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Samenvatting uitkomsten nulmeting 
 

De Rijksuniversiteit Groningen en STUDENT-labs zijn gevraagd om onderzoek te doen naar de campusontwikkeling in 

Appingedam, om de effecten van de campusrealisatie voor het onderwijs, de leefbaarheid en de regionale 

ontwikkeling te meten en te monitoren. In het schooljaar 2020-2021 is de eerste fase van het onderzoek uitgevoerd: 

een nulmeting om de situatie van vóór de ingebruikname van de campus in kaart te brengen. De nulmeting bestond 

uit enquêtes onder leerlingen en ouders/verzorgers en interviews met ouders en verschillende medewerkers van de 

Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta (SVOE) en de Gemeente Eemsdelta.  

Leerlingen en ouders zijn vrij tevreden over de huidige scholen, waarbij wel opvalt dat de tevredenheid van leerlingen 

met het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum (RPCL) na het brugjaar afneemt en leerlingen van de (gemengde) 

theoretische leerweg van het Theda Mansholt College (TMC) aanzienlijk minder tevreden zijn. Als sterke punten van 

de scholen noemen de leerlingen de docenten, het goede onderwijs, en de gezelligheid en sfeer. In het geval van het 

TMC wordt ook de grootte van de school en de kantine genoemd en voor het RPCL wordt ook de goede ondersteuning 

en bijles aangestipt. Als zwakke punten van de scholen wijzen de leerlingen op de organisatie en het 

onderwijs/docenten (kwaliteit en kwantiteit), het uiterlijk en de faciliteiten (hierbij ook expliciet hygiëne), en 

veiligheid/ruzies/pesten. Laatstgenoemde wordt alleen genoemd door leerlingen van het Theda Mansholt College.  

Het merendeel van de leerlingen en ouders geeft aan dat zij samen de grootste stem hebben gehad in de afgelopen 

schoolkeuze (rond de 60%), gevolgd door circa 30% die aangeeft dat de leerling/het kind zelf de grootste stem had en 

circa 10% dat de ouders de grootste stem hadden. Onder de leerlingen blijken met name de open dag, verhalen van 

vrienden/familie/kennissen en informatie vanuit de basisschool (hele) belangrijke informatiebronnen te zijn in hun 

zoektocht en keuze voor de middelbare school. Aan sociale media en de website van de school wordt daarentegen 

verhoudingsgewijs minder waarde gehecht. Bij de ouders komt een vergelijkbaar beeld naar voren, al wordt de 

website door deze groep iets belangrijker geacht. Opvallend verschil is dat sociale media als een belangrijkere 

informatiebron wordt gezien door de TMC respondenten dan de PBCL respondenten (ouders en leerlingen). Kijkend 

naar het belang van verschillende factoren in het maken van de schoolkeuze blijkt dat veel factoren als (heel) 

belangrijk worden gezien. De top 3 onder de leerlingen: aansluiting bij het eigen niveau, prettig gevoel bij de school, 

en school in de eigen woonplaats/regio; en onder ouders: bereikbaarheid van de school, school in eigen 

woonplaats/regio, en beste aansluiting bij de wensen van het kind. Uit de interviews kwam naar voren dat in veel 

gevallen de nabijheid van de school een bepalende rol heeft gespeeld in de uiteindelijke schoolkeuze.  

Het merendeel van de respondenten zien de komst van de campus als een positieve ontwikkeling. In het algemeen 

geven zij aan redelijk goed op de hoogte te zijn over de plannen voor de nieuwe campus, al valt op dat meer 

bovenbouwleerlingen aangeven dat zij niet goed op de hoogte zijn (30% bovenbouw vs. 11% onderbouw). De ouders 
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geven nadrukkelijk aan goed op de hoogte te zijn (69%, tegenover 37% bij leerlingen), maar zijn verdeeld over in 

hoeverre zij van voldoende informatie zijn voorzien door de gemeente/het projectteam (33% mee eens, 42% neutraal, 

25% mee oneens). Een aantal ouders merkten op het gevoel te hebben dat zij zelf actief informatie moeten opzoeken 

in plaats van dat zij dit ontvangen. Opmerkelijk is ook dat tijdens de interviews een aantal ouders aangeeft dat er 

beperkte ruimte was om mee te denken over de nieuwe campus en ze min of meer voor een voldongen feit werden 

gesteld, terwijl in de enquêtes slechts 20% van de ouders aangeeft graag betrokken te worden bij de ontwerpfase en 

besluitvorming van dit soort projecten. Een goede informatievoorziening lijkt voor de meerderheid van de ouders 

afdoende te zijn. Wat betreft de betrokkenheid bij de campusontwikkeling van de leerlingen zelf: vooral de 

bovenbouwleerlingen zijn kritisch over of zij in voldoende mate hun mening konden geven over de nieuwe campus; 

68% van de bovenbouwleerlingen is het hier (helemaal) niet mee eens, tegenover 33% van de onderbouwleerlingen.  

Wat de leerlingen graag willen doen of zien op de nieuwe campus is met name “sporten” en “buiten zitten”. In hun 

ogen zouden activiteiten/voorzieningen op het gebied van “sport” en, meer in het algemeen, activiteiten die “meer 

mensen bij elkaar brengen” en “ook voor mensen buiten de school” zijn, bijdragen aan de leefbaarheid in Eemsdelta. 

Hierbij worden ook “hangplekken” voor jongeren, en activiteiten en workshops zodat “‘de jeugd’ van straat afgehaald 

wordt” genoemd. Een aantal leerlingen geeft aan dat ze hun school al “helemaal goed” vinden en zelf niets kunnen 

bedenken wat beter zou kunnen.  

Weinig ouders hebben op dit moment de indruk dat zij zelf de campus gaan gebruiken, het merendeel ziet de campus 

voornamelijk als iets voor kinderen/jongeren. Ouders hopen dat de campus activiteiten gaat bieden voor “de oudere 

jeugd”, en hierbij meer voor de jeugd kan betekenen dan “alleen” een plek te zijn voor onderwijs. Daarnaast zien 

ouders meerdere kansen voor de campus om verbindingen te maken: tussen verschillende scholen en 

onderwijsniveaus, tussen verschillende groepen jongeren, maar ook tussen de leerlingen en bedrijven uit de regio. Een 

SVOE-medewerker sprak tijdens een interview in dit opzicht over het vergroten van de “kansengelijkheid”. Een deel 

van de ouders maakt zich echter ook behoorlijk zorgen over de komst van de campus. Deze zorgen betreffen met 

name vrees voor mogelijke conflicten en de grootschaligheid van de campus. Ouders verwachten een afname van de 

veiligheid door het samenvoegen van de verschillende scholen en niveaus op één terrein en het delen van faciliteiten. 

Als remedie hiertegen benadrukken ouders voornamelijk dat er meer (camera)toezicht en handhaving nodig is. Een 

leerplichtambtenaar wees juist op het belang van omgangs- en schoolregels. Daarnaast zijn sommige ouders bezorgd 

dat de organisatie van een grote campus onoverzichtelijk en massaal wordt. Hierbij denkt een aantal ouders dat de 

schoolklassen veel groter worden en er minder aandacht voor de individuele leerling komt. Cohesie wordt dan ook als 

een belangrijk aandachtspunt gezien. 

De jongeren en ouders geven aan dat ze zich thuis voelen in de gemeente Eemsdelta (respectievelijk 81% en 76%) en 

zijn grotendeels tevreden met de leefbaarheid van de gemeente (resp. 63% en 69%). Aspecten die de jongeren 

waarderen in hun gemeente hebben te maken met fysieke aspecten en concrete kwaliteiten van plekken (zoals “rust” 
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en “kleinschaligheid”), maar ook concrete plekken zelf (zoals “winkels” en “strand”). Ook worden sociale aspecten van 

de plekken en de kwaliteiten van de gemeente/bestuurders een aantal keer genoemd (bv. de “vriendelijke mensen” en 

“hoe ze hun best doen om de bevolking meer faciliteiten te geven om van te genieten”). Jongeren lijken meer 

vertrouwen dan de ouders te hebben in het bestuur van de gemeente Eemsdelta. Meer dan de helft van de jongeren 

(54%) geeft aan (veel) vertrouwen in de gemeente te hebben, terwijl dit bij de ouders slechts 23% is. Kijkend naar de 

eigen betrokkenheid bij gemeentelijke projecten geeft slechts 17% van de jongeren en 18% van de ouders aan 

betrokken te zijn bij (buurt)projecten rondom leefbaarheid in hun gemeente. De wens hiervoor is echter ook niet 

groot: slechts 23% van de jongeren geeft aan dat ze graag betrokken zouden willen worden bij dergelijke projecten.   

Als minputen/tekortschietingen van de gemeente noemen jongeren concrete/zichtbare aspecten in hun leefomgeving 

(zoals “afval”, “kwaliteit van wegen” en “aardbevingsschade”), maar ook meer abstracte of procedurele aspecten 

(zoals “dat de gemeente niet vaak genoeg aan jongeren vraagt wat juist wij willen veranderen” en “aanpak van 

aardbevingsschade”). Ouders noemen als minpunten de veiligheid en agressie in de gemeente, veiligheid in verband 

met de aardbevingen en gerelateerde schade, en dat de gemeente niet aantrekkelijk is voor (voornamelijk de oudere) 

jeugd. Zowel jongeren als ouders maken zich daarnaast zorgen over het aanbod van betaalbare huizen voor 

doelgroepen zoals starters. Hierbij wijzen ook medewerkers van de gemeente en de SVOE in de interviews op het 

belang van huisvesting en werkgelegenheid om jongeren in de regio te kunnen houden. Ook uiten sommige 

respondenten zorgen dat er sinds de gemeentelijke herindeling minder aandacht zou zijn voor de kleinere dorpen of 

dat de gemeente verder van hen af is komen staan.  

Wat betreft het toekomstperspectief in Eemsdelta: ondanks dat de jongeren zich goed thuis voelen in de gemeente, 

geeft minder dan de helft (35%) van de jongeren aan dat ze van plan zijn om in hun gemeente te blijven nadat ze klaar 

zijn met hun schoolopleiding. De grootste groep (42%) lijkt nog niet te weten waar ze (willen) gaan wonen. Van de 

jongeren vindt 58% dat er genoeg kansen voor kinderen/jongeren zijn om zich te ontwikkelen in hun gemeente. De 

ouders zijn hier kritischer, met slechts 39% die eens is met de stelling “er zijn genoeg kansen voor jongeren om zich te 

ontwikkelen in deze gemeente” en 21% die er (helemaal) niet mee eens is. Wat betreft de kansen om werk te vinden 

in hun eigen gemeente zijn de jongeren voorzichtig optimistich: 44% denkt dat er genoeg mogelijkheden zijn om werk 

te vinden in de sector waarin zij graag zouden willen werken, 42% is hier neutraal over en slechts 13% geeft aan het 

hier helemaal niet mee eens te zijn. Ouders zijn pessimistischer, met slechts 25% die vindt dat er voldoende kansen op 

werk in de gemeente zijn (in het algemeen).  

Op basis van bovenstaande uitkomsten van de nulmeting sluit dit rapport in Hoofdstuk 3 af met een aantal 

aanbevelingen voor de verdere campusontwikkeling. 
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H.1 Inleiding en aanpak 

1.1 Achtergrond en doel van het onderzoek 

In de gemeente Eemsdelta wordt op dit moment gebouwd aan een nieuwe scholencampus: de Campus Eemsdelta 

Groningen in Appingedam. Ongeveer 1.700 leerlingen van vier scholen voor voortgezet onderwijs en mbo worden hier 

gehuisvest. De nieuwe campus is een gezamenlijk initiatief van de gemeente, de Stichting Voortgezet Onderwijs 

Eemsdelta (SVOE) en ROC Noorderpoort, en wil bijdragen aan een groene en veilige toekomst voor de regio. 

