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Inleiding  
 
In februari 2018 tekenden minister van Engelshoven van OCW en MBO Raad-voorzitter Ton Heerts 
het bestuursakkoord mbo 2018-2022 ‘Trots, vertrouwen en lef’.  
Dit bestuursakkoord is een vertaling van het Regeerakkoord en geeft de gewenste richting aan 
waarin het beroepsonderwijs door mbo-scholen zich moet ontwikkelen.  
 
In het bestuursakkoord staat dat elke mbo-school kwaliteitsafspraken voor een periode van vier jaar 
maakt met de minister van OCW en deze afspraken vastlegt in een kwaliteitsagenda. De 
kwaliteitsagenda bevat zowel regionale thema’s als landelijke speerpunten. Scholen vertalen de 
afspraken in het akkoord naar concrete, duurzame en uitvoerbare ambities. Daarvoor werken ze 
samen met hun partners in de regio.  
 
Eerst de basis 
In dit document presenteren we de speerpunten van de Deltion-agenda voor de komende jaren. 
Deze agenda staat niet op zichzelf, maar vloeit voort uit onze strategie en die strategie op haar beurt 
is een uitwerking van onze missie en visie. Met andere woorden, het bepalen van deze agenda en 
speerpunten begon met het stilstaan bij onze basis: wat is ons bestaansrecht? Waar staan we voor? 
Wat zijn onze normen, waarden en overtuigingen? Hoe geven we handen en voeten aan onze missie 
en leveren we die bijdrage aan de maatschappij die we willen leveren? Wat is onze visie op het 
middelbaar beroepsonderwijs in onze regio?  
 
Deze basis beschrijven we in deel I van dit document. In deel II presenteren we vervolgens de 
kwaliteitsagenda bestaande uit vijf speerpunten. Deze vijf speerpunten en de uitgewerkte 
doelstellingen hebben een wederkerige relatie met onze visie, met onze missie en onze strategische 
lijnen.  
 
Van Deltion 2020 naar Deltion 2023 
Enkele jaren geleden beschreven we onder de noemer Deltion 2020 onze strategische visie op 
onderwijs voor de periode 2015-2020. Tussentijdse evaluaties en het nieuwe bestuursakkoord zijn 
aanleiding geweest om deze koers te actualiseren en aan te scherpen. Zowel de Deltion-strategie als 
de kwaliteitsagenda zijn het resultaat van een intensieve ‘roadshow’, bestaande uit gesprekken 
binnen en buiten Deltion. De projecten Deltion Overmorgen1 , Baanbrekend2 en de vele interne 
gesprekken en uitwisselingen in regionale samenwerkingsverbanden zijn belangrijke 
voedingsbronnen geweest om onze missie te herformuleren, onze strategische lijnen te herijken en 
daarmee onze koers aan te passen aan snelle maatschappelijke veranderingen.  
 
Al deze gesprekken hebben onder andere geleid tot een herformulering van onze missie en 
strategische lijnen (zie deel I). 
 
Onderwijsprofessional, partner in het bedrijfsleven, student3, beleidsmaker: samen willen we ervoor 
zorgen dat we het beste blijven waarmaken. Voor jongeren die hun plek verwerven op de 

                                                 
1 Hoe ziet ons onderwijs eruit in 2032? Daarover is Deltion onder de noemer ‘Deltion Overmorgen’ gesprekken 
gestart met studenten, medewerkers en het werkveld. 
2 Baanbrekend is een initiatief van Deltion college, bedoeld om studenten, onderwijsprofessionals en het 
werkveld met elkaar te laten nadenken over een leven lang ontwikkelen. Vanuit die gesprekken en ideeën starten 
baanbrekers met vier experimenten. De ervaringen die we in die experimenten opdoen en de nieuwe vragen die 
daardoor ontstaan, voeden ons bij het verder ontwikkelen van het onderwijs van de toekomst. 
3 Als we het in dit document over studenten hebben, bedoelen we daarmee ook lerenden / cursisten.  
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arbeidsmarkt en in de samenleving, voor eenieder die wil verdiepen, verbreden of veranderen, voor 
alle medewerkers van Deltion en voor de gehele Zwolse regio.   
 
 
 
 
<Handtekening bestuursleden> 
 
 
Thea Koster en Bert Beun 
College van Bestuur 
Deltion College 
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Deel I: missie en visie 
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1. Waar wij voor staan: de missie van 
Deltion 

 
Bij Deltion staat de ontwikkeling van studenten centraal. Onze betekenis voor hun toekomstdromen 
en hun bijdrage aan de samenleving geeft Deltion bestaansrecht.   
 
Wij geloven dat iedere jongere en volwassene die bij Deltion middelbaar beroepsonderwijs of bij-
/nascholing volgt, recht heeft op goed onderwijs en een goede aansluiting op de arbeidsmarkt. Als 
betrouwbare en transparante regionale opleider bouwen wij vanuit onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid mee aan hun toekomst. Aan de toekomst van studenten, maar ook aan de 
toekomst van medewerkers, organisaties en van de maatschappij. Alles wat wij doen, staat daarom in 
het perspectief van later. Van ambities. Van trends en ontwikkelingen in de samenleving, op de markt, 
in het vak. Samen met de maatschappij, de overheid en het bedrijfsleven bereiden we mensen en 
organisaties voor op de steeds veranderende arbeidsmarkt. 
 
