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Campus Middelsee mikt op regio
MAARTEN PENNEWAARD

Het Leerwerkplein is een in het oog
springend initiatief in de nieuwe
school, die ook al bijzonder is omdat
openbaar en christelijk onderwijs de
krachten bundelen. Gisteren werd
gevierd dat het hoogste punt van het
nieuwe gebouw is bereikt. Vanaf vol-
gend schooljaar biedt het plaats aan
de circa 550 leerlingen voor vmbo en
de onderbouw van havo en vwo.

,,Het Leerwerkplein is het meest
samenbindende element voor de
scholen, maar ook voor de regio’’,
zegt directeur Jan de Vries van de
christelijke scholengemeenschap
Ulbe van Houten. Samen met direc-
teur Tineke Hoekstra van de openba-
re scholengemeenschap De Foorak-
ker heeft hij hoge verwachtingen
van de krachtenbundeling.

Doel van het Leerwerkplein is
leerlingen uiteindelijk aan een baan
te helpen bij bedrijven in de omge-
ving. Het mes snijdt daarbij aan twee
kanten, zeggen Hoekstra en De
Vries: ,,We weten dat ondernemers
in Het Bildt, Menameradiel, Ferwer-
deradiel en Leeuwarderadeel straks
zitten te springen om gekwalificeerd
personeel. Dat is het gevolg van de
vergrijzing: er gaan straks heel veel
mensen uit. We weten ook dat vooral
vmbo-leerlingen nogal honkvast
zijn: zij willen in hun eigen omge-
ving blijven, maar hebben er eigen-
lijk geen idee van wat er hier aan be-
drijvigheid allemaal is.’’

Alle leerlingen van campus Mid-
delsee krijgen straks te maken met
het Leerwerkplein. In de onderbouw
maken ze kennis met bedrijven in de
regio en in de bovenbouw volgt er

SINT ANNAPAROCHIE De nieuwe
campus Middelsee in Sint Annapa-
rochie gaat nauw samenwerken
met bedrijven in de regio. Doel is
dat leerlingen later een baan vin-
den in de omgeving.

een stage. Bedrijven stellen leer-
meesters aan die leerlingen begelei-
den. ,,Het gaat echt veel verder dan
zomaar een stage’’, benadrukt De
Vries.

De ondernemersverenigingen uit
de vier gemeenten doen mee aan het

project en hebben ook zitting in de
stichting waaronder het Leerwerk-
plein valt.

Het nieuwe schoolgebouw biedt
bedrijven straks ook faciliteiten, zegt
Hoekstra: ,,In de avonduren kunnen
ze er zelf cursussen geven of hun

werknemers er studies laten vol-
gen.’’

De scholen zijn blij met de samen-
werking. ,,We hebben straks een
prachtige nieuwe school, die op een
bijzondere manier onderwijs gaat
aanbieden aan leerlingen uit de wij-

de omgeving’’, aldus Hoekstra. In
een regio die krimpt als het gaat om
het aantal inwoners is dankzij de
krachtenbundeling een school ont-
staan die ,,de komende jaren best
weer eens zou kunnen groeien’’, zegt
De Vries.

Sfeervolle lichtbeelden markeren het bereiken van het hoogste punt van de campus Middelsee. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN


