
met internationaal erkende 
diploma’s en certificaten

  Tweetalige   
  opleidingen



Werkgevers vinden het steeds belangrijker dat je 

internationale ervaring hebt. Ook in Nederland krijg 

je steeds vaker te maken met andere culturen en 

talen. We bieden je daarom veel mogelijkheden om 

internationale ervaring op te doen, in Nederland 

of daarbuiten.

Een tweetalige opleiding volgen? Stage lopen in 

het buitenland? Meer weten van andere culturen? 

Vreemde talen leren? Bij Deltion kan het allemaal. 
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  Tweetalige   
  opleidingen

Als één van de weinige ROC’s in Nederland 
biedt Deltion momenteel acht internationaal 
georiënteerde, tweetalige opleidingen aan:

• Allround Schoonheidsspecialiste (extratraject)

• International Aviation Services

• International Business Studies

• International Hospitality Management Studies 

 (Ook als fasttrack voor havisten)

• International Tourism Studies

• International Motorsport Studies

• Marketing and Communication Studies

• Opticiën tweetalig Duits-Nederlands

Bij de meeste van onze tweetalige opleidingen haal je naast 

je reguliere mbo-diploma niveau 4 ook een passend Pearson 

BTEC-diploma; een wereldwijd erkend diploma dat de Engelse 

examenorganisatie Pearson Edexel uitgeeft. Hiermee kun je na het 

afronden van je opleiding een baan in het buitenland zoeken. 

Of verder studeren in het buitenland.

Bij deze internationale, tweetalige opleidingen wordt er iets meer 

van je verwacht. Bij een deel van de opleiding is Engels of Duits de 

voertaal, je krijgt les in het Engels of Duits en werkt met Engelse of 

Duitse boeken en opdrachten. 

Meer dan bij de gewone opleidingen, vinden je stages of projecten 

plaats in het buitenland. Daarnaast krijg je extra opdrachten en 

modules, waarbij de internationale onderdelen van jouw toekomstige 

vak centraal staan. We verwachten heel wat van je! Maar daar 

krijg je ook veel voor terug. Nu en later. Denk aan goede kansen 

op de (internationale) arbeidsmarkt en diverse mogelijkheden voor 

vervolgopleidingen in binnen- en buitenland.
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 Voor vragen of meer informatie kun je ook 

mailen naar ons International Office, 

internationaloffice@deltion.nl.

Bezoekadres 

Deltion College 

Mozartlaan 15 

8031 AA Zwolle 

T (038) 850 30 00 

ssc@deltion.nl
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TWEETALIGE OPLEIDINGEN

De opleiding

Beroep 

Als allround schoonheidsspecialiste werk je 

met mooie producten, geef je mensen een 

verzorgende schoonheidsbehandeling en laat 

je ze stralen, elke dag.

Lesprogramma

Je leert alles over de huid, het lichaam en de 

bijbehorende behandelingen. Daarnaast leer je hoe 

je een (huid)analyse uitvoert, hoe je een passend 

advies geeft en een behandelplan samenstelt. 

Ook werk je aan je over ondernemersvaardigheden, 

zodat je eventueel je eigen salon kunt starten.

Tijdens de opleiding combineer je school en stage, 

waarbij je zowel in het eerste, tweede als derde 

jaar stages loopt. Daarbij volg je ook keuzedelen. 

Een keuzedeel geeft je verdieping of verbreding 

van jouw kennis. Je kunt kiezen uit visagie, 

nagelstyling, wellness & sauna, cosmetische 

camouflage, klantcontact & verkoop, voorbereiding 

hbo, ondernemend gedrag en Internationaal II: 

werken in het buitenland. 

In het kort 

Het extratraject is geen tweetalige opleiding, maar een extra 
intensieve variant van de mbo-opleiding Allround Schoonheids-
specialiste op niveau 4. Je krijgt extra workshops in zowel het 
Nederlands als het Engels. Verder examineer je het vak Engels 
op een hoger niveau dan vereist. Bovendien volg je enkele 
Engelstalige units, waarmee je Pearson BTEC level 3 certificaten 
behaalt. Deze zijn internationaal erkend en vergroten daarmee 
je kansen om in het buitenland te gaan werken.