Met andere woorden, onze missie, de leidraad voor alles wat wij doen, is: 
 
Deltion daagt studenten uit om hun talenten en capaciteiten te ontdekken en zich optimaal 
te ontwikkelen, zowel op persoonlijk vlak als in hun vakmanschap. Dat doen we door 
aantrekkelijk, toekomstbestendig en kwalitatief hoogwaardig mbo-onderwijs te verzorgen 
voor jongeren die zich voorbereiden op een plek op de arbeidsmarkt, voor professionals die 
zich willen verdiepen of verbreden in hun vakmanschap en voor hen die  hun positie op de 
arbeidsmarkt willen veranderen. Door studenten, medewerkers en partners een omgeving 
te bieden waarin ze het beste van zichzelf kunnen geven, leveren wij een bijdrage aan de 
groei en ontwikkeling van mensen en organisaties. Een leven lang.  

 
2. Waar wij voor gaan: Deltion 2023 

 
 
Samen het beste waarmaken4. Dat willen we voor onze ruim 18.000 studenten, circa 1.300 
medewerkers en meer dan 5.000 relaties in het bedrijfsleven.  
 
Onze ambitie 
Het is onze ambitie om hét regionaal opleidingscentrum te zijn waar werkgevers hun toekomstige 
werknemers vinden en hun zittende werknemers bij- of omscholen. Dat leidt ertoe dat studenten 
graag bij ons komen studeren, talentvolle krachten bij ons willen werken en regionale stakeholders 
met ons willen samenwerken. 
 
Onze opgave 
Onze missie om studenten en cursisten aantrekkelijk, toekomstbestendig en kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs te bieden stelt ons voor een uitdagende opgave. We zien het als onze plicht om niet alleen 
te realiseren wat we beloven onder de noemer Deltion 2023, maar ook om na te denken over onze 
maatschappelijke opdracht in de toekomst. Dit alles doen we door hierover in gesprek te blijven met 

                                                 
4 Zie het Strategiehuis in hoofdstuk 2.2  
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het werkveld, studenten en onderwijsprofessionals. En door de grenzen te verkennen en met nieuwe 
onderwijsvormen te experimenteren. Zo werken we nu aan het onderwijs van de toekomst.   
 
Onze waarden en principes 
De wereld, onze maatschappij, de arbeidsmarkt en het onderwijs waarbinnen we onze opgave willen 
realiseren: ze veranderen voortdurend. Dat vraagt om flexibiliteit, een vooruitziende blik en 
veranderkracht. Maar ook om een balans tussen meebewegen en jezelf blijven.  
 
Onze waarden betrouwbaarheid, transparantie en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn tijdloos. 
Evenzeer in ons DNA verankerd  is onze voortdurende investering in sociale  innovatie. We richten ons 
daarbij op het laten 'meedoen' en 'excelleren' van een ieder.  
Dat doen we vanuit onze principes: 
Wij sluiten allen in, wij sluiten niemand uit 
Wij verbinden ons met de organisatiedoelen en dragen die actief uit 
Wij staan open voor andere meningen, tips en suggesties 
Wij tonen eigenaarschap in ons werk 
Wij zijn aanspreekbaar op ons gedrag  en handelen 
Wij zijn betrokken en toegewijd 
 
 

2.1 Strategische lijnen 
 
 
De volgende strategische lijnen bepalen voor de komende jaren mede onze koers:  
 

1. Ontwikkeling van de student centraal 
 
Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt vereist hoogwaardig vakmanschap dat 
voortdurend op peil wordt gehouden. Deltion wil partner zijn voor iedereen die, tijdens de 
initiële opleiding of daarna, op mbo-niveau werkt aan zijn beroepsgerichte en/of persoonlijke 
vaardigheden. De ontwikkeling en ontwikkelingsvragen van de student vormen hierbij hét 
uitgangspunt voor ons onderwijs en de inrichting van onze organisatie. 
 
2. Wendbaar vakmanschap  

 
Hoogwaardig vakmanschap is een dynamische combinatie van actuele beroepsgerichte kennis en 
vaardigheden enerzijds en persoonlijke vaardigheden anderzijds. Om in onze snel veranderende 
samenleving maximaal aan te sluiten op vervolgopleiding of arbeidsmarkt, is het noodzakelijk om 
state-of-the-art te blijven. Onze onderwijsprofessionals, die hun vak meester zijn, leiden 
vakmensen op in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Door onze betrokkenheid bij 
regionale projecten en branchenetwerken is ons aanbod altijd actueel, verbinden wij mensen en 
organisaties en dragen wij bij aan verdere ontwikkeling van het vak.   

 
3. Open en professionele leergemeenschap  

 
Deltion is meer dan een school. Naast een solide en professionele leergemeenschap zijn we 
vooral een open gemeenschap, die voortdurend zoekt naar verbinding en interactie met haar 
omgeving. Onze studenten, medewerkers en netwerkpartners in de regio voelen zich bij ons 
welkom en weten zich door ons aangemoedigd om zich te ontwikkelen, samen te werken, 
voortdurend van elkaar te leren en het beste van zichzelf te geven.  

 
4. Groots in kwaliteit 
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We willen door studenten en hun netwerk, medewerkers en partners herkend worden aan onze 
integrale kwaliteit. Daarom werken wij met professionele, betrokken en toegewijde 
onderwijsprofessionals en ontwikkelen we onszelf als professionele leergemeenschap continu. 
Met ‘kwaliteit’ bedoelen we niet alleen onze onderwijskwaliteit, opleidingsmogelijkheden en de 
kwaliteit van onze diploma’s en certificaten. Onder kwaliteit verstaan we ook professionaliteit 
van onze medewerkers, een nauwe verbinding met de regio, aansluiting op de arbeidsmarkt en 
onze bijdrage aan innovaties.  
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2.2 Strategische doelstellingen 
 
Onze strategische doelstellingen maken deel uit van de langetermijnvisie “Deltion 2023. Samen het beste 
waarmaken”. Deze doelstellingen zijn in samenspraak met diverse groepen medewerkers geformuleerd op 
basis van onze vier strategische pijlers:  de ontwikkeling van de student centraal,  wendbaar vakmanschap, 
een open en professionele leeromgeving, groots in kwaliteit.  
 