De campus biedt vanaf schooljaar 2022-2023 plaats aan de George Martens School1, het Rudolph Pabus Cleveringa 

Lyceum2, het Theda Mansholt College3 en het Noorderpoort locatie Appingedam4. In de inrichting van de campus 

behouden de scholen dankzij zelfstandige gebouwen hun eigen sfeer. Waar mogelijk worden onderwijsvoorzieningen 

samengebracht, zoals in gezamenlijke ruimten voor science, kunst en cultuur en praktijklessen. Daarnaast komen er op 

de campus voorzieningen voor sport- en culturele verenigingen. De intentie is dat de Campus Eemsdelta Groningen 

een campus van de regio wordt, waarbij gezocht wordt naar samenwerkingsvormen tussen scholen, verenigingen en 

bedrijven. 

De gemeente Eemsdelta faciliteert de campusontwikkeling en is trekker van de bredere gebiedsontwikkeling onder de 

titel ‘Innovatie Wierde Eemsdelta’:  

De ambitie is om een levend en bruisend gebied te creëren, in een parkachtige setting, waar op innovatieve en 

eigenwijze manier geëxperimenteerd, geleerd en gemaakt wordt. Aanvullend en goed gekoppeld aan de kern-

Appingedam. Waar duidelijk zichtbaar is wat de regio aan innovatie kansen (energietransitie, recycling, maken 

en bouwen) te bieden heeft. Waar initiatieven naar toe trekken en de ruimte krijgen5. 

De Rijksuniversiteit Groningen en STUDENT-labs zijn gevraagd om onderzoek te doen naar de campusontwikkeling. 

Meerdere behoeften liggen hieraan ten grondslag. Het schoolbestuur van SVOE wil inzicht krijgen in de keuzefactoren 

van leerlingen en ouders voor een bepaalde school binnen of buiten de regio en hun evaluatie van de huidige kwaliteit 

van de scholen. Dit zou input kunnen geven voor verbetering van de marktpositie van de scholen, ook op de nieuwe 

locatie. Daarnaast wil de Gemeente Eemsdelta beter inzicht krijgen in de percepties van haar inwoners over 

leefbaarheid en tevredenheid met het onderwijs, en de effecten van de campusontwikkeling op beide aspecten. Tot 

slot zien SVOE en de Gemeente Eemsdelta de noodzaak om de effecten van de campus te meten en gedurende 

meerdere jaren te monitoren, om zodoende op een gegronde wijze te kunnen (bij)sturen op (regionale) 

ontwikkelingen.  

 
1 Een school voor praktijkonderwijs. 
2 Een school voor onderwijs op havo, vwo en vwo+ niveau.  
3 Een school voor vmbo: leerwegen basis, kaderberoepsgericht en theoretisch (TL en TL+). 
4 Een mbo-school met beroepsonderwijs in diverse richtingen: maatschappelijke zorg, pedagogisch werk en servicemedewerker breed. 
5 Bron: Oplegger “Innovatie Wierde Eemsdelta”, 10 januari 2020. 
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Uit bovenstaande behoeften zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

 

❖ Hoe groot is de tevredenheid met de huidige scholen en wat worden als sterke en zwakke punten gezien? 

❖ Waarom, en hoe, wordt door leerlingen en ouders voor een bepaalde SVOE school gekozen? 

❖ Wat verwachten leerlingen en ouders van de Campus Eemsdelta Groningen? Hoe zouden ze de campus willen 

gebruiken? Wat zijn hun verwachtingen ten aanzien van de invloed van de campus op de onderwijskwaliteit 

en leefbaarheid? Welke functies en activiteiten worden het meest gewaardeerd om ook op langere termijn 

een positief effect te hebben op de toestroom van leerlingen? 

❖ Hoe zijn leerlingen en ouders betrokken (geweest) bij (de ontwikkeling van) de Campus Eemsdelta Groningen, 

en hoe zouden ze dit willen?  

❖ Hoe waarderen en ervaren leerlingen en ouders de leefbaarheid in de gemeente Eemsdelta? Hoe kan de 

Campus Eemsdelta Groningen optimaal bijdragen aan de leefbaarheid van de Gemeente Eemsdelta? 

 

Het overkoepelende onderzoeksdoel voor de komende jaren is om de effecten van de realisatie van de Campus 

Eemsdelta Groningen voor het onderwijs, de leefbaarheid en de regionale ontwikkeling te meten en te monitoren. 

 

Dit onderzoeksrapport reflecteert op de eerste fase van het onderzoek, zodat opgedane inzichten en hieruit 

geformuleerde adviezen meegenomen kunnen worden in de Open Dagen van de scholen in begin 2022 én in het 

toewerken naar de opening en ingebruikname van de campus in september 2022. Onderstaand wordt eerst de 

onderzoeksopzet en de dataverzameling toegelicht. Het volgende hoofdstuk behandelt de resultaten aan de hand van 

drie thema’s: huidige schoolsituatie, campus Eemsdelta en leefbaarheid in de gemeente. Het rapport sluit af met een 

conclusie en advies. Er is een digitale folder beschikbaar met de bijlagen van het rapport. 

 

1.2 Onderzoeksopzet en verloop dataverzameling   
De eerste fase van het onderzoek vond plaats gedurende het schooljaar 2020-2021 en functioneerde als een 

nulmeting. Het doel van de nulmeting was om de huidige situatie van vóór de ingebruikname van de campus in kaart 

te brengen, om zodoende in latere fases de ontwikkelingen te kunnen monitoren. De nulmeting maakt het aldus 

mogelijk om de effecten van de Campus Eemsdelta Groningen te meten.  

 

Als onderdeel van de nulmeting zijn zowel enquêtes als interviews afgenomen. De enquêtes werden afgenomen door 

middel van Maptionnaire software en zijn via de scholen van Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta verspreid 

onder zowel leerlingen als ouders/verzorgers6 (zie Bijlage 1 en 2). De omstandigheden tijdens de dataverzameling 

 
6 In het verdere rapport maken we gebruik van de term ‘ouders’ in plaats van ouders/verzorgers om de leesbaarheid te verhogen. 
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maakten het echter lastig om een groot aantal respondenten te bereiken. Het was de bedoeling dat de leerlingen de 

enquêtes onder toezicht van de mentoren zouden invullen tijdens de mentoruren. Vanwege de indertijd geldende 

corona-maatregelen vonden deze mentoruren echter niet fysiek plaats. Het op een andere manier uitrollen van de 

enquêtes verliep stroef omdat er onvoldoende capaciteit was om voldoende aandacht aan de enquêtes te geven. 

Uiteindelijk zijn alleen door leerlingen en ouders van het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum en het Theda Mansholt 

College voldoende enquêtes ingevuld om een analyse op uit te kunnen voeren (zie Tabel 1 voor een overzicht). Als 

gevolg hiervan konden de andere scholen niet meegenomen worden in de analyse en dit rapport.  

 

 
School 

 
Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum 

 
Theda Mansholt College 

Leerlingen onderbouw 71 16 

Leerlingen bovenbouw 22 18 

Leerlingenaantal 
(onderbouw + bovenbouw)    

819 (406 + 413) 496 (220 + 276) 

Ouders/verzorgers 
78 32 

Tabel 1. Respons enquêtes + leerlingenaantal (peildatum 1-9-2020). 

 

Het interview gedeelte van de nulmeting had ook te maken met tegenslagen tijdens de dataverzameling. Door de 

COVID-19 situatie werd het onderzoeksteam genoodzaakt om de interviews online af te nemen, in plaats van face-to-

face op een fysieke locatie. Ook was het niet mogelijk om persoonlijk de scholen te bezoeken om leerlingen te werven 

voor een interview. Hierdoor zijn er uiteindelijk uitsluitend interviews gehouden met ouders en verschillende 

medewerkers van SVOE en de Gemeente Eemsdelta (zie Bijlage 3 en 4 voor de interviewguides).  

 

Er zijn in totaal 6 interviews met ouders gehouden: 3 interviews met ouders met een kind/kinderen op het Rudolph 

Pabus Cleveringa Lyceum en 3 interviews met ouders met een kind/kinderen op het Theda Mansholt College. Deze 

interviews boden de mogelijkheid om meer de diepte in te duiken met de ouders van leerlingen, om zodoende een 

beter beeld en begrip te krijgen bij de patronen die uit de analyse van de enquêtes naar voren kwamen.  

 

Daarnaast zijn er 6 interviews afgenomen met verschillende vertegenwoordigers van SVOE en de Gemeente 

Eemsdelta. Het gaat hier om mensen die werkzaam zijn als consulent leerplicht, beleidsadviseur, gebiedsregisseur, 
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directeur, jongerenwerker en communicatieadviseur. Deze interviews hielpen om de context van de Gemeente 

Eemsdelta, de SVOE scholen en de Campus Eemsdelta Groningen beter te begrijpen. 

 

Als gevolg van bovenstaande tegenslagen tijdens de dataverzameling richt dit rapport zich enkel op het Rudolph Pabus 

Cleveringa Lyceum (RPCL) en het Theda Mansholt College (TMC). Hierbij is het van belang om te vermelden dat het 

rapport is gebaseerd op een beschrijvende analyse van de verzamelde data, omdat het response-aantal te laag ligt om 

een toetsende analyse uit te voeren. Op basis van de uitkomsten kunnen aldus geen harde uitspraken worden gedaan 

over de gehele leerlingenpopulatie dan wel de ouders. Het onderzoeksteam stelt voor om een extra dataverzameling 

ronde te organiseren in het voorjaar van 2022, om zowel de resultaten van de nulmeting aan te vullen met de 

ontbrekende scholen als deze verder te verrijken met interviews met de leerlingen. 

 

Naast de primaire data die door het onderzoeksteam zelf is verzameld, maakt dit rapport ook gebruik van de 

uitkomsten van het Vensters tevredenheidsonderzoek dat in maart/april 2021 onder leerlingen en in juni 2021 onder 

ouders is afgenomen. Zie Tabel 2 voor een overzicht van de respons-aantallen.      

 

Venster 
tevredenheidsonderzoek 
2020-2021 

 
Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum 

 
Theda Mansholt College 

Leerlingen 490 165 

Ouders 215 118 

Tabel 2. Respons Vensters tevredenheidsonderzoek 2020-2021 (bron: scholenopdekaart.nl). 
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H.2 Resultaten: Eemsdelta – onderwijs, campusontwikkeling, leefbaarheid 
 

2.1 Huidige schoolsituatie 

 

2.1.1 Tevredenheid 
Een goede eerste graadmeter voor de tevredenheid van leerlingen en ouders met hun middelbare school wordt 

geboden door het jaarlijkse Vensters tevredenheidsonderzoek. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de 

tevredenheidscijfers gegeven in 2020-2021, welke een eerste indicatie geven hoe leerlingen hun school ervaren en 

hoe tevreden ze zijn over faciliteiten, de docenten en de begeleiding, en hoe tevreden ouders van leerlingen over de 

school zijn, kijkend naar onder andere begeleiding en hoe het kind de school ervaart. Gemiddeld genomen lijken op 

beide scholen de leerlingen en ouders vrij tevreden te zijn, waarbij opvalt dat in het geval van het Rudolph Pabus 

Cleveringa Lyceum de tevredenheid afneemt na het brugjaar en in het geval van het Theda Mansholt College 

leerlingen van de (gemengde) theoretische leerweg aanzienlijk minder tevreden zijn.  

 

Item Venster 
tevredenheidsonderzoek 

 
Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum 

 
Theda Mansholt College 

Hoe tevreden zijn de leerlingen 
in 2020-2021? 

7,4 brugjaar 
6,3 havo 
6,5 vwo 

7,3 vmbo 
6,6 vmbo-b 
6,1 vmbo-k 

5,3 vmbo-(g)t 

Tevredenheid ouders 7,4 7,2 

Tabel 3. Overzicht tevredenheidscijfers Vensters tevredenheidsonderzoek 2020-2021 (bron: scholenopdekaart.nl). 

 

De eigen verzamelde data tijdens de nulmeting geeft een mooie aanvulling en verdieping op deze eerste indruk. 

Onderstaande figuur 1 geeft een beter beeld hoe het tevredenheidscijfer van de ouders tot stand komt: het 

merendeel van de ouders geeft aan tevreden tot zeer tevreden te zijn (78% RPCL en 59% TMC), met een geleidelijke 

afvlakking naar neutrale en ontevreden beoordelingen (5,8% (zeer) ontevreden en 16% neutraal voor RPCL, 17% 

ontevreden en 24% neutraal voor TMC).  
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Figuur 1. Overzicht tevredenheid van ouders met de school van hun kind(eren). 

Uit de interviews met de ouders komen een aantal redenen naar voren voor deze (on)tevredenheid. Een tevreden 

ouder geeft over het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum bijvoorbeeld aan: “Een hele toegankelijke school, goede 

informatievoorziening, prettige docenten over het algemeen”. Over het Theda Mansholt College vertelde een zeer 

tevreden ouder over zijn zoon: “soms heeft hij het eerste uur vrij maar dan gaat hij alsnog naar school omdat hij het 

gezellig en leuk vindt met zijn vrienden”. Daarentegen gaf een ouder die minder tevreden was over het Rudolph Pabus 

Cleveringa Lyceum aan dat ze: “ontevreden [is] over het huidige onderwijs vanwege gebrek aan hulp voor dyscalculie, 

de rest van het onderwijs is wel oké”. Een ouder die aangaf niet tevreden dan wel ontevreden te zijn over het Theda 

Mansholt College merkte op dat ze vindt “dat het Theda Mansholt zich toch moet aanpassen, meegaan met de leerling 

en niet in de ouderwetse structuur blijven hangen”.    

Om een beter begrip te verkrijgen van de tevredenheidscijfers van de leerlingen, zijn de leerlingen in de enquête 

gevraagd naar wat volgens hen de drie sterkste en drie zwakste punten van hun school zijn.  

In het algemeen worden de docenten en de gezelligheid en sfeer op de scholen als sterke punten van de scholen 

gezien. Daarbij werd bij het Theda Mansholt College door de onderbouwleerlingen ook de grootte van de school en 

kantine genoemd, en door de bovenbouwleerlingen het goede onderwijs. Bij het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum 

noemden zowel de leerlingen van de onderbouw als bovenbouw het goede onderwijs en de leeromgeving als een 

sterk punt, en werd de goede ondersteuning en bijles als een sterk punt door de onderbouwleerlingen genoemd. Zie 

tabel 4 voor een overzicht van de top drie aan sterke punten van beide scholen, uitgesplitst naar onder- en 

bovenbouw:  
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Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum Theda Mansholt College 

● Onderbouw:  
○ 1) Docenten 
○ 2) Bijles / ondersteuning 
○ 3) Goed onderwijs / lesstof / leerzaam 

● Onderbouw:  
○ 1) Gezelligheid / vrienden  
○ 2) Docenten 
○ 3) Grote school / veel ruimte 

● Bovenbouw:   
○ 1) Docenten 
○ 2) Gezelligheid / vrienden / sfeer 
○ 3) Goed onderwijs / onderwijsniveau / 

goede leeromgeving 

● Bovenbouw:  
○ 1) Docenten 
○ 2) (Grote) kantine   
○ 3) Goed onderwijs / leerzaam 

Tabel 4. Overzicht top 3 aan sterke punten. 

De leerlingen zijn ook gevraagd om de drie zwakste punten van hun school, of gebieden waar verbetering mogelijk is, 

te benoemen. Hier werden de organisatie en het onderwijs/docenten het vaakst genoemd door de leerlingen (37 

keer). Onder organisatie vallen onder andere punten zoals op tijd informatie geven (over veranderingen), organisatie 

van de online lessen en lesuitval. Leerlingen gaven bijvoorbeeld aan: “Vaak worden er plannen gemaakt op school die 

op het laatste moment worden geannuleerd, of de evenementen zijn slecht geregeld en verlopen ver van soepel” (5e 

jaars RPCL); “De communicatie tussen bestuur, docent en leerling is zeer slecht. Veel docenten weten soms niet wat er 

aan de hand is/wat het plan is, hetzelfde probleem is nog erger bij de leerlingen” (5e jaars RPCL). Bij 

onderwijs/docenten wordt de kwaliteit een aantal keer genoemd, maar ook de kwantiteit van bijvoorbeeld huiswerk, 

wat sommige leerlingen als te veel bestempelen. Een aantal leerlingen geeft aan dat er soms niet voldoende 

ondersteuning wordt geboden en zijn kritisch over hun docenten. Hierbij wordt bijvoorbeeld genoemd dat sommige 

docenten niet gemotiveerd of te oud zijn, niet weten hoe online platforms werken, of niet over de juiste kwaliteiten 

beschikken om les te geven of een mentor te zijn. Zo gaf een 5e jaars leerling van het Rudolph Pabus Cleveringa 

Lyceum aan: “Mentoren zijn niet altijd geschikte mentoren. Ik heb een overspannen mentor gehad die wel eens heeft 

gehuild in de lessen”.  

De volgende vaakst genoemde categorie heeft te maken met het uiterlijk en de faciliteiten van de scholen (29 keer 

genoemd), hierbij werd ook expliciet gewezen op de hygiëne (13 keer genoemd). Leerlingen noemden bijvoorbeeld: 

“Tapijten in het lokaal die super smerig zijn. Ze zijn bruin terwijl ze van oorsprong blauw zijn” (5e jaars, RPCL); 

“sommige lokalen stinken en het is hier koud!” (1e jaars, RPCL). Van de faciliteiten krijgt, naast de toiletten en de 

lokalen, de kantine de meeste kritiek (6 keer). Deze is volgens een aantal leerlingen te klein, te duur, te druk, te 

beperkt open. 

Tot slot zijn er een aantal leerlingen die veiligheid / ruzies / pesten als een zwak punt van hun school noemen (5 keer). 

Hierbij valt op dat dit alleen wordt aangegeven door de leerlingen van het Theda Mansholt College. Ook is het 
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opmerkelijk dat door de ouders veiligheid als één van de grootste potentiële problemen wordt gezien (zie hieronder), 

terwijl op dit moment er maar een klein aantal leerlingen dit als een probleem/zwakte ervaart.  

In tegenstelling tot bovenstaande kritische geluiden is er ook een groep leerlingen die stelt dat er helemaal niets te 

verbeteren valt of dat hun school geen zwakke punten heeft (15 keer genoemd).  

Bovenstaande sterke en zwakke punten geven een indicatie waarom studenten (on)tevreden zijn met hun school. 

Daarnaast bieden deze uitkomsten stof tot nadenken voor de campusontwikkeling: welke kwaliteiten kunnen extra 

benadrukt worden en wat zijn punten om te verbeteren? Hier wordt op teruggekomen in de aanbevelingen in 

hoofdstuk 3.  

 

2.1.2 Schoolkeuze 
In de enquêtes zijn de leerlingen en ouders ook gevraagd naar hoe de keuze voor hun huidige middelbare school tot 

stand is gekomen. Wie had de grootste stem in deze keuze en hoe belangrijk zijn verschillende informatiebronnen en 

factoren voor het maken van de schoolkeuze? 

Uit de enquêtes komt naar voren dat het merendeel van de leerlingen samen met zijn/haar ouders kiezen naar welke 

middelbare school ze gaan. Onder de leerlingen heeft bijna 60% dit antwoord geselecteerd, bij de ouders een ruime 

60%. Dit wordt gevolgd door zo’n 30% van de leerlingen die aangeeft dat zij hierin zelf de grootste stem hadden. Bij de 

ouders met schoolgaande kinderen naar het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum geeft 37% aan dat dit het geval was, 

tegenover 28% van de ouders met kind(eren) op het Theda Mansholt College. Er zijn maar weinig ouders die aangeven 

dat zij zelf de grootste stem hadden in de schoolkeuze voor hun kind. Slechts 3% van de ouders geeft dit aan voor het 

TMC en 7% voor het RPCL. Onder de leerlingen geeft respectievelijk 13% en 8% aan dat hun ouders de grootste stem 

hadden. Het lijkt er dus op dat sommige leerlingen onder de impressie zijn dat hun ouders de grootste stem in hun 

schoolkeuze hadden, terwijl de ouders dit zelf anders zien. Zie figuur 2 en 3 voor een volledig overzicht. 

In de open vragen ruimte merkten een aantal leerlingen op dat de leerkracht(en) van de basisschool ook een rol in hun 

schoolkeuze hebben gespeeld. Een aantal ouders stipten aan dat bij een hoger schoolniveau de schoolkeuze in regio 

Eemsdelta beperkt is, waarbij gewezen werd op de reisafstanden en -tijden naar andere middelbare scholen die 

verder van de woonplaats liggen. Zo schreef een ouder met een kind op het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum: “Er is 

weinig aanbod in de gemeente van scholen die vwo niveau aanbieden dus eigenlijk [is er] geen keuze”. 
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Figuur 2. Stem in schoolkeuze, perspectief leerlingen. 

 

 

Figuur 3. Stem in schoolkeuze, perspectief ouders. 

 

De leerlingen en ouders zijn ook gevraagd naar hoe belangrijk verschillende informatiebronnen waren in hun 

zoektocht en keuze voor de huidige middelbare school (zie ook figuur 4 en 5). Onder de leerlingen blijkt dat voor meer 

dan de helft de open dag (79%), verhalen van vrienden/familie/kennissen (64%) en informatie vanuit de basisschool 

(62%) (heel) belangrijk te zijn. Aan social media en de website van de school wordt daarentegen verhoudingsgewijs 

minder waarde gehecht, respectievelijk 24% en 22% van de leerlingen gaf aan dat dit (heel) onbelangrijke 

informatiebronnen in hun zoektocht en schoolkeuze waren. Opvallend hierbij zijn twee verschillen tussen het Rudolph 

Pabus Cleveringa Lyceum en het Theda Mansholt College. Ten eerste zijn voor de leerlingen van het Theda Mansholt 
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College verhalen van vrienden/familie/kennissen een stuk belangrijker dan voor de leerlingen van het Rudolph Pabus 

Cleveringa Lyceum. Van de TMC leerlingen gaf 74% aan dit (heel) belangrijk te vinden en geen enkele leerling vond dit 

onbelangrijk, tegenover 61% van de RPCL leerlingen die verhalen van vrienden/familie/kennissen (heel) belangrijk 

vindt en 8% (heel) onbelangrijk. Een tweede verschil tussen de scholen is hoe belangrijk sociale media als 

informatiebron wordt genoemd. Dit blijkt voor leerlingen van het Theda Mansholt College belangrijker te zijn dan voor 

leerlingen van het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum. Zo geeft 65% van de TMC leerlingen aan dit een (heel) 

belangrijke informatiebron te vinden tegenover 24% van de RPCL leerlingen.  

 

Figuur 4. Belang verschillende informatiebronnen in schoolkeuze voor leerlingen (RPCL en TMC). 

 

Kijkend naar de antwoorden van de ouders komt in grote lijnen eenzelfde beeld naar voren (zie ook figuur 5). Ook hier 

worden de open dag (87%), verhalen van vrienden/familie/kennissen (63%) en informatie vanuit de basisschool (51%) 

het vaakst als een (heel) belangrijke informatiebron gezien, op de voet gevolgd door de website van de school (44%). 

Op het gebied van sociale media valt wederom een verschil tussen het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum en het 

Theda Mansholt College op. Van de TMC ouders noemt 41% dit als een (heel) belangrijke informatiebron, tegenover 

slechts 18% van de RPCL ouders.  
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Figuur 5. Belang vershillende informatiebronnen in schoolkeuze voor ouders (RPCL en TMC). 