Je leert ook 
hoe je je eigen 

beautysalon 
kunt opzetten

Wil je dé expert en specialist 
worden in schoonheidsverzorging? 
En wil je misschien wel 
internationaal aan de slag? 
In de eerste periode van de 
opleiding Allround Schoonheids-
specialiste krijg je meer informatie 
over de mogelijkheden en 
kun je vervolgens kiezen voor 
het ‘extratraject’!

Allround 
Schoonheids-
specialiste

Extratraject 
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TWEETALIGE OPLEIDINGEN

De opleiding

Beroep

Na deze internationale opleiding ben je breed 

inzetbaar in dienstverlenende functies in de 

internationale wereld van de luchtvaart (als 

cabine- of passagepersoneel), maar ook in 

de (internationale) toeristische sector of de 

hotelbranche.

Als cabinepersoneelslid (zoals stewards, 

stewardessen en pursers) ben je op de eerste 

plaats verantwoordelijk voor de veiligheid 

in de cabine. Je verwelkomt de gasten aan 

boord, controleert hun boardingpass, wijst ze 

hun stoel en je legt uit wat ze moeten doen 

in noodsituaties. Tijdens de vlucht serveer 

je hapjes en drankjes en verkoop je andere 

artikelen. Mensen die bang zijn om te vliegen 

stel je zoveel mogelijk op hun gemak.

Werk je als passagepersoneel, dan verzorg 

je onder meer het inchecken aan de balie. 

Daarnaast assisteer je bij de self check-in en 

begeleid je passagiers naar de gate en het 

vliegtuig.

Lesprogramma

IAS is een exclusieve opleiding waarin naast 

theorie de praktijk centraal staat en met 

goede aansluitmogelijkheden op een hbo-

vervolgopleiding. De opleiding duurt drie jaar, 

waarbij een aantal lessen in het Engels worden 

aangeboden.

In het kort 

De opleiding International Aviation Services (IAS) is de 
tweetalige variant van de mbo-opleiding Luchtvaartdienst-
verlener op niveau 4. Wanneer je kiest voor de opleiding, sta 
je midden in de wijde wereld van luchtvaart. Je bent breed 
inzetbaar in dienstverlenende functies in de luchtvaart, zowel 
als medewerker bij het cabine- als bij het passagepersoneel. 

Met de opleiding IAS behaal je twee diploma’s: het mbo-
diploma Luchtvaartdienstverlener op niveau 4 en het interna-
tionaal erkende Pearson BTEC-diploma in Aviation Services.

International 
Aviation Services

Tweetalige opleiding 

’Ik koos deze opleiding 
omdat je veel reist 
en stage loopt in het 
buitenland. Werken in 
een andere cultuur 
waar je jezelf moet 
redden. Super!

Je volgt de opleiding via de beroepsoplei-

dende leerweg (BOL-school en stage). Tijdens 

de opleiding ga je vijf dagen per week naar 

school en internationale stages zijn onderdeel 

van het programma. Daarnaast zijn er gast-

lessen, excursies en stages in het hotelwezen, 

op Schiphol, bij KLM, Transavia, Menzies 

Aviation, Aviapartner, TuiFly, Axxicom en Swiss- 

port. Uiteindelijk stoomt de opleiding je klaar 

voor je derdejaars stage op een luchthaven, 

waarbij je kunt kiezen voor lucht (steward/ess) 

of grond (passage-employee).

Droom jij van een baan in de 
luchtvaart? Ben jij servicegericht 
en wil je werken met mensen van 
over de hele wereld? Kies dan 
voor de opleiding International 
Aviation Services!
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TWEETALIGE OPLEIDINGEN

Beroep

Bij IBS word je opgeleid tot Vestigingsmanager Groothandel met 

het accent op internationale handel. Na het afronden van je opleiding 

ben je breed inzetbaar in diverse uitvoerende en organiserende 

functies, zoals medewerker export of import, representative sales, 

medewerker inkoop of verkoop. Je houdt je bezig met de bedrijfs-

voering bij profit of non-profit organisaties. Je dagelijkse werk in een 

(stage)bedrijf bestaat uit administratieve en/of commerciële taken. 