Onderstaande twaalf doelstellingen verwoorden onze ambities voor de komende jaren en vormen daarmee 
een stip op de horizon voor het jaar 2023: elk team kent een eigen vertrekpunt en een eigen weg richting 
een geschetste ambitie. 
 
Een aantal van deze doelstellingen hebben een directe samenhang met de speerpunten die in de 
kwaliteitsagenda staan.  Want de kwaliteitsagenda is op onderdelen een verdieping van onze 
langetermijnvisie. Per strategische pijler is de samenhang met de speerpunten uit de kwaliteitsagenda 
aangegeven. 
 

De ontwikkeling van de student centraal 
Een goede aansluiting tussen onderwijs, de arbeidsmarkt, vervolgonderwijs en de samenleving vereist 
hoogwaardig vakmanschap dat voortdurend op peil wordt gehouden. Deltion is partner voor iedereen 
die, tijdens de initiële opleiding of daarna, op mbo-niveau werkt aan zijn beroepsgerichte en/of 
persoonlijke vaardigheden. Deltion sluit hierbij aan bij de individuele ontwikkelvraag, 
begeleidingsbehoefte en de reeds aanwezige kennis en talenten van elke student. Passend 
onderwijzen is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Deltion heeft extra aandacht voor de kwetsbare 
groepen, de excellente studenten, de professionals (doelgroep Leven Lang Ontwikkelen). Zo helpen we 
elke student om het beste uit zichzelf te halen en dragen we bij aan het creëren van gelijke kansen.  
Wij bereiken ons doel door:  
1. Elke student uit te dagen zijn grenzen op te zoeken en tegemoet te komen aan zijn individuele 

ontwikkel- en begeleidingsvraag. We faciliteren dit onder meer door het onderwijsaanbod 
Deltionbreed op elkaar af te stemmen en breed excellentieprogramma’s aan te bieden. Wij 
stimuleren studenten: 

a. hun opleiding te versnellen, te verdiepen en/of te verbreden 
b. een deel van hun opleiding in het buitenland te volgen  
c. tijdens hun opleiding ervaring op het terrein ondernemerschap op te doen 

2. Zorg te dragen voor een soepele overgang bij de overstap naar een andere opleiding. 
3. Studenten van alle leeftijden op elk moment bij Deltion in te laten stromen voor een scholingstraject 

dat optimaal aansluit bij hun leervraag en bij de vraag van de arbeidsmarkt. Zo kunnen studenten 
binnen drie weken terecht voor een intakegesprek en binnen drie maanden starten met hun 
scholingstraject, al dan niet middels een instroomprogramma.  

4. Studenten loopbaangericht te begeleiden: in de ontwikkeling als persoon, als regisseur van zijn 
eigen ontwikkeling en als professional. Hiervoor is studieloopbaanbegeleiding verrijkt tot 
loopbaanbegeleiding en is iedere slb-docent hiertoe adequaat geschoold. 

 
Raakvlakken met de kwaliteitsagenda: VSV, Arbeidsmarkt perspectief niv. 2, Passend onderwijzen, 
Flankerend onderwijs, LOB & Excellentie 
 

Wendbaar vakmanschap  
Vakmanschap is een dynamische combinatie van actuele beroepsgerichte kennis en 
vaardigheden enerzijds en persoonlijke vaardigheden anderzijds. Dit vraagt van Deltion een 
intensieve samenwerking met het werkveld. Wij leiden studenten op in en met de praktijk. Door 
onze betrokkenheid bij regionale projecten en branchenetwerken is ons aanbod altijd actueel, 
verbinden wij mensen en organisaties en dragen wij bij aan verdere ontwikkeling van het vak. 
De huidige arbeidsmarkt vraagt om professionals die kunnen inspelen op en omgaan met 
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continue veranderingen en onzekerheden. Dit geldt zowel voor onze eigen medewerkers als 
voor onze studenten.  
Wij bereiken ons doel door: 
5. Te anticiperen op de ontwikkelingen in het werkveld en de maatschappij en ons onderwijs daarop 

optimaal laten aansluiten. Dit doen we door intensieve samenwerking met het werkveld, onze 
alumni en andere strategische partners.  

6. Als onderdeel van ons toekomstgerichte onderwijs in te zetten op bij de student passende, 
kwalitatief sterke en vernieuwende BPV plekken en projecten, waar studenten - binnen hybride 
leeromgevingen - worden uitgedaagd om te gaan met de snelle veranderingen in de sector en de 
samenleving. Dit is terug te zien in een hoge waardering op de kwaliteit van het onderwijs in 
algemene zin en meer specifiek de BPV, de kwaliteit van de student bij de BPV en de tevredenheid 
van alumni m.b.t. hun opleiding op Deltion. 

7. Bij onze studenten de vaardigheden te ontwikkelen om succesvol mee te kunnen bewegen in de 
steeds veranderende werk- en leefomgeving: een open lerende houding, flexibiliteit en 
wendbaarheid.  

8. In de teamplannen is helder hoe deze vaardigheden in het onderwijsconcept zijn opgenomen. 
 
Raakvlakken met de kwaliteitsagenda: BPV, Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt, Leven Lang 
Ontwikkelen, Alumni, Certificaten, Bij, her & nascholing 

Open en professionele leeromgeving 
Deltion is meer dan een school. Naast een solide en professionele leergemeenschap zijn we 
vooral een open gemeenschap, die voortdurend zoekt naar verbinding en interactie met haar 
omgeving. Regionaal, maar ook landelijk en internationaal. Onze studenten, medewerkers en 
netwerkpartners voelen zich bij ons welkom en weten zich door ons aangemoedigd om zich te 
ontwikkelen, samen te werken, voortdurend van elkaar te leren en het beste van zichzelf te 
geven. Deltion biedt een omgeving waar studenten mogen experimenteren en fouten mogen 
maken. Een omgeving waarin iedereen gezien wordt, waarin er aandacht is voor elkaar en 
waar we samen leren. Wendbaar vakmanschap geldt ook voor medewerkers van Deltion. Het 
vraagt van leraren dat zij zich verder ontwikkelen als inhoudelijk expert én als leraar. Het vak 
van leraar verandert en de pedagogische kwaliteit van leerkrachten wordt steeds 
belangrijker. Om de beweging in het onderwijs te faciliteren, sluit het overige personeel hier 
proactief bij aan, vanuit een ondernemende, flexibele, verbindende en innovatieve houding.  
 
Wij bereiken ons doel door: 
9. Een permanente leer- en kwaliteitscultuur te stimuleren waarbij het met en van elkaar leren binnen 

en tussen teams gewoon wordt. Zo kan elke medewerker continu en toekomstgericht werken aan 
zijn eigen ontwikkeling door verbinding te zoeken met het werkveld, het eigen team en collega’s 
buiten de eigen setting. Hiertoe neemt elke medewerker deel aan scholing of andere vormen van 
professionalisering die optimaal aansluiten bij de ontwikkelbehoefte. 

10. Sterk in te zetten op de kwaliteitsverbetering van teams. In de teamplannen beschrijft een team 
hoe het de eigen kwaliteit monitort en verbetert en hoe zij bijdraagt aan het behalen van de 
Deltion brede doelstellingen (o.a. onderwijsvisie en strategische koers, inclusief kwaliteitsagenda). 
Elke medewerker levert een actieve en constructieve bijdrage aan de realisatie van het plan, het 
team verantwoordt zich gezamenlijk. We zien het resultaat daarvan terug in ons MTO. 

11. Een inspirerende en veilige leeromgeving te bieden – zowel fysiek als mentaal - waarin alle 
studenten, medewerkers en netwerkpartners zich welkom voelen en die aansluit bij hun 
verwachtingen (of hun verwachting overtreft). Vanuit het principe ‘wij sluiten allen in’ wil het Deltion 
College dat diversiteit en inclusie vanzelfsprekend worden op de werkvloer en binnen de 
leeromgeving.  
 

Raakvlakken met de kwaliteitsagenda: Professionalisering, Diversiteit en inclusie, Vitaliteit & 
Internationalisering 
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Groots in kwaliteit 
Deltion wil het beste waarmaken. We worden herkend aan onze integrale kwaliteit. Daarom 
zijn onze medewerkers professioneel, betrokken en toegewijd en ontwikkelen we onszelf als 
professionele leergemeenschap continu. Met ‘kwaliteit’ bedoelen we niet alleen onze 
onderwijskwaliteit, opleidingsmogelijkheden en de kwaliteit van onze diploma’s en certificaten. 
Onder kwaliteit verstaan we ook professionaliteit van onze medewerkers, een nauwe 
verbinding met de regio, aansluiting op de arbeidsmarkt en onze bijdrage aan innovaties.  
 
Ons uiteindelijke doel is: 
12. Dat de interne en externe stakeholders het onderwijs, de werkomgeving en de 
dienstverlening van Deltion minimaal met een 8 beoordelen en er een stijgende lijn te zien is 
t.o.v. het voorgaande jaar. Dit toetsen we periodiek middels tevredenheidsonderzoeken en de 
overige gangbare prestatie-indicatoren. 
 
 

2.3 Strategiehuis 
 
Wat de in 2.1 beschreven vier strategische lijnen betekenen voor onze stakeholders en 
samenwerkingspartners, medewerkers en organisatie hebben we samengevat in onderstaand 
strategiehuis. 

Strategie Kwaliteitsagenda Onderwijsvisie



 12 

 

Strategie Kwaliteitsagenda Onderwijsvisie



 13 

Deel II: kwaliteitsagenda 
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3. Van visie naar afspraken 
 
 
De missie van Deltion verwoordt de kern, het kloppend hart van alles wat wij doen. Deze missie 
hebben wij vertaald naar vier strategische lijnen, die richting geven aan ons handelen. Samen geven 
de missie en strategische lijnen de visie van Deltion weer. Het is de basis van waaruit wij werken. 
 
Hoe we de missie en strategische lijnen uitwerken naar beleid en concrete, meetbare doelstellingen 
voor de komende jaren, hangt samen met maatschappelijke ontwikkelingen. De landelijke en lokale 
thema’s op de kwaliteitsagenda betreffen actuele onderwerpen, die nu en in de nabije toekomst 
onze aandacht vragen en die een wederkerige relatie hebben met een of meerdere van onze 
strategische lijnen. 
 
Regio Zwolle 
De regio Zwolle is met twintig gemeenten een economische topregio, met een voortrekkersrol in de 
toegepaste kenniseconomie. Succesvolle sectoren zijn met name kunststoffen, health en agri-food. 
Belangrijk en veelbelovend zijn ook sectoren als logistiek, vrijetijdseconomie, e-commerce en de 
opkomst van de slimme maakindustrie, circulaire productieketens, innovatie, vernieuwend 
ondernemerschap en de ontwikkeling van Lelystad Airport.  
Kenmerkend voor de regio is het grote aantal mkb-bedrijven, waarvan 73% familiebedrijven. 
Ondernemers voelen zich betrokken bij de regio en de inwoners, gunnen elkaar succes en helpen 
elkaar bij het behalen hiervan. Samen met onderwijs, overheid en omgeving werken zij aan een 
gezonde economische regio waarin zoveel mogelijk mensen de kans krijgen om mee te doen. Dat 
gebeurt door kennis te delen, krachten te bundelen en allianties te vormen. De economische agenda 
van de regio wordt in belangrijke mate bepaald, afgestemd en gecoördineerd in de Economic Board, 
waarin de zojuist genoemde vier O’s zijn vertegenwoordigd. 
(Bron: www.erbz.nl) 
 
