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Schoolcampus met
een bedrijfs-plus
MARIA DEL GROSSO

SINT ANNAPAROCHIE De naam was er
al, de leerlingen ook al sinds de zo-
mervakantie, maar gisteren is
Campus Middelsee in Sint Annapa-
rochie officieel geopend.

Een nieuw schoolgebouw van 8,2
miljoen euro, waar de gemeente het
Bildt 6 miljoen euro in stak, is nogal
wat in tijden van krimp, merkte ge-
deputeerde Sander de Rouwe op.

Samen met een van de grote trek-
kers van het project, wethouder Nel
Haarsma van het Bildt, verrichtte hij
de officiële opening door delen van
een jakobsschelp aan elkaar te pas-
sen. Het bekende Bildtse beeld van
de slikwerker kwam daarbij even tot
leven. Hij bracht de puzzelstukjes.

Haarsma noemde de komst van
het gebouw een megaproject voor
een gemeente als het Bildt. Er werd
sinds 2006 aan gewerkt toen de
wens kwam voor uitbreiding van

Leerlingen
kunnen stage
lopen bij bedrijven
in de regio

CSG Ulbe van Houten. Maar de ge-
meente wilde ook de openbare
school De Foorakker van Piter Jelles
behouden. Uiteindelijk zitten deze
scholen met CSG Comenius onder
één dak. Er moesten 55 bejaardenwo-
ningen gesloopt worden om ruimte
te maken.

De provincie droeg 2 miljoen euro
bij vanwege een uniek onderwijs-
concept, het Leerwerkplein. Dit be-
drag is niet in een keer uitbetaald. De
Campus zal de komende jaren moe-
ten bewijzen dat deze onderwijsme-
thodiek werkt en krijgt zo steeds een
deel van het totaalbedrag. Het Leer-

werkplein moet de relatie tussen het
onderwijs en het plaatselijke be-
drijfsleven versterken.

Leerlingen kunnen in verschillen-
de jaren stages lopen bij bedrijven in
de regio. De school zoekt hierbij con-
tacten in het voedingsgebied, de ge-
meenten het Bildt, Leeuwarderadeel,
Menameradiel en Ferwerderadiel.

De hoop is dat leerlingen als toe-
komstige werknemer van een van
deze bedrijven behouden blijven.
Mochten ze kennis tekortkomen
voor dat werkzame leven, dan ver-
zorgt de campus dit onderwijs.

Het is wat de overheid wil, aldus
De Rouwe, dat de drie o’s samenko-
men: overheid, onderwijs en onder-
nemers.

Dat het concept de aandacht trekt,
bleek wel uit een bezoek van de
OESO eind september. De Organisa-
tie voor Economische Samenwer-
king en Ontwikkeling uit Frankrijk
wilde zien hoe het scholen in krimp-
gebieden vergaat.

Gedeputeerde Sander de Rouwe en wethouder Nel Haarsma puzzelen de jakobsschelp in elkaar. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN


