Decanennieuws september 2022
Het nieuwe schooljaar is weer gestart. We hopen dat je hebt genoten van een welverdiende
zomervakantie. En dat je het nieuwe schooljaar goed bent begonnen. Bij Deltion werken we alweer
volop aan de organisatie van diverse voorlichtingsactiviteiten en onze open dagen en avonden. In
deze nieuwsbrief delen wij het laatste nieuws over onze school en de opleidingen.
Wij informeren je graag over de volgende onderwerpen:

•
•
•
•
•
•
•
•

Open avonden en open dagen 2022-2023
Uitnodiging Deltion Directeurendag
Nieuw interessegebied Welzijn, Gezondheid & Sport
Onderwijsbeurs 7 en 8 oktober
Landstede mbo draagt opleiding Musicalperformer over aan Deltion College
Voorlichtingsmaterialen bestellen
Uitnodigingen voorlichtingsactiviteiten
Wijzigingen contactgegevens

Open avonden en open dagen 2022-2023
De open avonden en open dagen van Deltion zijn bekend.
Leerlingen, hun ouders/verzorgers zijn en jij als mentor of
decaan bent van harte welkom op onderstaande momenten om
sfeer te proeven en voor voorlichting over onze opleidingen:

• Open dagen: Vrijdag 4 november en zaterdag 5
november 2022
• Open dagen: Vrijdag 20 januari en zaterdag 21 januari
2023
• Open avond: 17 maart 2023
• Open avond: Vrijdag 23 juni 2023

Bekijk de actuele tijden

Uitnodiging Deltion Directeurendag
Graag nodigen wij je uit om elkaar te ontmoeten en inspireren tijdens de Deltion Directeurendag op
29 september 2022. Jij als decaan of mentor bent ook van harte welkom om deel te nemen aan
deze middag. De middag staat in het teken van ‘Een soepele overstap van voortgezet onderwijs naar
middelbaar beroepsonderwijs’. Jouw leerlingen en onze (toekomstige) studenten staan daarbij
centraal. Thea Koster, voorzitter College van Bestuur Deltion College zal de middag openen en Henk
Hagoort, voorzitter VO-Raad is uitgenodigd als spreker. Tot slot organiseren we een aantal
inspirerende workshops waaraan je kunt deelnemen. Bekijk het programma via de button hieronder.
Wil je erbij zijn? Meld je dan vóór 22 september 2022 aan via het aanmeldformulier op de website.
Graag tot ziens op de Deltion Directeurendag 2022!

Bekijk het programma en meld je aan

Nieuw interessegebied Welzijn, Gezondheid & Sport
Tot aan de zomer kende Deltion binnen onze voorlichting onder andere de interessegebieden Welzijn
& Gezondheid en Sport, Opvoeding & Maatschappij. In de praktijk groeien beide werkvelden echter
steeds meer naar elkaar toe met een centrale rol voor positieve gezondheidszorg en vitaliteit. Daarbij
gaan werknemers in beide werkvelden steeds meer met elkaar samenwerken in multidisciplinaire
teams. Studenten in de verschillende opleidingen komen elkaar in het werkveld steeds vaker tegen.
Daarom hebben we bijbehorende opleidingen nu gebundeld in een nieuw interessegebied; Welzijn,
Gezondheid & Sport.

We volgen hiermee niet alleen de ontwikkelingen in het
werkveld, maar sluiten met deze wijziging ook beter aan op de
profielen in het Voortgezet Onderwijs, waaronder Zorg &
Welzijn. Het bundelen van alle opleidingen binnen het
interessegebied Welzijn, Gezondheid & Sport maakt oriënteren,
vergelijken en kiezen eenvoudiger voor vo-leerlingen. Daarmee
verkleinen we uitval en switchgedrag. Deze wijziging is
doorgevoerd in onze opleidingsbrochures, maar uiteraard vind je
dit interessegebied vanaf nu ook op onze website en in onze
voorlichtingen.

Bekijk het interessegebied

Onderwijsbeurs 7 en 8 oktober
Op vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober vindt de Onderwijsbeurs Noordoost plaats in de IJsselhallen in
Zwolle. Onze voorlichters en studentambassadeurs zijn aanwezig om leerlingen en hun
ouders/verzorgers te informeren over onze opleidingen.

Landstede mbo draagt opleiding Musicalperformer over aan
Deltion College
Landstede MBO draagt de opleiding Musicalperformer vanaf 1
augustus 2023 over aan het Deltion College. De huidige
studenten van Landstede blijven dit schooljaar hun opleiding
nog bij de Landstede Groep volgen. De derdejaars studenten
ontvangen hun diploma van Landstede mbo, de eerste- en
tweedejaars stappen volgend schooljaar over naar Deltion.
Jongeren die volgend schooljaar met de driejarige BOL-opleiding
Musicalperformer (niveau 4) willen beginnen, kunnen zich vanaf
1 oktober online aanmelden bij Deltion.

Lees het hele bericht

Voorlichtingsmaterialen bestellen
Deze week ontvang je van ons een pakket met voorlichtingsmaterialen van Deltion. Heb je deze niet
ontvangen? Je kunt onze opleidingsbrochures en het magazine ‘Mbo, dat werkt zó’ bestellen via onze
website. Wil je voortaan ook een pakket ontvangen met voorlichtingsmaterialen van Deltion? Mail dan
naar voorlichting@deltion.nl.

Voorlichtingsmaterialen bestellen

Uitnodigingen voorlichtingsactiviteiten
Uitnodigingen voor voorlichtingsactiviteiten ontvangen wij graag via voorlichting@deltion.nl. Onze
coördinatoren voorlichting nemen de aanvraag in behandeling en nemen contact met je op over de
invulling van de activiteit.

Wijzigingen contactgegevens
Eventuele wijzigingen van contactpersonen of -gegevens ontvangen wij graag per mail via
ssc@deltion.nl. Zijn er binnen je team nieuwe decanen of mentoren voor wie deze nieuwsbrief ook
interessant is? Via onze website kunnen zij zich aanmelden.

Aanmelden Decanennieuws
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