Maatschappelijke en lokale vraagstukken 
Met ons onderwijs en onze scholing maken wij als regionale mbo-opleider deel uit van de regio en 
zijn wij medeverantwoordelijk voor de regionale economische en sociale agenda. Daarbij staan we 
samen met onze partners voor maatschappelijke uitdagingen zoals vergrijzing, klimaatverandering, 
technologisering, robotisering, digitalisering en internationalisering en hebben we ook in onze regio 
te maken met een tekort aan arbeidskrachten, terwijl er tegelijkertijd sectoren zijn waarin banen 
verdwijnen. Een deel van de mensen die hierdoor geraakt worden, moet worden omgeschoold naar 
werk in meer kansrijke sectoren. Ook voor andere groepen werkzoekenden, zoals kwetsbare 
doelgroepen, is het lastig om aan een baan te komen. Andere regionale vraagstukken zijn 
bereikbaarheid van de regio, cross-sectorale samenwerking en behoud van talent voor de regio. 
Hieraan werken we onder andere door ons in te zetten voor een goede aansluiting op 
vervolgonderwijs, de overgang van onderwijs naar werk, van werkloosheid naar werk en het up-to-
date blijven in je vak. Zo brengen we een leven lang ontwikkelen binnen ieders bereik. 
 
Opgaven voor Deltion 
Deltion wil als opleider sterk en positief bijdragen aan de toekomst van studenten, medewerkers en 
bedrijfsleven in regio Zwolle. Daarom is het van groot belang dat wij  

• alle aanstaande vakmensen begeleiden in het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten 
en competenties om hen zo passend en goed mogelijk voor te bereiden op de (regionale) 
arbeidsmarkt of op doorstroming naar vervolgonderwijs; 
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• volwassenen die actief zijn op de arbeidsmarkt toerusten om wendbaar om te gaan met de 
dynamiek van de arbeidsmarkt door hen bij- of om te scholen. Er verdwijnen immers banen 
en er ontstaan nieuwe banen; 

• zelf snel en adaptief reageren op veranderingen op de arbeidsmarkt, op maatschappelijke 
ontwikkelingen en op de behoeften en ontwikkelvragen van jongeren en (jong)volwassenen; 

• bijdragen aan het innoveren van ons werkgebied en dus nauw samenwerken met 
bedrijfsleven, overheid en omgeving. 

 
Vertaling naar kwaliteitsagenda 2018-2023 
Om ook in de komende jaren het beste te kunnen blijven waarmaken, is het belangrijk dat we onze 
visie handen en voeten geven. Daarom hebben de genoemde kansen en uitdagingen een plek 
gekregen in onze kwaliteitsagenda voor de komende jaren. Niet alleen omdat ze ingegeven zijn door 
het bestuursakkoord 2018-2022 van OCW en de MBO Raad, maar vooral omdat ze naadloos 
aansluiten bij de ontwikkelingen in ons werkgebied en onze visie op onze rol en verantwoordelijkheid 
daarin.  
 
Hoe de visie van Deltion en de speerpunten van de kwaliteitsagenda zich tot elkaar verhouden, laat 
onderstaand overzicht zien. 
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Deltion 2023: langetermijnstrategie en visie 2018-2023 
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In de kwaliteitsagenda staan vijf speerpunten centraal. Deze vloeien voort uit en sluiten aan bij de 
missie en opgave van Deltion (zoals benoemd in hoofdstuk 2) en worden nader uitgewerkt in 
hoofdstuk 4. Bij ieder speerpunt we aan wat we de komende jaren gaan doen om ze waar te maken. 
Voor alle vijf speerpunten geldt dat we de voortgang monitoren met als uitgangspunt: bijstellen waar 
nodig.  
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4. Speerpunten kwaliteitsagenda 2018-
2023 

 
4.1 Jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie 

 
Het Deltion College is een open leergemeenschap en werkt volgens het principe ‘wij sluiten allen in’. 
In ieder mens zien wij talenten en mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen. Dit brengt met zich 
mee dat we ons inzetten om te zorgen dat alle jongeren en (jong)volwassenen - ook de kwetsbare - 
een diploma halen, een duurzame plek op de arbeidsmarkt vinden en economisch zelfstandig 
worden. We voelen ons verantwoordelijk om voor hen – samen met gemeenten en andere partijen 
in de regio - het verschil te maken. 
 
 
Ambitie 
 
We willen het aanbod van Deltion College beter afstemmen op de leervragen en 
ontwikkelmogelijkheden van de studenten. Ook wanneer het ‘bovenschoolse’ problematiek betreft, 
die het studiesucces belemmert. We sluiten aan bij de competenties en vaardigheden die de 
studenten al hebben en ondersteunen hen bij het verwerven van die vaardigheden en competenties, 
die nodig zijn om op een stabiele en bestendige manier te (blijven) leven en leren in de snel 
veranderende samenleving. Deze ondersteuning geven wij vorm samen met de relevante partners in 
de regio.  
 
Dit gaan we doen: 
 

• Van passend naar gepersonaliseerd onderwijzen 
Passend onderwijs ontwikkelt zich door naar gepersonaliseerd onderwijs. Niet de handicap, 
beperking of indicatie staat centraal, maar de onderwijsvraag. Dat vraagt om 
handelingsgericht diagnosticeren en arrangeren in plaats van indiceren. Én om 
onderwijsinnovatie en professionalisering. We kiezen bij deze onderwijsvernieuwing voor 
een gezamenlijke en teambrede aanpak, waaraan leraren en teams met ervaring in ‘passend 
onderwijzen’ een belangrijke bijdrage leveren en waarbij we de teams waar nodig op maat 
ondersteunen. De professionalisering heeft een functioneel, resultaatgericht, praktisch en 
vraaggericht karakter. 