 

Tot slot zijn de leerlingen en ouders gevraagd naar het belang van verschillende factoren in het maken van de 

schoolkeuze. Veel van de factoren worden als (heel) belangrijk gezien door de leerlingen (zie figuur 6), met in de 

eerste plaats de beste aansluiting bij het eigen niveau (95%), gevolgd door een prettig gevoel bij de school (88%) en de 

reden dat de school in de eigen regio/woonplaats staat (85%). De reden dat eventuele broers en zussen naar dezelfde 

school gaan/gingen wordt met 38,3% van de leerlingen die dit als (heel) onbelangrijk bestempelen als het minst 

belangrijk gezien. Ook de ouders geven aan dat veel factoren van belang waren bij het maken van de schoolkeuze voor 

de huidige school (zie figuur 7). Als belangrijkste wordt de bereikbaarheid van de school (94%) genoemd, gevolgd door 

de reden dat de school in eigen woonplaats/regio staat (91%) en de beste aansluiting bij de wensen van het kind (88%) 

biedt. Aansluiting carrièremogelijkheden in de regio wordt met 21% van de ouders die dit als (heel) onbelangrijk zien 

als het minst belangrijk genoemd.     
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Figuur 6. Belang verscheidene redenen in het maken van de schoolkeuze – leerlingen. 

 

 

Figuur 7. Belang verscheidene redenen in het maken van de schoolkeuze – ouders. 

 
Uit de interviews met ouders kwam duidelijk naar voren dat in veel gevallen de nabijheid van de school een bepalende 

rol heeft gespeeld in de uiteindelijke schoolkeuze. Zo vertelde een ouder met een kind op het Rudolph Pabus 

Cleveringa Lyceum over haar dochter: “zij wou gewoon in de buurt onderwijs hebben, want haar vriendinnen moeten 

ook in de buurt zitten en daar moet ze ook heen kunnen. En in Groningen op school met vriendinnen die overal vandaan 
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komen… dat is niet zo handig. Vandaar dat de keuze is gevallen op het RPCL”. Ook een ouder met een kind op het 

Theda Mansholt College wees op de voordelen van een school in de eigen gemeente/regio: “het is onhandig als je je 

kind wegstuurt naar een andere school als het ook hier zit. Qua reistijd, maar ook de studietijd die je dan misloopt als je 

zo ver weg moet, terwijl hier de dingen voor je gedaan worden. Dus ik vind, dan steun je ook gewoon de school en je 

gemeente”.  

Dit beeld wordt bevestigd in een interview met een SVOE-medewerker die vertelde: “de afstanden in de regio zijn 

natuurlijk heel erg bepalend. Je moet het zo zien; uiteindelijk hebben de leerlingen niet heel veel keuze. Het is niet zoals 

de stad Groningen waar veel scholen dicht op elkaar zitten en waar je echt keuze hebt”.  
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(UNIE Architecten, 2020) 

2.2 Campus Eemsdelta Groningen: ontwikkeling, verwachtingen, wensen en 

aandachtspunten 
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2.2.1 Algemeen: proces, geïnformeerdheid, betrokkenheid 

 
Figuur 8. Ik vind het goed dat er een nieuwe Eemsdelta Campus komt. 

 

Het merendeel van de ouders en leerlingen zijn het er mee eens dat de komst van een nieuwe campus positief is (zie 

figuur 8). Meer dan 50% van de respondenten is er (helemaal) mee eens dat het goed is dat er een nieuwe campus 

komt. Van de gevraagde ouders is 14% niet met de bovenstaande stelling eens terwijl 2% er helemaal niet mee eens 

is. Van de gevraagde leerlingen is 14% (helemaal) niet met de stelling eens. Een SVOE-medewerker gaf tijdens een 

interview aan: “ik denk wel dat de campus geaccepteerd is in de samenleving, dat die er komt. En als ‘ie er straks staat, 

dan zullen mensen er ook wel trots op zijn denk ik”. Ook vanuit een jongerenwerker van de gemeente Eemsdelta 

kwamen enthousiaste geluiden over de campus: “ik ben blij dat de campus er komt. Het is één plek waar de kinderen 

straks heen kunnen, een mooie plek waar van alles te doen is. Waar een sporthal is en waar jongeren graag naartoe 

willen”. Hierbij merkte de jongerenwerker echter wel op dat het belangrijk is om “niet alles op de campus [te] willen”, 

maar ook plekken voor de jeugd te hebben op andere locaties, zodat er meerdere fijne plekken voor jongeren in 

gemeente Eemsdelta zullen zijn.  

 

In het algemeen geven de leerlingen en ouders aan dat ze goed op de hoogte zijn over de plannen voor de nieuwe 

campus. Van de gevraagde ouders is 69% eens met de stelling “Ik ben op de hoogte van de plannen rondom de 

nieuwe Eemsdelta campus?”. Slechts 9% van de ouders is er (helemaal) niet mee eens (figuur 9). Volgens de 

geïnterviewde ouders zijn er meerdere informatieavonden geweest. Zo vertelde een ouder met een kind op het 

Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum hierover: “eigenlijk had iedereen daar naartoe kunnen gaan. Er is een duidelijke 

website waar je de nieuwste ontwikkeling kan volgen, ik vind het prima”. Bij de leerlingen is 38% goed op de hoogte 

van de plannen rondom de campus (dus aanzienlijk lager dan de geïnformeerdheid van de ouders). Tevens valt het op 

dat er een verschil is tussen de mate van geïnformeerdheid tussen de leerlingen van de bovenbouw en de onderbouw 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Helemaal mee eens

Mee eens

Neutraal

Niet mee eens

Helemaal niet mee eens

Ik vind het goed dat er een nieuwe Eemsdelta Campus komt

Ouders Leerlingen



 
 

 

23 

(figuur 10b). Terwijl 30% van de bovenbouwleerlingen aangeeft niet goed op de hoogte te zijn van de plannen rondom 

de nieuwe campus is het percentage voor de onderbouwleerlingen die niet goed op de hoogte zijn maar 11%. Van de 

bovenbouw geeft 25% aan (heel) goed op de hoogte van de plannen te zijn terwijl er van de onderbouw 44% (heel) 

goed op de hoogte is. Het is mogelijk dat de bovenbouwleerlingen, die hun opleiding aan het afronden zijn en zelf niet 

naar de nieuwe campus verhuizen, zich daardoor wat minder hebben verdiept in de plannen. Het kan ook zijn dat deze 

leerlingen wat kritischer zijn op wat het betekent om echt “op de hoogte” te zijn.  

 

Figuur 9. Ik ben goed op de hoogte van de plannen rondom de nieuwe Eemsdelta campus (leerlingen & ouders). 

 

Figuur 10 a, b. Ik ben op de hoogte van de plannen rondom de nieuwe Eemsdelta campus (opgesplitst per school). 

 

Ouders zijn ook gevraagd naar de informatie die verstrekt wordt door de gemeente/het projectteam omtrent de 

plannen voor de campus. Van de ouders is 33% het er (helemaal) mee eens dat ze van voldoende van informatie zijn 

voorzien door de genoemde partijen, terwijl 42% neutraal als antwoord heeft gegeven en 25% er (helemaal) niet mee 

eens is (Figuur 11). Eén van de geïnterviewde ouders stelt: “Ik volg het [ontwikkeling van de campus] via de sociale 
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media. De kinderen worden op school er wel over geïnformeerd. Ik heb wel het gevoel dat ik als ouder de informatie 

moet opzoeken, in plaats van dat ik het krijg. Al is er wel een nieuwsbrief”. Een andere ouder voegt toe: “Het schiet al 

aardig op met de bouw. Ik heb het gevoel dat ik er zelf wat meer naar moet zoeken als ik het wil weten. Ik had het leuk 

gevonden als er een uitgebreide brochure was geweest die ik op de bank met een kop koffie kon lezen”.  

Figuur 11. Ik ben tevreden over de informatie verstrekt door de gemeente/het projectteam (ouders). 

 

Het is daarbij wel opmerkelijk dat op de stelling “Ik word graag betrokken bij de ontwerpfase en besluitvorming van dit 

soort projecten binnen mijn gemeente in de toekomst” maar 20% van de ouders “ja” als antwoord heeft gegeven, 38% 

“nee” en 42% “neutraal” is gebleven. Wat de betrokkenheid betreft zou de meerderheid van de ouders dus mogelijk 

tevreden kunnen worden gesteld met een (uitgebreide) brochure over dergelijke projecten. Voor vervolgonderzoek 

zou het zinvol zijn om te kijken via welke kanalen de ouders bij voorkeur dergelijke informatie ontvangen. 

 

De leerlingen zijn ook gevraagd of ze in voldoende mate hun mening hebben kunnen geven over de nieuwe campus. 

Ook hier zijn de bovenbouwleerlingen kritischer, maar 8% van de bovenbouw in vergelijking met 20% van de 

onderbouw geeft aan dat ze er (helemaal) mee eens zijn, terwijl 69% van de bovenbouw en 33% van de onderbouw er 

(helemaal) niet mee eens zijn (figuur 12). Volgens de geïnterviewde jongerenwerker is er een gedeelte van de 

jongeren die de campus “niet kan boeien”, aangezien ze er zelf over een paar jaar toch niet meer op school zitten. De 

jongerenwerker wees er echter op dat er ook een ander gedeelte van jongeren is dat zich niet gehoord voelt en graag 

meer betrokken zou worden. Volgens de jongerenwerker is het belangrijk om jongeren bij dergelijke projecten beter 

te betrekken om ze zo aan de gemeente te verbinden:  

“ik denk dat als je jongeren betrekt, dan wordt het echt hun plek. Dus dan blijven ze hier ook langer wonen, en 

willen ze hier aan het werk in plaats van dat ze weg willen. […] Ik ben ervan overtuigd dat de gedachtengang 

van jongeren hier ook belangrijk is […] ik weet zeker dat ze mooie ideeën hebben”. 
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Figuur 12. Ik heb in voldoende mate mijn mening kunnen geven (leerlingen). 

 

Tijdens de interviews voegen de ouders wat kritische nuances toe over het proces en voornamelijk over de kansen om 

betrokken te worden in de discussies over (het idee van) de nieuwe campus. Een ouder merkte op: “Die plannen zijn 

ons allemaal voorgeschoteld van ‘dit is het, de architect heeft het zo ontworpen en de ideeën waren dat alle scholen 

samenkomen in één groot gebouw’ [...] het is ons voorgeschoteld. We hebben er geen inspraak in gehad”. Een andere 

ouder gaf aan: “ik vind dat er veel meer voor de omgeving moet geïnformeerd worden, dat dat nog meer kan. En ook 

nog naar toekomstige basisscholen toe: dit komt er en dit kun je allemaal. En promoten om op de school te blijven, en 

blijf in deze buurt, dat scheelt je veel fietsen. Er komen veel leuke nieuwe dingen”. 
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2.2.2 Verwachtingen en wensen  

LEERLINGEN 

 

Figuur 13. Word cloud op basis van de antwoorden van de leerlingen op de open enquête vraag “Wat zou jij graag op de 

nieuwe campus willen doen of zien wat op je oude school niet kan?” 

 

“Een sportschool zou leuk zijn waar leerlingen gratis kunnen sporten” 

Figuur 13 geeft weer wat de leerlingen graag op de nieuwe campus willen doen of zien. “Sporten” en “buiten zitten” 

zijn de dominante antwoorden op deze open enquêtevraag. Op het gebied van sporten heeft een aantal leerlingen 

hele concrete ideeën. Zo geeft een aantal aan graag een nieuw zwembad te willen en worden een 

voetbalveld/pleintje, tafeltennistafels, gym(zaal) en een skatebaan een aantal keer genoemd als iets wat toegevoegd 

moet worden op de nieuwe campus. Niet alleen sportfaciliteiten maar ook (sport)activiteiten, zoals zwemtraining, 

worden expliciet genoemd. Een aantal leerlingen stelt dat er meer activiteiten en faciliteiten moet komen zodat de 

leerlingen tijdens de pauze iets anders kunnen doen dan “in hun telefoon zitten”. Activiteiten die te maken hebben 

met “cultuur” zoals muziek, theater, kunst, dans worden ook vaak genoemd.  

Hieronder is een aantal concrete voorbeelden van het (type) wensen van de leerlingen en hun uitleg over waarom het 

op de nieuwe campus volgens hen van toegevoegde waarde zou zijn:  

“Als er zwemtraining wordt gegeven of er openbare sportruimtes zijn om oefeningen te doen zou dat chill zijn. 