Het is een brede, internationaal georiënteerde opleiding, gericht 

op doorstroming naar het hbo met veel extra mogelijkheden. 

Lesprogramma

De opleiding duurt 3 jaar. Je volgt de opleiding via de beroeps- 

opleidende leerweg (BOL = school en stage). De BTEC lessen 

worden zo veel mogelijk in het Engels aangeboden. Je leert op 

zakelijk en commercieel niveau in deze taal te schrijven en te spreken. 

Daarnaast worden er meerdere vreemde talen aangeboden, 

zoals Duits of Spaans. 

Tijdens de opleiding kan je stage lopen in het buitenland als je aan 

voorwaarden voldoet. Het Deltion College heeft goede contacten 

met bedrijven in Ierland, Engeland, Duitsland, Spanje en Frankrijk. 

Binnen de opleiding IBS kun je zowel het Nederlandse diploma 

Vestigingsmanager Groothandel als het internationaal erkende 

Pearson BTEC Diploma in Business behalen. Voor het Engelse diploma 

werk je aan units. In elk van deze units staat een bepaald aspect uit 

de economie of uit het bedrijfsleven centraal, zoals Accounting, 

Human Resource, International Trade en Marketing.

In het kort 

International Business Studies (IBS) is de tweetalige variant 
van de mbo-opleiding Vestigingsmanager Groothandel 
op niveau 4. De opleiding International Business Studies 
is gericht op de zakelijke wereld van binnenlandse en 
internationale handel. 

Het Deltion College biedt jou met deze opleiding de kans 
om naast het diploma Vestgingsmanager Groothandel 
mbo-niveau 4 een internationaal erkend Pearson BTEC 
Diploma in Business te behalen. Met dit diploma op zak 
kun je nationaal en internationaal aantonen dat je over 
de benodigde competenties beschikt. 

De opleiding

Je werkt voor 
twee diploma’s: 
een Nederlands 

en een Engels 
diploma

8

Ben jij commercieel, 
communicatief en heb je 
een echte talenknobbel? 
En zie jij het wel zitten om 
aan de slag te gaan op de 
internationale arbeidsmarkt? 
Dan is de opleiding 
International Business 
Studies wat jij zoekt!

International 
Business Studies

Tweetalige opleiding 
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TWEETALIGE OPLEIDINGEN

De opleiding

Beroep 

Je wordt opgeleid om een eigen horeca-

bedrijf te beginnen of om aan de slag 

te gaan als afdelingsmanager binnen 

organisatorische functies in de horeca of 

hotelbranche. Afhankelijk van je functie ben 

je verantwoordelijk voor personeel, sales, 

service, receptie en administratie. 

Lesprogramma 

Tijdens de opleiding krijg je theorie en praktijk 

afgestemd op de internationale hotellerie 

en horeca. Je leert veel over management-

functies, zoals Human Resource, Sales & 

Marketing, Events, Conference & Banqueting, 

Administratie en Frontoffice. 

Naast de opleiding op het Deltion College 

kennen we veel projecten binnen en buiten 

school waarbij de koppeling tussen theorie en 

praktijk voorop staat. Zo leer je de theorie in de 

praktijk toe te passen. 

Je hebt praktijklessen in het restaurant, het 

grand café en alle andere praktijkruimten op 

onze Deltion Campus om de fijne kneepjes van 

het horeca vak te leren. 

Als je naast deze studie nog meer aankunt 

dan kom je misschien in aanmerking voor 

onze unieke Hilton Class. Vanaf het tweede 

studiejaar kun je je aanmelden voor de Hilton 

Class, een unieke samenwerking tussen 

Deltion en de internationale hotelketen Hilton. 