 
• Persoonlijk begeleiden op maat 

Elke student heeft een andere achtergrond, andere talenten, dromen en ambities en ook de 
leerstijlen en leervragen lopen sterk uiteen. Dit vraagt om een persoonlijke benadering en 
om persoonlijke begeleiding op maat, passend bij de behoefte en situatie van de student 
tijdens en na de opleiding. Voor iedere student is er een passend begeleidingsaanbod. Het 
welzijn, de persoonlijke (school)loopbaan en de zelfredzaamheid van de student staan hierbij 
centraal. Door middel van loopbaanoriëntatie en -begeleiding investeren we in de 
persoonlijke ontwikkeling van de student binnen de maatschappelijke context. Iedere 
student heeft bij ons een eigen loopbaanbegeleider. Zo krijgt hij goed inzicht in de al 
aanwezige en nog te ontwikkelen mogelijkheden, om een weloverwogen keuze te kunnen 
maken voor een vervolgopleiding of beroep.  
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• Sluitend laagdrempelig vangnet  
In samenwerking met partners uit het zorgdomein (gemeenten), voorliggend onderwijs, 
Leerplicht/RMC en arbeidsmarktpartners versterken en sluiten we het laagdrempelig 
vangnet voor studenten in een kwetsbare positie. Hiermee willen we uitval zoveel mogelijk 
voorkomen, doorstroom bevorderen en hun kansen op de arbeidsmarkt en in de 
samenleving verstevigen. 
 

• Extra aandacht voor niveau 2 studenten 
Deltion wil een gedifferentieerd aanbod van  niveau 2 opleidingen aanbieden om daarmee 
meer aan te sluiten bij deze specifieke doelgroep, een goede doorstroom vanuit Entree 
mogelijk te maken en uitval onder deze studenten te voorkomen.  
 

 
 

4.2 Gelijke kansen in het onderwijs 
 
 
Om op de arbeidsmarkt en in de maatschappij te kunnen meedoen, is het van groot belang dat 
mensen de juiste opleiding en scholing hebben gevolgd en over de juiste competenties beschikken. 
Het kiezen van de juiste opleiding begint met de vragen: wie ben ik, wat kan ik en wat past bij mij? 
Deltion wil studenten uitdagen om hun talenten en capaciteiten te ontdekken. Om zich persoonlijk 
en in hun vakmanschap optimaal te blijven ontwikkelen. Om het beste uit zichzelf te halen. Het zou 
daarbij niet moeten uitmaken welke achtergrond ouders / opvoeders hebben. Iedere student moet 
dezelfde kansen krijgen. Helaas is de praktijk soms anders. Dit betekent dat wij ons moeten 
inspannen om studenten die dat nodig hebben extra ondersteuning te bieden, onder andere bij hun 
identiteitsontwikkeling en loopbaankeuzes. En dat we het noodzakelijk achten om ons onderwijs 
door te ontwikkelen naar een aanbod dat is afgestemd op de ontwikkelvragen en leervoorkeuren van 
het individu. Ook willen we er samen met regiopartners alles aan doen om het doorstromen naar 
een vervolgopleiding en richting arbeidsmarkt makkelijker te maken; dat is ook een van de punten op 
de Human Capital Agenda van de regio Zwolle. Zo werken we er samen aan dat zoveel mogelijk 
mensen de kans krijgen om mee te doen in de maatschappij.   
 
 
Ambitie 
 
We dagen iedere student uit om het beste uit zichzelf te halen. Dat doen we door prioriteit te geven 
aan de juiste begeleiding en ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Hierbij gaat het niet 
alleen om ontwikkelen van vakkennis, maar ook om houding, zelfkennis, motivatie en vaardigheden. 
En we investeren in goede voorlichting en een soepele overgang met en aansluiting op andere 
onderwijsinstellingen.  
 
Dit gaan we doen: 
 

• Soepele overgang faciliteren 
We faciliteren een soepele overgang tussen de verschillende onderwijsinstellingen. Dat doen 
we door samen te werken, ook op het terrein van voorlichting,  en door te investeren in de 
relatie en in doorlopende leerlijnen. Voor een goede doorstroom vo – mbo – hbo en richting 
arbeidsmarkt werken we aan taal- en rekenvaardigheden en burgerschap, omdat dit 
essentiële onderdelen zijn van scholing en vorming. Ook werken we aan het ontwikkelen van 
kritisch denken en eigenaarschap, omdat deze vaardigheden essentieel zijn voor de 
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doorstroom naar het hbo en/of de arbeidsmarkt. Daarnaast intensiveren we de 
samenwerking met het bedrijfsleven om de aansluiting met de arbeidsmarkt te verbeteren.   

 
• Diversiteit, inclusiviteit en vroegsignalering 

Vanuit ons principe ‘wij sluiten allen in’ willen we dat diversiteit en inclusie vanzelfsprekend 
worden op de werkvloer en binnen de leeromgeving, en werken we toe naar een 
studentenpopulatie en medewerkersbestand die zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van de 
samenleving. In 2016 tekende Deltion het Charter Diversiteit. Hiermee committeerden we 
ons om diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen, samen met 125 werkgevers uit 
de publieke en private sector. Diversiteit definiëren we als een multidimensionaal begrip 
waarvan culturele, etnische en religieuze achtergrond, gender, leeftijd, LHBTI, 
arbeidsvermogen en armoede onderdeel uitmaken. 
Samen met onze partners uit het Deltion Jongeren Team zijn we scherp op vroegsignalering. 
Tijdig signaleren van en reageren op problemen en het bieden van passende zorg voorkomt 
dat jongeren naar ongewenst gedrag afglijden of in risicovolle omstandigheden 
terechtkomen. 
 