Ook als er eindelijk iets komt wat te maken heeft met informatica zou dat ook top zijn, want onze school heeft 

dat nog nooit gehad” (3e jaars RPCL) 

“Meer bankjes buiten dat je in de zomer buiten kan eten, omdat ik niet op de grond wil eten want dan komen 

er allemaal mieren en het zit niet zo fijn. En fleurige kluisjes omdat de blauwe saai waren” (1e jaars RPCL) 
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“Ik zou wel graag willen dat er tafeltennistafels komen, maar dan niet 1 maar bijvoorbeeld 4 :-) Ik wil dat graag 

hebben omdat je dan iets hebt te doen in de pauze en dan niet de hele tijd op je telefoon gaat” (1e jaar RPCL) 

“Voorzieningen voor fitness zijn een goede manier om de verbondenheid van leerlingen met de school te 

verbeteren. Veel leerlingen gaan naar de sportschool, en als zij op school kunnen trainen, zullen zij een betere 

mening van de campus krijgen en zijn ze wellicht meer gemotiveerd om gezond te doen” (5e jaars RPCL) 

“Niet iedereen hetzelfde laten leren maar hun talent laten groeien want als je een goudvis gaat beoordelen op 

hoe die een boom beklimt zal die de rest van z’n leven denken dat ie niks kan en dus bijvoorbeeld een 

kunstlokaal voor kinderen die dat heel goed kunnen” (1e jaars RPCL). 

Er is ook een groep leerlingen die bij deze vraag aangeven dat ze hun school al “helemaal goed” vinden. Zij stellen dat 

er niets te verbeteren valt met de komst van de nieuwe campus. Zo geeft een eerstejaars leerling van het Theda 

Mansholt College aan: “Ik heb niet echt iets wat beter zou kunnen. Ik heb echt heel veel plezier op deze school en heb 

nooit de gedachte dat ik geen zin heb... Dus ik laat me verrassen”. 

De leerlingen zijn ook gevraagd naar welke activiteiten/voorzieningen op de campus naar hun mening zouden 

bijdragen aan de leefbaarheid in Eemsdelta. Als antwoord op deze vraag wordt wederom “sport” vaak genoemd, maar 

ook activiteiten die in het algemeen “meer mensen bij elkaar brengen” en “ook voor mensen buiten de school” zouden 

zijn. Een aantal leerlingen stelt dat het nodig is om “hangplekken” die “chill” zijn voor jongeren te creëren, en daarbij 

ook activiteiten en workshops aan te bieden zodat “‘de jeugd’ meer van straat afgehaald wordt” (4e jaars RPCL). 

Daarbij wordt ook opgemerkt dat - al is het een (school)campus - het ook nodig is om plekken te hebben “waar 

jongeren zonder problemen kunnen hangen (waar geen docenten komen)” (2e jaars RPCL). Een paar leerlingen noemt 

wat bredere maatschappelijke thema’s als mogelijke verbindingspunten tussen de campus en de gemeente en willen 

bijvoorbeeld graag “voorlichtingen over het milieu en klimaat” (4e jaars RPCL) om de leefbaarheid in Eemsdelta te 

verbeteren. Een andere leerling vindt het bijvoorbeeld heel belangrijk dat duurzaamheid een belangrijke rol speelt in 

het campus design en ziet hier een directe link met de toekomst van Eemsdelta: “Ik weet niet zeker of dit komt, maar 

mij lijkt het handig om bijvoorbeeld zonnepanelen op de daken van de scholen neer te leggen voor een 

duurzamer/groener Eemsdelta” (1e jaars RPCL). Ook praktische voorzieningen op de nieuwe campus, zoals een 

“openbare watertap”, zouden volgens de leerlingen bij kunnen dragen aan de leefbaarheid van Eemsdelta.  
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OUDERS 

 

“Mooie ontwikkeling, wel stoer. Leuk dat allerlei verschillende scholen bij elkaar komen, dan heb je een heel 

verschillend gezelschap bij elkaar. Je hebt nu alles uit elkaar, en dan krijg je een beetje wrijving. Feyenoord-Ajax idee. 

Als het bij elkaar komt wordt de acceptatie misschien beter. Wellicht dat je je aan elkaar kan optrekken, dus wel 

positief.”  

(interview ouder met kind op het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum) 

 

Voornamelijk de ouders zien meerdere kansen voor de nieuwe campus om verbindingen te maken: tussen 

verschillende scholen en onderwijsniveaus, tussen verschillende groepen jongeren, maar ook tussen de leerlingen en 

bedrijven uit de regio. Een aantal ouders ziet graag dat er op de campus ruimte wordt gecreëerd voor “kennis buiten 

het reguliere curriculum”, zodat het een “platform [wordt] met diverse groepen uit de regio – ondernemers voor 

stageplekken en het geven van voorlichting over toekomstige banen in de regio”. De ouders geven ook een aantal 

concrete ideeën voor activiteiten op de campus die zij als waardevol zien voor de jongeren/om de jongeren te 

activeren. Zo oppert een ouder met een kind op het Theda Mansholt College in de enquête: “Een kantine waarin veel 

zelfgemaakte producten verkocht worden. Bijvoorbeeld belegde broodjes die door leerlingen (horeca les) gemaakt zijn 

en uitsluitend gezonde opties. Daarnaast zou het voor de saamhorigheid leuk zijn om activiteiten te organiseren waarin 

alle leerlingen uit verschillende klassen en niveaus (de hele campus) gemixt worden. Waar dan dus de scheiding 

weggenomen wordt. Denk hierbij aan survival/bootcamp, voetbaltoernooi, softbal toernooi en dergelijke”. Gezamenlijk 

sporten of aan een project werken wordt door de ouders ook gezien als iets concreets wat jongeren helpt te 

verbinden en eenheid te creëren. Naast een plek voor verbindingen wordt de campus door sommige ouders ook 

gezien als een plek waar jongeren van alle niveaus positief worden uitgedaagd en zien ouders kansen dat, door het 

delen van een terrein, leerlingen “van beiden kanten van elkaar kunnen leren” (interview, ouder met kind op het Theda 

Mansholt College).   

 

Een SVOE-medewerker sprak in deze context over het bevorderen van de kansengelijkheid:  

“[kansengelijkheid wordt] bevorderd als je leerlingen met elkaar in contact brengt en elkaars voorbeeld laat 

zijn. Dus de kracht van de campus is dat die leerlingen enerzijds allemaal naar dezelfde omgeving komen […] 

Daarmee creëer je veel meer de samenleving op school […] die kansengelijkheid vind ik belangrijk op de 

campus. Het elkaar ontmoeten, het elkaar tot voorbeeld zijn”. 
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“Het is meer iets voor (mijn) kinderen” 

De ouders is in de enquête ook gevraagd om aan te geven hoe zij de campus zelf zouden willen gebruiken. De 

resultaten laten zien dat op dit moment weinig ouders een voornemen hebben om de campus zelf te gaan gebruiken. 

Het merendeel van de ouders ziet de campus voornamelijk als “iets voor de kinderen/jeugd”. Het dominante antwoord 

op de open vraag voor welke activiteiten en/of faciliteiten de ouders de campus zelf zouden willen gebruiken was 

“geen idee”. De ouders die wel gebruik willen maken van de campus willen dit vooral voor het sporten of wandelen 

“door een parkachtige omgeving”. Uit de enquêtes en interviews wordt duidelijk dat de ouders voornamelijk hopen 

dat de campus activiteiten gaat bieden voor “de oudere jeugd”. Als voorbeeld van zulke activiteiten noemt een ouder: 

“theorielessen voor rijexamen, vrijetijdsbesteding zoals sport en voor hobby’s, dat zal wel echt mooi zijn. Als er dus 

meer mogelijkheden komen om dingen te doen”. Een aantal ouders hoopt dan ook dat de campus meer voor de jeugd 

kan betekenen dan “alleen” een plek te zijn voor onderwijs. Een ouder met een kind op het Theda Mansholt College 

geeft in een interview aan: “Ik denk in de zin van we gaan daar iets maken, misschien ook een beetje Amerikaans, dat 

je ook vanuit school, na schooltijd, een plek bent waar de jeugd kan blijven. Dat je zegt daar in die hoek in Appingedam 

- want het is in Appingedam waar de campus komt - in die hoek, daar kan je als jeugd heen. En die beveiliging moet er 

zijn, maar dat de jeugd in ieder geval daar kan zijn en daar zijn vertier heeft”. 

 

2.2.3 Aandachtspunten 

      
“Daar moet de eerste jaren echt heel veel beveiliging komen. Want er is veel onderlinge strijd, en dat speelt nu al” 

 (interview ouder met kind op het Theda Mansholt College) 

 

In hoofdstuk 2.1.1 is de tevredenheid met de huidige scholen besproken en zijn de sterke en zwakke punten van de 

scholen (aldus de leerlingen) aan bod gekomen. Op basis van deze punten kunnen aanbevelingen gemaakt worden 

voor de campusontwikkeling, welke verder worden besproken in Hoofdstuk 3. In onderstaande sectie wordt gekeken 

naar de punten van aandacht gebaseerd op de enquete en interviews met de ouders (en medewerkers van de 

gemeente en de SVOE). Uit beide komt naar voren dat een deel van de ouders zich behoorlijk zorgen maakt over de 

komst van de nieuwe campus. De redenen voor hun zorgen zijn gecentreerd rondom twee punten: 1) veiligheid en 

mogelijke conflicten op de campus en 2) de grootschaligheid van de campus.  

Veiligheid en conflicten 

Op de enquête vraag “Hoe belangrijk zou voor u een verbetering/toevoeging van de volgende aspecten aan de school 

zijn om deze aantrekkelijker te maken?” geven de ouders aan dat de verbetering/toevoeging van veiligheid voor hen 

het meest belangrijke aspect is. Ouders uiten grote zorgen over de veiligheid op de nieuwe campus en verwachten dat 

de veiligheid afneemt als de verschillende scholen en niveaus samengevoegd worden. Zo gaven ouders aan: 
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“Ik ben van mening dat er makkelijk conflicten kunnen ontstaan, omdat VWO-leerlingen anders denken en 

anders doen dan de leerlingen op Basis bijvoorbeeld. Op de Sikkel zijn veel meer vechtpartijen dan op de 

Pastorielaan, ik heb op beide scholen kinderen” (enquête). 

 

“Bij de nieuwe campus komt alles op één terrein. Ego is bij pubers een heel groot ding en dat kan nog wel eens 

gaan botsen. Er kunnen opmerkingen gemaakt worden die niet handig zijn. Theda Mansholt is al een redelijk 

fysieke school waar veel kan gebeuren. Hoe lager je met niveau gaat hoe erger het kan worden. Het 

praktijkonderwijs heeft ook mensen met een beperking, om zo maar te zeggen. Ik weet niet hoe die gaan 

reageren. Het kan wel eens fysiek gaan worden” (interview ouder met kind op het Theda Mansholt College). 

 

“En dat [onderlinge strijd] is wel onze grootste angst, de veiligheid van ieder kind, op welke school je ook zit. 

[...] Ik denk als een ouder in een grensgebied zit, die zegt veel makkelijker laten we maar naar Groningen gaan” 

(interview ouder met kind op het Theda Mansholt College). 

 

Terwijl sommige ouders de kantine en “samen koken” als voorbeelden geven van een faciliteit en activiteit die 

verschillende leerlingengroepen kan verbinden, maken andere ouders zich voornamelijk zorgen over dergelijke 

gedeelde ruimtes. Zo gaf een ouder met een kind op het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum in het interview aan: “een 

gezamenlijk kantine daar krijg je problemen mee. Dat kan ik je zeggen. Daar krijg je problemen mee, want 

HAVO/VWO’ers en dan die VMBO’ers erbij en dan zeker die van de laagste niveaus, juist deze, daar krijg je problemen 

mee”. Tijdens het interview met een medewerker van de gemeente kwam het bestaan van dergelijke opvattingen ter 

sprake: 

“ouders en soms beleidsmakers en bestuurders zien het niet zitten dat vwo-leerlingen of havo-leerlingen zich 

mengen met vmbo-leerlingen. Ik vind het persoonlijk een hele treurige opvatting […] Weet je wat het is, als 

volwassenen moeten ze in bedrijven gaan samenwerken, in verschillende posities natuurlijk, van bedrijfsleider 

tot aan schoonmaker, ze moeten samenwerken. Het is heel raar dat je kinderen uit elkaar haalt en dan moeten 

ze in het volwassen leven weer gaan samenwerken. Als je als scholier al leert om respectvol met elkaar om te 

gaan, ongeacht niveau, dan is dat heel waardevol voor de maatschappij”.   