Word je voor deze class geselecteerd, dan 

volg je een opleidingsprogramma dat speciaal 

door Deltion en Hilton is samengesteld, en 

loop je stage bij Hilton Hotels. 

Fasttrack voor havisten

Ben je in het bezit van een havo, vwo 

of mbo niveau 4 diploma dan kun je de 

opleiding mogelijk sneller afronden in een 

maatwerktraject. Met een havodiploma is 

afronding binnen twee jaar mogelijk!

Eveneens volg je binnen het Pearson BTEC 

traject de opleiding op een hoger niveau, 

International Higher Hospitality Management.

In het kort 

International Hospitality Management Studies is de twee-
talige variant van de mbo-opleiding Manager / Ondernemer 
Horeca op niveau 4. Deze opleiding bereidt je helemaal voor 
op een baan in de horeca, met de nadruk op de hotellerie en 
de betere restaurantbedrijven. Ambieer je een carrière in het 
buitenland? Dan biedt deze opleiding jou vele mogelijkheden. 

Met de tweetalige opleiding International Hospitality 
Management Studies behaal je twee diploma’s: Manager 
Ondernemer Horeca op niveau 4 en Pearson BTEC Diploma 
in Hospitality, waarmee je zowel nationaal als internationaal 
aan de slag kan gaan. 

Mijn droom is 
om later een 
eigen hotelketen 
te hebben

Heb jij internationale ambities? 
En zie jij een baan als manager 
bij een hotel in binnen- of 
buitenland helemaal zitten? 
Met de opleiding International 
Hospitality Management Studies 
maak je het mogelijk!

International 
Hospitality 
Management 
Studies

Tweetalige opleiding 
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TWEETALIGE OPLEIDINGEN

De opleiding

Lesprogramma  

De opleiding duurt drie jaar. Je volgt de 

opleiding voor ITS via de beroepsopleidende

 leerweg (BOL-school en stage). Je loopt 

stages in binnen- en buitenland, bij bedrijven 

in de reis- en toeristische branche, binnen 

of buiten Europa. Daarnaast krijg je bij de 

opleiding ITS veel lessen in het Engels 

aangeboden. 

Beroep  

Als Leidinggevende Travel & Hospitality 

heb je een zelfstandige en leidinggevende 

functie. Als leidinggevende ben je de schakel 

tussen de medewerkers van de afdeling of 

vestiging en het management. Een goede 

communicatie met je personeel en met je 

management is van groot belang. 

In jouw werk geef je vooral leiding aan 

medewerkers van een afdeling. Daarnaast 

ben je verantwoordelijk voor de klanttevre-

denheid, het behalen van beleidsdoelen, 

de administratie, het naleven van wettelijke 

voorschriften en bedrijfsregels en een goede 

werksfeer. En als het nodig is, dan steek je 

de handen uit de mouwen op de werkvloer. 

In het kort 

International Tourism Studies (ITS) is de tweetalige variant van 
de mbo-opleiding Leidinggevende Travel & Hospitality op niveau 4. 
Door te kiezen voor International Tourism Studies heb je 
uitstekende arbeidsmarktperspectieven en kun je aan het werk 
als afdelingsmanager in de nationale en internationale reiswereld.

Aan de slag als manager 
in de internationale
reisbranche of je eigen 
reisorganisatie in 
Nederland óf het buiten-
land. Kies dan voor de 
opleiding International 
Tourism Studies!

International 
Tourism Studies 

Tweetalige opleiding 

Je moet 
representatief 
zijn en goed met 
mensen kunnen 
omgaan
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TWEETALIGE OPLEIDINGEN

De opleiding

Beroep  

Als technisch specialist personenauto’s ben 

jij de specialist in de werkplaats en op auto-

sportevenementen. Je bent gespecialiseerd in 

complexe diagnoses en reparaties en verhelpt 

storingen waarvan de oorzaak moeilijk te 

vinden is. Je weet alles van computersystemen 

in de auto en digitale communicatie en 

wisselt informatie uit met specialisten en 

autoleveranciers. Vanuit jouw specialisme 

ben je aanspreekpunt voor de klant en 

het team. 

Na deze opleiding kun je aan de slag als 

technicus van een autosportteam of bij grotere 

autobedrijven in het binnen- en buitenland. 

Lesprogramma 

De tweetalige opleiding duurt 4 jaar en wordt 

via de beroepsopleidende leerweg (BOL) 

aangeboden. Een deel van de lessen wordt 

in het Engels gegeven. Je gaat 5 dagen per 

week naar school en loopt meerdere periodes 

stage. Je specialiseert je tijdens de opleiding in 

de richting Technisch Specialist of Motorsport. 

Naast tweetalige lessen krijg je gedurende de 

opleiding gastcolleges aangeboden, ga je op 

excursie naar het binnen- en buitenland en op 

studiereis naar het buitenland. 

Tijdens de opleiding leer je autosport- en 

personenauto’s te onderhouden, reparaties 

aan autosport- en personenauto’s uit te 

voeren, onder tijdsdruk te werken en techniek 

toegepast op de motorsport.

In het kort 

De opleiding International Motorsport Studies is de twee-
talige variant van de mbo-opleiding Technisch Specialist 
Personenauto’s op niveau 4. Als je voor deze variant kiest, 
kun je aan de slag in de internationale autosportbranche. 

Je behaalt twee diploma’s: het mbo-diploma Technisch 
Specialist Personenauto’s en het internationaal erkende 
Pearson BTEC Diploma in Vehicle Technology Motorsports. 
Het internationale diploma is alleen geldig als je ook een 
diploma Technisch Specialist Personenauto’s hebt behaald. 

Houd je wel van een 
uitdaging en van 
techniek? Dan pas je 
zeker bij dit beroep!”

International 
Motorsport 
Studies

Tweetalige opleiding 

Sleutelen aan (autosport)auto’s, 
monteurs aansturen en contact 
hebben met klanten en/of rijders? 
Na de opleiding International 
Motorsport Studies doe jij het 
straks allemaal.
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TWEETALIGE OPLEIDINGEN

De opleiding

Lesprogramma 

De opleiding duurt 3 jaar, waarbij je de 

beroepsopleidende leerweg volgt. 

Dat betekent dat je 5 dagen per week naar 

school gaat en regelmatig een periode stage 

loopt. Je leert onder andere hoe je het 

(on- en offline) marketing- en communicatie-

beleid uitvoert en hoe je kunt assisteren 

bij het onderzoeken van de markt en het 

analyseren van de marktontwikkelingen. 

Het communicatieonderdeel bestaat uit 

het redigeren van teksten en het geven 

van voorlichting over het bedrijf aan geïn-

teresseerden. Daarnaast volg je beroep-

sinhoudelijke vakken, zoals marketing, 

communicatie, commerciële calculaties, 

marktonderzoek, e-marketing en BTEC 

modules marketing. Een deel van de lessen 

wordt in het Engels gegeven 

Beroep  

Wat is de behoefte van de klant en hoe kan 

je jezelf onderscheiden van de concurrentie? 

Dat is marketing. Je probeert je producten 

of diensten goed aan te bieden aan jouw 

doelgroep, in Nederland of daarbuiten. 

Als medewerker marketing en communicatie 

werk je in een team op de marketingafde-

ling van een organisatie. Samen ontwikkel 

je plannen en voer je acties uit om nieuwe 

klanten te krijgen, waaronder marktver-

kenningen en -onderzoeken. Verder voer je 

activiteiten uit op het gebied van informatie- 

en databeheer. Bestaande klanten krijgen 

ook aandacht, want die wil het bedrijf 

graag behouden.

In het kort 

Deze opleiding is de tweetalige variant van de mbo-opleiding 
Medewerker Marketing en Communicatie op niveau 4. Naast het 
mbo-diploma kun je het Pearson BTEC-diploma behalen, een 
internationaal erkend diploma met vele mogelijkheden om in het 
buitenland te werken. Het niveau Engels en de extra BTEC-modules 
vragen een grotere studiebelasting en bieden extra uitdaging.

