingbegeleiding; 

• De klassenassistenten helpen leerlingen met extra onder-
 steuning; 
• De schoolmaatschappelijk werker begeleidt leerlingen 
 omtrent de sociale vaardigheden;
• De orthopedagoog komt in beeld wanneer verder onder-
 zoek nodig is. 

Het ondersteuningsteam werkt nauw samen met externe deskundi-
gen, zoals de leerplichtambtenaar, de schoolarts van de GGD, de 
wijkagent en het Centrum voor Jeugd en Gezin. 

Nederlandse Taal 2 (NT2)
                               Als je dit kunt 
lezen dan is Nederlands vaak niet je 
eerste taal of de taal die thuis wordt 
gesproken. Nederlands is best een moei-
lijke taal, zeker als je het niet elke dag 
spreekt of leest. Op onze school bieden we daarom extra onder-
steuning voor leerlingen die Nederlands als tweede taal hebben.

  



Meer weten?
Neem contact op met de ondersteuningscoördinator 
van jouw opleiding:

• Havo/vwo: Miriam Crajé, 
 m.craje@eemsdeltacollege.nl

• Vmbo: Gertjan de Boer, 
 gj.deboer@eemsdeltacollege.nl 

• Praktijkonderwijs: Pim Wildeman, 
 p.wildeman@eemsdeltacollege.nl 

 Campus VO Eemsdelta breed

Intern Ondersteunings Team  
Regelmatig hebben op zowel het praktijkonderwijs als op vmbo, havo 
en vwo verschillende personen die betrokken zijn bij de ondersteu-
ning en begeleiding van onze leerlingen een overleg. Zij vormen het 
Intern Ondersteunings Team (IOT). In dit overleg worden leerlingen 
besproken die extra ondersteuning nodig hebben en kijken we wat 
we deze leerlingen kunnen bieden als school. Ouders/verzorgers 
betrekken we altijd bij de afspraken die er worden gemaakt. 

CJG/VNN/Halt/jongerenwerkers op locatie
Eén keer in de twee weken is een medewerker van het Centrum voor 
Jeugd en Gezin aanwezig. Hier kun je terecht bij thuisproblematiek, 
sociaal-emotionele problematiek en om doorverwezen te worden 
naar de externe hulpverlening. Via de mentor kun je een afspraak 
maken. Ook zijn regelmatig medewerkers van VNN (Verslavingszorg 
Noord Nederland) en Halt op de campus. Daarnaast zijn er jonge-
renwerkers op de campus om te zorgen dat de sfeer goed blijft. 
Dat gebeurt in samenspraak met jou. Als er iets is kun je altijd bij 
hen terecht.

NPO-middelen 
Alle scholen in Nederland hebben middelen gekregen om corona-
achterstanden weg te werken. Deze gelden worden op onze school 
onder andere ingezet om leerlingbegeleiding te verzorgen, extra vak-
lessen aan te bieden en meer sociaal-emotionele begeleiding te geven 
waar dat nodig is. Ook zijn er vmbo-, havo- en vwo-klassen gesplitst 
aan het begin van het schooljaar om kleinere groepen te maken. 
Daardoor is er meer tijd voor begeleiding. 



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