Als remedie tegen de verwachte problemen rondom veiligheid benadrukken de ouders voornamelijk dat er meer 

(camera)toezicht en handhaving nodig is. Een ouder met kind op het Theda Mansholt College noemde tijdens haar 

interview over de campusontwikkeling dat: “het valt en staat met de beveiliging van het alles. Want als je daar [op de 

campus] komt en er staat alleen maar knokkende jeugd die daar is, dan kom je er als moeder met kindjes niet, terwijl 

dat wel de bedoeling is”. Ook in de enquête gaven meerdere ouders aan dat (camera)toezicht op de campus zou 

bijdragen aan de leefbaarheid in Eemsdelta: “Ik hoop meer veiligheid komt voor de scholen misschien meer 

cameratoezicht” (ouder RPCL); “Voldoende toezicht. Handhaving van regels” (ouder RPCL). De geïnterviewde 
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leerplichtambtenaar wees juist als een eerste stap op het belang van omgangs- en schoolregels: “de sociale 

omgangsvormen zijn hierin heel belangrijk, om dat goed te integreren in de omgangsregels en schoolregels: respect 

hebben voor elkaar, elkaar accepteren, dat soort dingen. Als er geen toezicht is kan het ook de andere kant op gaan”. 

Een aantal ouders geeft in de enquête aan dat ze “cohesie” als een belangrijk aandachtspunt zien in verband met de 

grootte van de campus (zie ook hieronder). Sommigen hopen dat de grote campus bijdraagt aan meer eenheid, 

anderen maken zich vooral zorgen over de cohesie tussen de verschillende scholen en niveaus. Tijdens het interview 

met een jongerenwerker werden de conflicten tussen leerlingen van verschillende scholen ook aangestipt, maar de 

jongerenwerker verwacht dat de campus uiteindelijk positief zal werken: “in het begin krijg je het heel druk, maar ik 

denk dat het uiteindelijk heel positief kan werken. Ze kunnen ook van elkaar leren. De praktijkschool van het Lyceum, 

maar andersom ook. Hierin speelt het verbinding zoeken ook een belangrijke rol”. Overigens voegt een ouder, die zelf 

werkzaam is op één van de SVOE scholen, hier een belangrijke nuance aan toe door aan te geven dat de onderlinge 

acceptatie wellicht voornamelijk een uitdaging is voor volwassenen (ouders en docenten) en op dit moment 

belemmerd wordt door hun vooroordelen en gedrag tegenover elkaar: 

 

“Dat klinkt stom maar leerlingen onderling zullen elkaar makkelijker accepteren, of je nou op de ene school zit 

of op de andere. Maar wij merken echt als collega’s ook onderling, we merken dat de hogere niveau docent 

neerkijkt op de lagere niveau leerlingen en ook docent. Wij als docenten van lagere niveaus moeten ons echt 

hard maken voor onze leerlingen en dat vind ik echt schaamte voor de collega’s. Dan denk ik jemig, de 

leerlingen willen wel maar jullie als docenten voelen jullie méér dan. Zij kunnen van elkaar heel veel leren denk 

ik”.  

Grootschaligheid  

Een tweede zorg die uit de nulmeting naar voren komt is dat sommige ouders de grootschaligheid van de campus als 

een probleem zien. Ouders zijn voornamelijk bezorgd dat de organisatie van een grote campus onoverzichtelijk en 

massaal wordt en dat “de opzet” ook te onoverzichtelijk is voor de leerlingen zelf. In dit opzicht stipte een SVOE-

medewerker tijdens een interview aan het enigszins spannend te vinden hoe de grootsheid zich voor de leerlingen 

straks verhoudt tot hun “thuisgevoel” op de campus, alsmede wat dit voor de scholen zelf op organisatorisch niveau 

gaat betekenen. Een aantal ouders lijkt daarnaast te denken dat op de nieuwe campus de klassen veel groter en de 

“lijnen” tussen leerlingen docenten veel langer zullen worden, met minder aandacht voor individuele leerlingen. 

Voornamelijk de leerlingen die extra aandacht nodig hebben, zoals leerlingen met dyslexie of met een 

“geschiedenis/rugzakje”, zijn daar volgens de ouders niet bij gebaat. Zo gaf een ouder in de enquête aan: 

 

“Leerlingen [van de] George Martens school zijn leerlingen met een 'rugzak' voor een groot deel. Zij moeten 

niet opgeslokt worden in het grote geheel. Prikkels, met name negatieve, liggen bij een dusdanig groot complex 

op de loer”. 
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Ook stellen de ouders dat een grote campus niet handig is voor “pubers” omdat ze daar in het algemeen minder 

aandacht zullen krijgen. Een leerplichtambtenaar wees tijdens het interview ook op de grootschaligheid van de 

campus en de zichtbaarheid van leerlingen: “dat is dus echt een stukje waar goed naar gekeken moet worden. Als je 

alle leerlingen bij elkaar zet en het wordt allemaal groter en massaler, dan kan een kind of leerling sneller in de groep 

verdwijnen. Daar moet op voorhand naar gekeken worden, dat moeten we zien te voorkomen”.  

 

Vanuit de enquête blijkt tevens dat 23% van de ouders denkt dat de nieuwe campus niet positief bij gaat dragen aan 

de ontwikkeling van kinderen in Eemsdelta, terwijl 20% geen mening daarover heeft. Daarentegen geeft 57% van de 

ouders aan dat ze wel verwachten dat de campus positief bij gaat dragen aan de ontwikkeling van kinderen. Dit is 

vergelijkbaar met het aantal ouders dat aangeeft dat ze het goed vinden dat er een nieuwe campus komt. De ouders 

die de komst van de campus positief beoordelen zien ook voordelen en mogelijkheden juist doordat de campus 

redelijk “groot” wordt. Zo vertelde een ouder tijdens een interview:  

 

“Ik denk dat kinderen hier nog wel vrij beschermd worden opgevoed in verhouding met de stad. Het is hier 

allemaal klein en bekend en dat is qua scholen ook zo. Als ze de switch later naar het HBO of de universiteit 

maken komt er ontzettend veel op ze af. Doordat je nu al een groot gebouw met veel rondlopende mensen 

gewend bent, wordt de overgang straks makkelijker. En het biedt natuurlijk ook nieuwe lesmogelijkheden” 

(interview ouder met kind op het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum). 
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2.3 Leefbaarheid van de gemeente Eemsdelta 

 

2.3.1 “Ik voel me thuis in deze gemeente” 

 
Figuur 14 a, b. Thuisgevoel (enquête jongeren, ouders). 

 

De jongeren en ouders geven duidelijk aan dat ze zich thuis voelen in de gemeente Eemsdelta (figuur 14 a, b). Van de 

jongeren geeft 81% aan (helemaal) eens te zijn met de stelling “ik voel me thuis in deze gemeente”. Van de ouders 

geeft 76% aan hier (helemaal) mee eens te zijn. Een aantal respondenten geeft aan “neutraal” te zijn. Slechts 2% van 

de jongeren geeft aan zich niet thuis te voelen in hun gemeente en van de ouders geeft maar 4% aan niet eens te zijn 

met de bovenstaande stelling. 

De onderstaande figuur 15 geeft aan wat de jongeren waarderen in hun gemeente. Hier worden vaak “fysieke” 

aspecten en concrete kwaliteiten van plekken genoemd, zoals “rust” en “kleinschaligheid”, maar ook concrete plekken 

zoals “winkels”, “thuis”, “sportveld”, “natuur/parken” en “strand”. Verder worden sociale aspecten van de plekken en 

de kwaliteiten van de gemeente/bestuurders een aantal keer genoemd. Zo waarderen de jongeren de “vriendelijke 

mensen” en de “gezelligheid”, maar ook hoe mensen van de gemeente “alles netjes houden” en “1. Hoe ze veel doen 

om kansen te geven aan de jeugd. 2. Hoe ze hun best doen om de bevolking meer faciliteiten te geven om van te 

genieten. 3. Hoe ze hun best doen om de gemeente voor te bereiden voor de toekomst” (3e jaars RPCL).  
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Figuur 15. Elementen die jongeren waarderen in hun leefomgeving. 

 

Wat verder op valt is dat de jongeren meer vertrouwen hebben in het bestuur van de gemeente Eemsdelta dan de 

ouders (figuur 16). Meer dan de helft van de jongeren (54%) geeft aan (veel) vertrouwen in deze gemeente te hebben, 

terwijl dit bij de ouders slechts 23% is. De jongeren zijn ook grotendeels (69%) (helemaal) tevreden met de 

leefbaarheid van de gemeente Eemsdelta. Bij de ouders is deze tevredenheid iets lager (63%), maar in het algemeen 

vergelijkbaar. Er zijn maar 2 ouders die aangeven helemaal niet tevreden te zijn met de leefbaarheid van de 

gemeente.  
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Figuur 16 a, b. Vertrouwen in het bestuur van Eemsdelta gemeente (enquête ouders, jongeren). 

De betrokkenheid van jongeren bij gemeentelijke projecten is redelijk laag. Maar 17% van de jongeren geeft aan 

betrokken te zijn bij (buurt)projecten rondom leefbaarheid in hun gemeente. Tegelijkertijd geeft ook maar 23% aan 

dat ze heel graag betrokken zouden worden bij dergelijke projecten. De grootste groep van de jongeren is “neutraal” 

wat betreft hun bereidheid om betrokken te worden bij dergelijke projecten in de toekomst. Bij de ouders is de 

betrokkenheid bij (buurt)projecten rondom leefbaarheid vergelijkbaar en geeft 18% aan betrokken te zijn. 

Tegelijkertijd zijn veel ouders wel overtuigd (73%) dat het de taak van de gemeente is om inwoners bij zulke projecten 

te betrekken.  

De jongeren hebben desondanks een aantal concrete ideeën over bij wat voor soort projecten ze wel betrokken 

zouden willen worden. Zo noemden sommigen dat zij graag mee willen denken en helpen met “een gebouw voor 

jongeren in Delfzijl” (2e jaar RPCL), “toekomstige woningen voor jongeren” (5e jaars RPCL) en het verbeteren van de 

kwaliteit van hun leefomgeving in het algemeen “aangezien iedereen het anders ervaart” (4e jaars RPCL). De 

antwoorden van de ouders geven een vergelijkbaar beeld, sommigen zouden graag betrokken zijn als het hen 

“aangaat”. Zoals een ouder het tijdens een interview verwoordde: “Ik hoef niet bij elk project betrokken te zijn, als ik 

daar zelf niet zoveel mee heb dan hoef ik daar niet van alles over te weten” (ouder met kind op het Rudolph Pabus 

Cleveringa Lyceum). 

 

3%

20%

64%

9%

4%

Ouders: Ik heb vertrouwen in de 
bestuurders van deze gemeente

Helemaal mee eens Mee eens

Neutraal Niet mee eens

Helemaal niet mee eens

14%

40%
38%

6%

1%

Jongeren: Ik heb vertrouwen in de 
bestuurders van deze gemeente

Helemaal mee eens Mee eens

Neutraal Niet mee eens

Helemaal niet mee eens



 
 

 

36 

2.3.2 Aspecten die de tevredenheid met de gemeente Eemsdelta kunnen vergroten    

 
Als antwoord op de open vraag “Waar schiet jouw gemeente tekort/wat zijn minpunten volgens jou?” geven de 

jongeren aan dat ze zich zorgen maken over een groot aantal concrete/zichtbare aspecten in hun leefomgeving zoals 

“afval”, “kwaliteit van wegen” en “aardbevingsschade”, maar ook over een aantal meer abstracte of procedurele 

aspecten zoals “dat de gemeente niet vaak genoeg aan jongeren vraagt wat juist wij willen veranderen” (2e jaars 

RPCL), “aanpak van aardbevingsschade” (3e jaars RPCL) en “Meer inlevingsvermogen in mensen die in een 

huis/boerderij wonen die niet stevig meer is door de bevingsschade. En sneller proces voor de mensen die willen 

verbouwen/nieuwbouw” (1e jaars RPCL). 