Kun jij goed plannen 
en organiseren en ben 
jij goed in Engels 
(schriftelijk en mondeling)? 
Dan is deze opleiding iets 
voor jou!

Marketing and 
Communication 
Studies 

Tweetalige opleiding 

Ik houd social media 
en de website 
up-to-date. 
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TWEETALIGE OPLEIDINGEN

Beroep  

Een opticiën heeft een veelzijdig beroep. Je bent van alle markten 

thuis: je hebt technische en medische kennis. Maar ook commercieel 

sta je je mannetje. In het optiekbedrijf ontvang je klanten en zorg je 

dat ze zich op hun gemak voelen. Je onderzoekt welke correctie het 

oog nodig heeft en vertaalt dat naar een passend hulpmiddel. Daarbij 

houd je rekening met de kledingstijl en het budget van de klant. 

Door het bezoeken van optiekbeurzen ben jij de schakel tussen de 

laatste modetrends en de klant. De kwaliteit van het product en jouw 

service zorgen ervoor dat de klant blijft terugkomen. 

Lesprogramma 

De opleiding duurt 3 jaar. Je volgt de opleiding op school en je 

gaat op stage. 40% van de tijd loop je stage, waarbij je in het eerste 

semester een halve dag per week bij je stagebedrijf aan het werk 

bent. De rest van de opleiding ben je een of twee dagen per week 

op je stageadres.

In het kort 

Deltion is de eerste school in Nederland waar je de 
opleiding tot opticiën voor een deel in het Duits kunt volgen. 
Met een tweetalige opleiding kun je ook buiten Nederland 
aan de slag. Meer kansen op de arbeidsmarkt dus! Tijdens 
de opleiding krijg je 50% van de vakken in het Duits. 
Je loopt stage in Duitsland én Nederland en bezoekt 
producenten in beide landen. 

Als je de opleiding hebt afgerond, ontvang je naast je 
diploma tot opticiën ook een internationaal erkend 
taalcertificaat (Goethe).

De opleiding

De tweetalige 
opleiding is 

een uitdaging. 
Daar houd
ik wel van! 

18

Spreek je graag Duits? Ben je 
technisch en commercieel? 
Denk dan eens aan de tweetalige 
opleiding Opticiën.

Duits-Nederlands 
Opticiën 

Tweetalige opleiding 
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TWEETALIGE OPLEIDINGEN

Internationalisering 
bij Deltion 

Buitenlandse stages en projecten

Bij de meeste van onze opleidingen is het 

mogelijk om een stage of een project in het 

buitenland te doen. Stage lopen of een 

project in het buitenland is heel waardevol 

voor je toekomst en CV! Het verbreedt je 

horizon, je doet nieuwe ervaringen op, leert 

andere culturen en mensen kennen, verbetert 

je talenkennis en je wordt zelfstandiger. 

Bovendien vinden studenten met buitenland-

ervaring sneller een baan. 

Het Deltion College heeft een groot inter-

nationaal netwerk van scholen en erkende 

stagebedrijven/ -instellingen. 

Iedere student van Deltion maakt voor vertrek 

naar het buitenland een Europass CV aan. 

Dit internationaal erkende CV is een persoon-

lijk document waarmee je jouw vaardigheden 

en talenten laat zien.

Internationalisation at home

Om te internationaliseren, hoef je niet per se 

naar het buitenland. Het kan namelijk ook in 

je eigen omgeving. Bijvoorbeeld door een 

tweetalige opleiding te kiezen of stage te lopen 

bij een internationaal georiënteerd bedrijf in 

Nederland. Ook kun je online samenwerken 

met buitenlandse studenten of meehelpen 

met de organisatie van het jaarlijkse 

WorldWise Festival bij Deltion. 

Dit noemen we ‘’Internationalisation at 

home’’. Hierdoor kun je internationale 

competenties ontwikkelen zonder dat je 

naar het buitenland hoeft. Zo ben je goed 

voorbereid op de internationaal georiënteerde 

arbeidsmarkt en de interculturele 

Nederlandse samenleving.