• Ondersteunen bij loopbaankeuzes en identiteitsontwikkeling 
Niet alleen jongeren en (jong)volwassenen met een kwetsbare positie, maar alle studenten 
hebben bij Deltion een eigen loopbaanbegeleider. We ondersteunen de student bij vragen 
die onderdeel uitmaken van de identiteitsontwikkeling: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik 
(zelfreflectie). Hierdoor krijgt iedere student goed inzicht in de eigen talenten, drijfveren en 
mogelijkheden en in nog te ontwikkelen vaardigheden en competenties. Zo kan hij een 
weloverwogen keuze maken voor een vervolgopleiding of beroep. 
 
 
 

4.3 Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de 
toekomst 

 
De arbeidsmarkt is vol in beweging. Er verdwijnen hele sectoren en er ontstaan nieuwe banen. 
Daardoor is op het moment van starten met een opleiding niet altijd in te schatten hoe het 
perspectief op de arbeidsmarkt is als je je diploma op zak hebt. Omgekeerd is het belangrijk dat 
knelpunten op de arbeidsmarkt worden opgelost en dat er dus voldoende mensen kiezen voor 
sectoren met een tekort aan arbeidskrachten.  
Een eerste vereiste voor een goede aansluiting tussen opleiding, scholing en arbeidsmarkt is een 
sterke verbinding tussen mbo-instelling en regio. In de Human Capital Agenda van de regio Zwolle is 
hier volop aandacht voor. Een sterke verbinding met de regio biedt verschillende mogelijkheden: 

• We houden ons onderwijsaanbod actueel en passen het waar nodig aan; 
• We werken samen met bedrijven aan de ontwikkeling van onze curricula; 
• We hebben invloed op de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt via intakes, numerus 

fixus, onder andere door de instroom te vergroten voor sectoren die met tekorten kampen 
en door mensen te verleiden om zich te scholen voor beroepen met een aantrekkelijk 
arbeidsmarkperspectief hebben; 

• We maken studenten adaptief door te focussen op wendbaar vakmanschap; 
• We verzorgen bij-/na- en omscholing die aansluit bij de veranderende behoeften op de 

arbeidsmarkt. 
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Ambitie 
 
Binnen ons onderwijs en onze scholing gaat het om de algehele ontwikkeling naar wendbaar 
vakmanschap. Dat betekent dat we met onze studenten werken aan een brede ontwikkeling en 
versterking van zowel beroepsgerichte competenties als soft-skills.  
 
 
Dit gaan we doen: 
 

• Opleiden en onderwijs ontwikkelen met het werkveld 
We intensiveren het opleiden samen met de praktijk (het werkveld) en waar mogelijk ook in 
de praktijk, ontwikkelen samen het curriculum en stemmen af met behoeften in de regio. 
Met andere woorden, we zoeken altijd naar mogelijkheden om onderwijs en instellingen, 
organisaties en bedrijven in de verschillende werkvelden met elkaar te verbinden en in elkaar 
te laten overlopen. We benutten daarbij ook de mogelijkheden van leren met ICT en bieden  
studenten kansen om ook het mbo-onderwijs en het werkveld in het buitenland te 
verkennen. Daarmee creëren we state-of-the-art onderwijs, hybride leeromgevingen en een 
duurzame leercultuur. 

 
• Beroepspraktijkvorming en transitiepaden 

De afgelopen twee jaar heeft Deltion flink geïnvesteerd in een kwaliteitsslag op het gebied 
van beroepspraktijkvorming. Dat heeft mooie resultaten opgeleverd. Maar verandering kost 
tijd en aandacht. Daarom blijft het implementeren van de verbeteringen de komende tijd 
een expliciet agendapunt. Daarnaast benutten we de mogelijkheden om via 
doorontwikkeling van transitiepaden een soepele overgang naar werken te creëren.  
 

• Talentontwikkeling, excellentie en ondernemerschap 
Deltion wil de kwaliteiten en talenten van studenten versterken en tot uiting laten komen in 
toekomstbestendig, innovatief en kwalitatief hoogwaardig vakmanschap. We kiezen daarbij 
voor een meervoudige benadering van het begrip ‘excelleren’, zodat talentvolle studenten 
op verschillende terreinen kunnen uitblinken, zij hun talenten effectief kunnen ontwikkelen 
en we de kans op het opsporen van toptalent vergroten.  
 

• Internationalisering 
Mbo-ers moeten worden voorbereid op een dynamische arbeidsmarkt die al lang niet meer 
begrensd is tot Nederland. De markt vraagt om internationaal georiënteerde werknemers. 
Om die reden willen we alle studenten die dat willen de mogelijkheid geven om ervaring op 
te doen in het buitenland en investeren we in het realiseren van nog meer tweetalige 
opleidingen.  

 
 
 

4.4 Leven lang ontwikkelen 

 
Mensen willen zich ontwikkelen. Ze zoeken verdieping of willen nieuwe dingen leren. Zo ontdekken 
ze hun talenten en hoe ze die tot bloei kunnen laten komen. Ook leren ze hierdoor kansen 
herkennen en benutten in de snel veranderende wereld. Toch is de omslag van ‘één diploma voor de 
rest van je leven’ naar ‘een leven lang ontwikkelen’ niet vanzelfsprekend. Een doorbraak moet vanuit 
de regio plaatsvinden en vraagt om een gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen. Van sociale 
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partners, overheid, onderwijs, bedrijven, zorginstellingen, bedrijven voor arbeidsbemiddeling en 
regionale samenwerkingsverbanden. In de Human Capital Agenda van de regio Zwolle trekken 
overheid, ondernemers, onderwijs en omgeving samen op om zich in te zetten voor een vitale en 
veerkrachtige regio, met als verbindende elementen: beschikbaarheid en wendbaarheid van 
personeel en een inclusieve arbeidsmarkt. Een leven lang ontwikkelen is hierin een belangrijke 
factor. 
 