 

Een aantal ouders noemt als minpunt de veiligheid/agressie in hun gemeente (in zowel de open vraag van de enquête 

als tijdens de interviews). Zo vertelde een ouder met een kind op het Theda Mansholt College:  

 

“Er heerst veel criminaliteit [...] van steekpartijen en schietpartijen tot vechtpartijen [...] Ik denk dat dat groeit. 

Ik denk dat de gemeente en de handhavers en ook school de jongeren een beetje heeft opgegeven, een beetje 

aan het lot overgelaten.” 

Veiligheid wordt door de ouders en de jongeren ook genoemd in verband met de aardbevingen en gerelateerde 

schade. Hierbij maken zowel de ouders als jongeren zich ook zorgen over betaalbare huizen voor doelgroepen zoals 

starters en mensen met een uitkering. Sommigen vrezen dat er onvoldoende betaalbare huizen overblijven voor 

jongeren door het aardbevingsbestendig maken van de huizen en het afbreken van oudere huizen (die vervangen 

worden door nieuwe en aardbevingsbestendige huizen). Op de open enquêtevraag welke zaken de tevredenheid met 

de Eemsdelta regio zouden vergroten antwoordden ouders bijvoorbeeld:  

“Er wordt nu heel veel gesloopt en dit is in onze ogen niet nodig en veroorzaakt weer veel onrust in de wijken. 

Delfzijl heeft de afgelopen jaren al heel veel gesloopt en er zijn minder betaalbare woningen terug voor 

gekomen. […] Uitgerekend in die wijken waar heel veel mensen wonen met een laag inkomen/uitkering worden 

alle woningen gesloopt. Er voor in de plaats komen kleinere maar wel veel duurdere woningen”. 

“Meer woningen beschikbaar in eigen dorpen voor jongeren en ouderen, zodat mensen kunnen doorschuiven 

en toch in hun omgeving kunnen blijven wonen. Als er geen goed betaalbare starterswoningen worden 

gebouwd trekken jongeren weg. Dan creëer je zelf een krimpgebied”. 

“Duidelijkheid voor de mensen die wegens de aardbevingsproblematiek enorme problemen hebben. Er zijn te 

veel schrijnende verhalen van te veel gezinnen die hieraan onderdoor gaan zo onderhand. Het kan niet anders 

dan dat dit ook effect (in negatieve zin) heeft op kinderen. Dit vind ik echt een groot nadeel aan deze 

gemeente. Uiteraard ligt dit bij de overheid maar ook de gemeente stuurt mensen van het kastje naar de muur 
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of doet beloftes die niet worden nagekomen. Mensen voelen zich belazerd en dat merk je. Ook vind ik dat er in 

verhouding veel agressie is onder de jeugd in zowel Appingedam als Delfzijl”. 

 

In het algemeen geven de ouders aan zelf grotendeels tevreden te zijn met hun leefomgeving, maar sommigen zien de 

gemeente Eemsdelta als niet aantrekkelijk voor (voornamelijk de oudere) jeugd. Tijdens de interviews vertelden een 

aantal ouders bijvoorbeeld: 

 

“Er is ook helemaal geen uitdaging voor de jeugd. Er is niets. Alles wat er was is weggehaald door de bouw van 

de nieuwe scholen, ze hebben hiervoor de speelplekken en hangplekken weggehaald [...] Er is geen soos, er is 

geen ruimte waar - en dan met name de jeugd tussen de 12 en de 20 - iets kunnen doen. […] En dat vind ik wel 

heel treurig om te zien” (interview ouder met kind op het Theda Mansholt College) 

“Ik denk dat de gemeente Eemsdelta voor jongeren en jongvolwassenen gewoon geen aantrekkelijke gemeente 

is om te wonen en te werken. Er is te weinig uitdaging en perspectief, dat het wat meer gaat vergrijzen zeg 

maar” (interview ouder met kind op het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum) 

Bovenstaand beeld wordt bevestigd in de interviews met medewerkers van de SVOE en de gemeente. Zo gaf een 

medewerker van de gemeente aan: “als je het over pubers en jongeren rond de twintig hebt, dan is het misschien wat 

minder interessant om hier te wonen […] Er is hier heel weinig mbo-onderwijs, voor heel veel onderwijs moet je buiten 

de regio zijn. De plek waar je onderwijs volgt is vaak ook de plek waar je vriendenkring ontstaat, en die vriendenkring is 

dus vaak ook buiten de gemeente Eemsdelta en dan is de binding met Eemsdelta ook kleiner”. Een jongerenwerker 

beaamde dit en gaf aan dat er tot de leeftijd van twaalf jaar voldoende in de gemeente te doen is, maar dat er daarna 

een “gat” komt, met als gevolg dat de meeste jongeren uit de regio weg willen “omdat er gewoon weinig te doen is”. 

De jongerenwerker wees hierbij ook op uitdagingen op het gebied van huisvesting: er zijn te weinig huurwoningen en 

betaalbare huizen, met als gevolg dat je: “als jongere kun je hier eigenlijk niet blijven wonen”. Om het 

toekomstperspectief voor de jongeren te verbeteren, moet er volgens hem gewerkt worden aan het woningaanbod 

en de voorzieningen: “de campus helpt daar echt goed aan mee, maar de rest moet ook, alleen een campus neerzetten 

helpt niet”. De geïnterviewde gebiedsregisseur wees daarnaast op het belang van werkgelegenheid: “ook werk [is 

belangrijk]. Uiteindelijk ben je uitgestudeerd en moet je aan de slag, en moet je zorgen dat er genoeg werkgelegenheid 

is om jongeren vast te houden. Anders zoeken jongeren hun heil ergens anders”.  

In verband met de recente samenvoeging van de kleinere gemeenten in de grotere gemeente Eemsdelta maken 

sommige ouders zich zorgen dat er nu minder aandacht is voor de kleinere dorpen of dat de gemeente verder van hen 

af is komen te staan7. Zo stellen ouders dat hun tevredenheid met de gemeente vergroot zou worden door meer 

 
7 Het draait hierbij (deels) om percepties. De uitdaging voor de Gemeente Eemsdelta is dan ook om deze percepties om te buigen om deze zorg 
van de ouders te doen afnemen. 
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aandacht en investeringen in de kleinere dorpen, in de infrastructuur en mobiliteit (fietspaden, openbaar vervoer) en 

faciliteiten, maar ook in burgerinitiatieven. 

“Wij zijn net als gemeente overgegaan in een grotere gemeente en dat zorgt dat mensen voelen dat de 

gemeente verder van hen af is komen te staan [...] Ik denk dat ik minder snel de telefoon pak als er iets is om 

naar de gemeente Eemsdelta te bellen dan voorheen met de gemeente Loppersum” (interview ouder met kind 

op het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum) 

Het meest populaire antwoord onder jongeren op de open enquête vraag over wat hun tevredenheid met de 

gemeente zou vergroten was “geen idee”/”niets”. Daarna volgden wensen voor meer “sportfaciliteiten” of voor meer 

“activiteiten” en plekken voor vrijetijdsbesteding in het algemeen. Een aantal jongeren noemen ook hele concrete 

zaken zoals “meer prullenbakken” of sneller “opruimen van dode dieren of afval”. 

 

2.3.3. Toekomstperspectief  
In een open vraag in de enquête is de jongeren gevraagd waar ze in de toekomst zouden willen wonen en waarom. De 

antwoorden op deze vraag geven ook een goed beeld over de plaatsverbondenheid van de jongeren en wat het maakt 

dat het grootste gedeelte zich zo goed thuis voelt in de gemeente Eemsdelta. Zo gaven twee jongeren aan: 

“Ik woon er al mijn hele leven en heb hier te veel herinneringen om weg te gaan” (1e jaars RPCL) 

“Omdat daar onze boerderij is met onze koeien en ik wil niet weg bij mijn koeien” (1e jaars RPCL) 

Andere redenen die de jongeren gaven om in de gemeente Eemsdelta te blijven wonen zijn “omdat het daar een 

rustig plattelandsleven is en ik woon daar al” (1e jaar RPCL); “omdat ik daar ben opgegroeid” (1e jaar RPCL); “omdat ik 

daar leef” (3e jaars TMC) of omdat ze “geboren en getogen in Delfzijl/Appingedam” (1e jaars TMC) zijn.  

Terwijl de jongeren zich goed thuis voelen in de gemeente Eemsdelta, verschillende aspecten waarderen en ook 

verschillende redenen hebben om er te willen blijven wonen, geeft maar 35% aan dat ze van plan zijn om in hun 

gemeente te blijven nadat ze klaar zijn met hun schoolopleiding. De grootste groep (42%) lijkt nog niet te weten waar 

ze (willen) gaan wonen en geeft “neutraal” als reactie op de stelling “ik ben van plan om in deze gemeente te blijven 

nadat ik klaar ben met school”.  

De respondenten zijn ook een aantal stellingen voorgelegd die te maken hebben met het toekomstperspectief in de 

gemeente Eemsdelta. Veel jongeren geven aan (helemaal) eens te zijn met de stelling “er zijn genoeg kansen voor 

kinderen/jongeren om zich te ontwikkelen in deze gemeente”. In totaal is 58% van de jongeren hier (helemaal) mee 

eens terwijl maar 11% er (helemaal) niet mee eens is. De ouders zijn hier kritischer; 39% geeft aan (helemaal) eens te 

zijn met de voorgenoemde stelling terwijl 21% er (helemaal) niet mee eens is.  
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De jongeren lijken ook voorzichtig optimistisch te zijn over hun kansen om in de toekomst werk te vinden in hun eigen 

gemeente: 44% is (helemaal) eens met de stelling “Er zijn genoeg mogelijkheden om werk te vinden in de gemeente in 

mijn sector/de sector waar ik graag in zou willen werken”, 42% is “neutraal” en slechts 14% geeft aan er helemaal niet 

mee eens te zijn. Ook in dit opzicht zijn de ouders pessimistischer. Zo geeft slechts 25% van de ouders aan (helemaal) 

eens te zijn met de stelling “Er zijn voldoende kansen op werk in deze gemeente”, 31% is hier (helemaal) niet mee 

eens en 25% heeft “neutraal” ingevuld.  
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H.3 Conclusie en advies 
 

Op dit moment wordt er letterlijk en figuurlijk gebouwd aan de Campus Eemsdelta Groningen in Appingedam, een 

campus welke “een campus van de regio” beoogd te worden. Uit de nulmeting rijst een overwegend positief beeld 

over de campusontwikkeling. Het merendeel van de leerlingen en ouders zien de komst van de campus als iets 

positiefs, al zijn er onder de ouders ook zorgen rondom deze ontwikkeling waarbij vier scholen samenkomen op één 

campusterrein.  

Uit de nulmeting blijkt ook de grote potentie van de Campus Eemsdelta Groningen. Zo zijn de leerlingen in de enquête 

gevraagd of zij op dit moment buiten de lesuren graag tijd op hun huidige school/het schoolterrein besteden (zie 

figuur 17). Meer dan de helft van de leerlingen geeft aan hier (zeer) oneens mee te zijn, ongeveer een derde staat hier 

neutraal tegenover, en slechts tussen de 6-10% is er (zeer) mee eens. Dit terwijl een gedeelte van de leerlingen 

aangeeft langer op de toekomstige campus te willen blijven als er meer te doen is; 45% van de RPCL leerlingen en 35% 

van de TMC leerlingen geeft aan (helemaal) eens te zijn met een stelling hierover (zie figuur 18).    

 

Figuur 17. Ik besteed buiten de lesuren graag tijd op school/het schoolterrein (leerlingen). 
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Figuur 18. Als er meer te doen is op de campus na de lesuren blijf ik er graag langer hangen (leerlingen). 