Naast onze tweetalige opleidingen bieden we veel mogelijk-
heden om internationale ervaring op te doen. Stagelopen in het 
buitenland? Meer weten van andere culturen? Vreemde talen 
leren? Online samenwerken met buitenlandse studenten? 
Bij Deltion kan het allemaal. 

Werkgevers vinden het steeds belangrijker dat je internationale ervaring hebt. Ook in Nederland 

krijg je steeds vaker te maken met andere culturen en talen. We bieden je daarom de mogelijkheid 

om vreemde talen beter te beheersen, zoals Engels en Duits. Maar ook om meer te weten te komen 

over andere culturen. Zo krijg je een goede voorbereiding op het werken in een internationale 

werkomgeving, in Nederland of daarbuiten. 

Cambridge en Goethe - wereldwijd 

erkende taalcursussen

Welke opleiding je ook volgt bij het Deltion 

College, naast je reguliere lessen kun je een 

Cambridge certificaat Engels of een Goethe 

certificaat Duits halen. Beiden worden 

wereldwijd erkend en geven internationaal 

aan dat jij je talen beheerst. 

Voor jou als student van het Deltion College 

zijn de lessen en het lesmateriaal helemaal 

gratis. Je betaalt wel examenkosten. Naast 

de lessen vraagt de cursus een flinke dosis 

motivatie en een bepaald basisniveau.

Heb je internationale ambities of vind je het 

gewoon leuk om de Engelse of Duitse taal 

goed of nog beter te beheersen? Dan zijn 

deze cursussen echt iets voor jou!

Keuzedelen Internationalisering

Met keuzedelen kun je je kennis verbreden of 

verbreden. Bij steeds meer opleidingen van 

Deltion kun je kiezen voor één van de keuze-

delen Internationalisering:

• Internationaal I: bewustzijn 

 (interculturele) diversiteit

• Internationaal I: overbruggen 

 (interculturele) diversiteit

• Internationaal II: werken in het buitenland

EuroSkills en Worldskills

Een groot aantal opleidingen van Deltion 

doet mee aan de Skills Heroes. Dit zijn vak-

wedstrijden voor jou als mbo-student. 

Je krijgt de kans, te excelleren binnen 

je vakgebied. 

Skills Heroes begint met een aantal voorrondes 

waarmee je uiteindelijk tot de Nederlands 

Kampioenschappen kunt doordringen. 

De winnaars van de Skills Heroes vak-

wedstrijden maken kans door te gaan naar 

EuroSkills of WorldSkills. WorldSkills zijn de 

wereldkampioenschappen voor beroepen, 

EuroSkills de Europese  kampioenschappen 

voor beroepen.  Meer dan 1.600 jonge vak-

mensen strijden elk jaar in verschillende vak-

gebieden tegen elkaar om de titel van beste 

vakman of vakvrouw van Europa of ter wereld. 

Meer weten? 

Wil je meer weten over wat er internationaal 

allemaal mogelijk is bij Deltion?

 

Kijk dan op 

www.deltion.nl/bij-deltion/internationalisering, 

stuur een mail naar 

internationaloffice@deltion.nl of bezoek 

een (online) open avond.

 

Kijk voor een actueel overzicht van 

onze open dagen en informatieavonden 

op www.deltion.nl.

Bezoekadres 

Deltion College 

Mozartlaan 15 

8031 AA Zwolle 

T (038) 850 30 00 

ssc@deltion.nl
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0 Heb jij al een studiekeuze kunnen maken?

Wat je ook 
wilt worden... 
het zit al in je!  

Meld je dan aan via www.deltion.nl. Heb je behoefte aan meer informatie?  
Kom dan langs tijdens onze open dagen of informatieavonden of neem contact  
op met één van onze loopbaanadviseurs van het Studenten Succes Centrum  
voor advies: ssc@deltion.nl of 038-8503000.