 
Ambitie 
 
Het Deltion College is in de regio Zwolle een scholingspartner op mbo-niveau voor iedereen in de 
leeftijd van 15-67 jaar. We stellen de leer- en ontwikkelvragen van individuen en van organisaties 
centraal en passen hier ons onderwijs- en scholingsaanbod op aan. Zo creëren we een dynamische 
leeromgeving die aansluit bij de dynamiek van de arbeidsmarkt en leveren we een belangrijke 
bijdrage aan een sterke regio.  
 
 
Dit gaan we doen: 
 

• Jongeren motiveren 
We werken continu aan het creëren van een wendbaar opleidings- en scholingsaanbod voor 
onze zittende en oud-studenten. Daarmee prikkelen we hen om hun eigen leervragen te 
herkennen en zich te blijven ontwikkelen.  

 
• Volwassenen in het mbo-werkveld om-, bij- of herscholen 

We spelen snel en flexibel in op vragen uit de regionale arbeidsmarkt met een uitgebreid 
opleidingsaanbod voor volwassenen werkzaam in het mbo-werkveld. Daarmee stimuleren 
we hen tot om-, bij- of herscholen, met als doel: wendbaarheid op de veranderende 
arbeidsmarkt.   

 
• Medewerkers blijven werken aan ontwikkeling 

Ook onze eigen medewerkers stimuleren we om zich blijvend professioneel te ontwikkelen. 
We vinden dit dusdanig belangrijk dat we het hebben ondergebracht in een apart thema: 
school als lerende en wendbare organisatie. 
 

• Regionale samenwerking 
Om de beoogde doorbraak op gebied van een leven lang leren in de regio te laten 
plaatsvinden, is Deltion een van de initiatiefnemers voor de totstandkoming van een 
samenwerking met de vier mbo-instellingen in de regio Zwolle om ook gezamenlijk een 
bijdrage te kunnen leveren aan arbeidsmarktrelevant opleiden op basis van kennis van en in 
verbinding met de regionale economie.     
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4.5 School als lerende en wendbare organisatie 

 
Zonder ontwikkeling staan mensen stil of ontstaat er zelfs achteruitgang. Door het opdoen van 
nieuwe kennis en vaardigheden – in de klas, de school, de werkomgeving en de gemeenschap - 
ontstaat persoonlijke groei. Die groei vergroot de wendbaarheid, heeft het gewenste positieve effect 
op de prestaties van de organisatie en zorgt ervoor dat de organisatie wendbaar blijft in de 
voortdurend veranderende omstandigheden. Kortom: persoonlijke groei en wendbaarheid dragen bij 
aan krachtig Deltion. 
Deltion wil daarom een lerende organisatie zijn. Een organisatie die haar leercultuur versterkt en die 
continue ontwikkeling, scholing en initiatief faciliteert. Niet alleen onze studenten, ook onze 
onderwijsprofessionals dagen we uit om het beste waar te maken. Zo werken we samen aan het 
verwezenlijken van onze missie.  
 
Ambitie 
Deltion College is een lerende en wendbare organisatie. We leren van en met elkaar. Dat stelt ons in 
staat adaptief te reageren op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en binnen het onderwijs en groots 
in kwaliteit te blijven. 
 
 
Dit gaan we doen: 
 

• Continu verbeteren en professionaliseren  
We werken continu aan versterking van de pedagogische, didactische, vakinhoudelijke en 
vakoverstijgende vaardigheden van onze onderwijsprofessionals. Speciale aandacht hebben 
we daarbij voor de veranderende rol van de leraar (van kennis-overdragend naar coachend, 
inspirerend en begeleidend). Ook halen we innovaties van buiten Deltion naar binnen om het 
beste onderwijs te kunnen blijven geven. Omdat onderwijs een groepsdynamisch proces is, is 
veerkracht van teams een belangrijk onderdeel van deze professionalisering.  
 

• Een verbetergerichte cultuur creëren  
'Elke dag samen een beetje beter'. We stimuleren en creëren een cultuur waarbinnen we 
altijd nadenken over hoe het beter kan en waarbinnen we werken aan een veilige, 
ontwikkelgerichte werkomgeving. We betrekken externe stakeholders actief bij de 
doorontwikkeling van ons onderwijs. Het hanteren en ook afmaken van korte pdca-cycli en 
het werken met team- en ontwikkelingsplannen ondersteunen ons in het continu leren, 
verbeteren en veranderen. 

 
• Werken aan vitaliteit 

Het belangrijkste kapitaal van het Deltion College wordt gevormd door de medewerkers. Als 
een medewerker gezond en vitaal is, komt dat zowel hemzelf als de organisatie ten goede. 
Fysieke en mentale vitaliteit en de wisselwerking tussen beide vormen een belangrijke driver 
voor duurzame en gezonde bedrijfsprestaties en voor de toegevoegde waarde die Deltion 
levert. Binnen Deltion zien we gezondheid en vitaliteit daarom als een belangrijke invulling 
van het maatschappelijke thema 'duurzame inzetbaarheid', waarbij we aandacht hebben 
voor verschillende doelgroepen en loopbaancategorieën. De regie voor zijn vitaliteit ligt bij 
de medewerker zelf, de organisatie faciliteert en stimuleert.  
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Postadres Deltion College 
Deltion College 
postbus 565 
8000 AN Zwolle 
 
 
Bezoekadres Deltion College 
Mozartlaan 15  
8031 AA Zwolle 
 
www.deltion.nl 
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