Ook op het gebied van aansluiting bij bedrijven in de regio8 en samenwerking met andere klassen, niveaus en scholen 

is er ruimte voor groei welke op de campus ingezet kan worden. Zo vindt van de RPCL leerlingen slechts 11% en van de 

TMC leerlingen slechts 10% dat er voldoende mogelijkheden zijn om tijdens de lessen bedrijven uit de buurt te leren 

kennen (zie figuur 19). Eén van de geïnterviewde experts stelt dat het onderwijs op dit moment “als een eiland” 

functioneert en te weinig contact en verbinding met de omgeving zoekt. In dit opzicht merkte de geïnterviewde 

jongerenwerker op: “jongeren willen graag, ze weten alleen niet hoe. Als je de combinatie met het werkveld en het 

onderwijs kunt vinden dan kunnen jongeren proeven aan iets wat ze leuk vinden”. Ook vanuit de scholen zelf lijkt deze 

behoefte er te zijn, zo gaf een SVOE-medewerker aan: “wat beter ontwikkeld kan worden is de samenwerking met 

maatschappelijke organisaties […] wat echt moet groeien is dat leerlingen opdrachten krijgen bij bedrijven. Niet alleen 

via stage, maar dat ze er ook korte onderzoekjes kunnen doen. Mensen vanuit bedrijven de scholen in halen om 

kinderen iets te vertellen over hun beroep of over hun vak, of om bepaalde vaardigheden te leren”. Wat betreft 

samenwerken met andere klassen, niveaus en scholen vindt 28% van de RPCL leerlingen en 16% van de TMC 

leerlingen dat er voldoende projecten en lessen worden gegeven waarbij ze samenwerken met andere klassen, 

niveaus en scholen (zie figuur 20), dus ook hier ligt ruimte voor een verbeteringsslag. 

 
8 Link met programmadoel 2: “De zichtbaarheid van het (innovatieve) regionale bedrijfsleven vergroten, door ze een podium te bieden 
(economie)” (Oplegger “Innovatie Wierde Eemsdelta”, 10 januari 2020). 
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Figuur 19. Er zijn voldoende mogelijkheden om bedrijven uit de buurt te leren kennen tijdens de lessen. 

 
Figuur 20. Op school worden er voldoende projecten en lessen gegeven waarbij ik samenwerk met andere klassen, niveaus 

en scholen. 

Op basis van de bevindingen uit nulmeting komen wij tot een aantal aanbevelingen: 

v Om de campus tot een plek te maken waar de leerlingen graag zijn is het belangrijk om faciliteiten en 

activiteiten aan te bieden die hun interesse hebben. Uit de nulmeting blijkt dat leerlingen, naast de tijd die zij 

op school doorbrengen, de meeste tijd besteden aan “afspreken met vrienden”, “sporten”, “(online) gamen” 

en “leren/studeren”. In de enquête geven leerlingen aan dat zij graag op de campus willen sporten, 

rondhangen/buiten zitten en deelnemen aan culturele activiteiten, zoals muziek- of dansles. Daarnaast zou 
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ook gedacht kunnen worden aan (actieve) buiten-activiteiten met een spel/IT-element zoals geocaching of 

Pokémon Go9.  

v Aangezien het samenbrengen van de scholen op één terrein zowel positief als negatief wordt geïnterpreteerd 

is een aanbeveling om de positieve kanten hiervan te stimuleren en vervolgens extra in de schijnwerpers te 

zetten. Een leerplichtambtenaar gaf in dit opzicht tijdens een interview aan: “het samengaan is heel erg 

afhankelijk van hoe het onderwijs wordt ingericht, ik weet niet of jongeren elkaar zelf snel zullen opzoeken als 

dat niet wordt gestuurd”. Het is dus aan te bevelen om hier proactief op in te zetten. Een aantal ouders 

droegen in de nulmeting concrete ideeën aan om jongeren te activeren en om onderlinge verbinding te 

creëren welke opgezet zouden kunnen worden, zoals kookles of een sporttoernooi of bootcamp waarbij 

leerlingen uit verschillende klassen en niveaus gemixt worden. Dergelijke activiteiten kunnen bijdragen aan 

het maken van verbindingen tussen verschillende campusgebruikers. Ook kan positieve reuring op dit gebied 

helpen om negatieve percepties die sommige ouders hebben over verminderde veiligheid bij te stellen10. 

v Bij bovenstaande is een aanvullende aanbeveling om de leerlingen zelf actief te betrekken bij het ontwikkelen 

en ontplooien van de campus. In de nulmeting geeft slechts een beperkt gedeelte van de leerlingen aan dat ze 

in voldoende mate hun mening hebben kunnen geven over de campus (20% onderbouw, 8% bovenbouw), 

terwijl de behoefte aan het kunnen leveren van een inbreng er wel lijkt te zijn. Door jongeren actief te 

betrekken geef je ze een bepaalde mate van eigenaarschap en kunnen zij de campus meer tot hun eigen plek 

maken. Het voorgestelde participatieve actie-onderzoek in volgende onderzoeksfasen kan hieraan bijdragen 

(zie Bijlage 5).   

v De nulmeting onderstreept het belang en de noodzaak van goede communicatie over en marketing van de 

campus(ontwikkeling). Veel ouders geven aan “geen idee” te hebben hoe zij zelf de campus zouden willen 

gebruiken, wat er op kan duiden dat zij überhaupt nog geen idee hebben wat zij er zouden kunnen doen. 

Tegelijkertijd uiten een aantal ouders zorgen over de veiligheid op de campus en de grootschaligheid ervan, 

met de vrees dat de klassen groter worden en er minder aandacht voor de individuele leerling zal zijn. De 

percepties van de ouders kunnen hier verschillen van de (toekomstige) realiteit, daarom is het belangrijk om 

(potentiële/toekomstige) doelgroepen van de campus van goede en voldoende informatie te voorzien.  

Aangezien de scholen (deels) hun eigen gebouwen behouden en naar verwachting de organisatie van het 

onderwijs en de grootte van de klassen in eerste instantie niet veel zullen veranderen, kan een heldere 

communicatie daarover een deel van de ouders geruststellen en wellicht hun mening en verwachtingen over 

de campus positief doen bijstellen.  

 
9 Link met programmadoel 4: “Gebied in beweging (sport en gezondheid)” (Oplegger “Innovatie Wierde Eemsdelta”, 10 januari 2020). 
10 Link met programmadoel 1: “Het bieden van aantrekkelijk (uitdagend), inclusief (iedereen doet mee) en exclusief (bijzondere vorm en inhoud) 
onderwijslandschap (educatie)” (Oplegger “Innovatie Wierde Eemsdelta”, 10 januari 2020). 
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v Andere aandachtspunten voor de campusontwikkeling kunnen ontleend worden uit de zwakke punten van de 

huidige scholen die in de nulmeting naar voren kwamen: 

  

o Ten aanzien van de (door de leerlingen genoemde) zwakte op het gebied van uiterlijk en faciliteiten 

zal de campus veel verbetering brengen, en zullen naar verwachting de ondervonden problemen met 

hygiëne, ouderdom en klimaatbeheersing sterk verminderen. Ook op het gebied van de kantine(s) zijn 

verbeteringen mogelijk, belangrijk voor dit laatste is om goed in beeld te krijgen wat leerlingen 

belangrijk vinden en graag zouden willen van een dergelijke faciliteit.  

o Een tweede zwak punt dat door de leerlingen werd genoemd betreft de organisatie en het 

onderwijs/docenten zelf, iets wat de nieuwe locatie en schoolgebouwen niet direct zullen oplossen. 

Zoals een SVOE-medewerker het tijdens een interview treffend verwoordde: “we gaan straks naar de 

campus toe […] maar is ons onderwijs daarop aangepast? Nou, daar heb ik grote twijfels over. Als na 

vijf jaar op de campus de “unique selling point” van een nieuw gebouw uitgemolken is, hoe ziet de 

situatie er dan uit? Kunnen we dan wel overleven met het aantal leerlingen dat we in de regio hebben 

en met het onderwijs dat wij op dat moment bieden?”. De inrichting en kwaliteit van het onderwijs, 

docenten en de (overkoepelende) organisatie verdienen continue aandacht vanuit de scholen. Deze 

punten zouden (deels) verder onderzocht en gemonitord kunnen worden in de Vensters 

onderzoeken.  

o Als derde zwakte werd door leerlingen van het Theda Mansholt College gewezen op 

veiligheid/ruzies/pesten. Aanvullend hierop bleek uit de ouder enquêtes en interviews dat ouders 

veiligheid als één van de grootste potentiële problemen van de campus zien. Het is natuurlijk de vraag 

of deze zorgen terecht zijn. Op dit moment lijken gevoelens van onveiligheid onder de leerlingen zelf 

in ieder geval geen breed gedeeld issue te zijn. Voor het vervolgonderzoek is het interessant om te 

peilen hoe leerlingen de veiligheid op en rond school ervaren en of zij zich hier zorgen over maken. 

Gezien de zorgen van de ouders is het van belang om in te zetten op het waarborgen van de veiligheid 

en pro-actief deze zorgen te verlichten.  

v Vanuit de regio Eemsdelta gezien kan de campus gebruikt worden als vliegwiel voor verdere ontwikkelingen in 

de regio, zoals het verbeteren van het toekomstperspectief van jongeren en de leefbaarheid van de regio. De 

campus kan functioneren als een kickstarter die de gemeente een boost geeft en inwoners (weer) trots kan 

maken op de regio11. Een SVOE-medewerker gaf tijdens een interview aan dat de gemeente bezig is met veel 

goede punten om de leefbaarheid te verbeteren en betoogde dat daarbij: “de campus een goede rol kan gaan 

 
11 Link met programmadoel 3: “Regionale trots opbouwen (cultuur)” en programmadoel 5: “Een gebied dat ruimtelijk en inhoudelijk verbonden 
en ingebed is in de regio (verbindingen)” (Oplegger “Innovatie Wierde Eemsdelta”, 10 januari 2020). 
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spelen, om te laten zien dat het ook daadwerkelijk daar gebeurt […] dat er nu daadwerkelijk gebouwd wordt, 

om meer die samenwerking met de regio ook te laten zien, dat die er echt is. Daar kunnen we heel veel mee 

bereiken denk ik. Dat kan echt een hele mooie spin-off zijn voor de regio […] Zoals Marketing Groningen de 

campagne heeft gedraaid “er gaat niets boven Groningen”, zoiets zou er naar mijn idee ook moeten komen 

voor Eemsdelta”.  

Met bovenstaande aanbevelingen kan nadrukkelijker ingestoken worden op een sterke en gedragen 

campusontwikkeling. Al in het architectonische ontwerp van de campus is de Eemsdelta Campus Groningen 

verbonden met de regio. Zo geeft De Unie Architecten, welke het ontwerp voor de campus heeft gemaakt, aan: 

“landschap, onderwijs en gebouw zijn tot in detail met elkaar verweven [… de] structuur is zo ontworpen dat ze 

aanhaakt op de kwaliteiten van het omringende landschap en deze versterkt”12. Hoe deze landschappelijke verbinding, 

maar ook de bredere verbinding met de regio, zich in de praktijk verder zal ontplooien en ontwikkelen zal in de 

toekomst blijken13. 

 

 

 

  

 
12 Bron: website https://www.deuniearchitecten.nl/projecten/eems-delta-college/  
13 Zie Bijlage 5: onderzoeksvoorstel fasen 2-5 
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Bijlagen  
 

Er is een digitale folder beschikbaar met de bijlagen van het rapport: 

● Bijlage 1: Enquête leerlingen 

● Bijlage 2: Enquête ouders/verzorgers 

● Bijlage 3: Interview guide: ouders  

● Bijlage 4: Interview guide vertegenwoordigers van SVOE en de Gemeente Eemsdelta 

● Bijlage 5: Onderzoeksvoorstel fases 2-5 

● Bijlage 6: Ruwe onderzoeksdata enquêtes 

 


