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Vooraf 

De Deltion-kwaliteitsagenda 2019-2022 bestaat uit twee delen: 
- Deel I vormt de ruggengraat van de kwaliteitsagenda. Het beschrijft de relatie tussen 

de kwaliteitsagenda, de missie en strategie van Deltion en de opgaven waar Deltion als 
regionale mbo-opleider voor staat. Dit deel sluit af met de manier waarop we de 
uitvoering van het plan willen aanpakken; 

- Deel II is de eigenlijke kwaliteitsagenda, waarin we landelijke en lokale speerpunten 
verbinden aan onze ambities, die we doorvertalen naar doelstellingen en maatregelen. 

 
De inhoud van deze kwaliteitsagenda is het resultaat van een intensieve ‘roadshow’, bestaand 
uit gesprekken binnen en buiten het Deltion College. 

 
Voor medewerkers en stakeholders hebben we het kwaliteitsplan samengevat in het 
document “Deltion 2023. Samen het beste waarmaken.” 

 

“Onderwijsprofessional, partner in het bedrijfsleven, student, cursist, beleidsmaker: samen 
willen we ervoor zorgen dat we het beste waarmaken. Voor jongeren die hun plek verwerven 
op de arbeidsmarkt en in de samenleving, voor eenieder die wil verdiepen, verbreden of 
veranderen, voor onze medewerkers, voor onze regio.” 
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Deel I: Ruggengraat van de kwaliteitsagenda 

In dit document presenteren we de Deltion-kwaliteitsagenda voor de komende jaren. Dit 
kwaliteitsplan staat niet op zichzelf. Het vloeit voort uit de strategie van Deltion College en is 
onlosmakelijk verbonden met ontwikkelingen in onze regio. Daar gaan we in dit eerste deel 
dan ook op in. 
Daarnaast beschrijven we de programmatische aanpak waarmee we al onze ambities en 
doelen benaderen en de wijze waarop we ons willen verantwoorden.  
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1. Interne en externe analyse 

1.1 Regio Zwolle 
Kenmerken economische 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 regio Zwolle, waarin de zojuist genoemde vier O’s zijn 
vertegenwoordigd. 

 
Huidige situatie1 

● Een derde van de bedrijven in de regio Zwolle kampt op dit moment met een tekort 
aan werknemers. Het niet in kunnen vullen van de vacatures zorgt bij driekwart van de 
bedrijven voor problemen in de huidige bedrijfsvoering. Een even grote groep geeft 
aan dat het tekort de groei van het bedrijf belemmert. 

● De belangrijkste oorzaak voor het tekort aan werknemers dat bedrijven ervaren, is 
gelegen in het aanbod. Van de bedrijven met een tekort aan personeel heeft 40% 
moeite met het vinden van werknemers met het juiste profiel, maar ook onvoldoende 
aanbod van werknemers in het algemeen (20%) is een belangrijke oorzaak. Naast het 
aanbod geeft ruim een kwart aan dat het tekort wordt veroorzaakt door de groei van 
de eigen onderneming. 

● Bedrijven in de ‘informatie en communicatie’ (55%), ‘vervoer en opslag’ (48%) en 
‘bouw en installatietechniek’ (47%) verwachten het vaakst een tekort aan 
werknemers. Het tekort aan werknemers wordt het sterkst gevoeld bij de 
bedrijven met 20 medewerkers of meer; ruim 40% van de bedrijven met deze 
omvang kampt op dit moment met een tekort. 

● De 577 bedrijven in de regio die aan het onderzoek hebben deelgenomen, rapporteren 
een gezamenlijk tekort van een kleine 1.000 medewerkers. Wanneer dit (zonder 
rekening te houden met de exacte samenstelling van de steekproef t.o.v. de populatie) 
wordt doorvertaald naar de totale populatie, dan komt dit neer op een tekort van circa 
4.500 medewerkers. 

 

1 “Investeren in mensen”, onderzoek VNO/NCW en MKB (januari 2018) 
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Toekomstige situatie 
● Het aantal bedrijven met een tekort aan werknemers neemt de komende drie jaar toe. 

Waar nu 34% een tekort aan personeel heeft, loopt dit de komende drie jaar op naar 
42% van de bedrijven. Wat bedrijfsomvang betreft, neemt het tekort bij alle bedrijven 
toe, maar blijft het grootst bij de grote bedrijven. Bedrijven met meer dan 50 
medewerkers verwachten het vaakst een tekort; 55% van deze bedrijven verwacht een 
tekort. 

● De meeste bedrijven zijn op zoek naar werknemers in de techniek, productie en bouw, 
respectievelijk 35%, 26% en 17% van de bedrijven is op zoek naar werknemers in dit 
vakgebied. Er lijkt een groot tekort aan medewerkers op mbo-niveau (niv. 3/4), ruim 
62% van de bedrijven heeft moeite om medewerkers met dit niveau te vinden. Naast 
mbo-niveau 3/4 zoekt een derde van de bedrijven met een tekort aan mbo’ers van 
niveau 1/2 of hbo. 

● Het huidige tekort bij de deelnemers van het onderzoek groeit naar verwachting 
richting 2020 met 25% naar ruim 1.250. Wanneer dit (zonder rekening te houden met 
de exacte samenstelling van de steekproef t.o.v. de populatie) wordt doorvertaald 
naar de totale populatie, dan komt dit neer op een tekort van ruim 5.500 
medewerkers. 

 
Problemen en oplossingen 

● Problemen bij het aantrekken van nieuw personeel worden vooral veroorzaakt 
doordat er onvoldoende werkzoekenden met de juiste vaardigheden beschikbaar zijn, 
maar ook de uitstroom vanuit het onderwijs wordt door een groot deel van de 
werkgevers genoemd. 

● Er zijn verschillende manieren om (te proberen) het tekort aan medewerkers terug te 
dringen. Als belangrijkste oplossing zoeken bedrijven nu naar de inzet van 
medewerkers met een flexibel dienstverband (50%), maar ook het uitbesteden van 
werkzaamheden is voor 38% van de bedrijven een oplossing voor het probleem. 

 
De Human Capital agenda van de regio 
Op grond van de bovenstaande ontwikkelingen en gesignaleerde problemen heeft de 
Economic Board Regio Zwolle (waarin het Deltion het beroepsonderwijs vertegenwoordigt) de 
Human Capital Investeringsagenda voor de komende jaren opgesteld. Hierin staan drie 
ambities centraal: 
1. Beschikbaarheid van gekwalificeerde mensen, voldoende arbeidskrachten nu en op 

middellange termijn; 
2. Inclusiviteit: iedereen doet mee, elk talent telt en krijgt ruimte om te ontwikkelen; 
3. Wendbaarheid van mensen en systemen: de uitdaging is ervoor te zorgen dat mensen en 

organisaties voorbereid zijn op permanente ontwikkelingen en veranderingen in het werk. 
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Rol beroepsonderwijs in de economische regio 
Het beroepsonderwijs kent in Zwolle al jaren een voor Nederland uniek 
samenwerkingsverband. De vier Zwolse mbo-instellingen (Cibap, Zone.college, Landstede en 
Deltion) werken intensief samen in de Zw4lse. De Zw8lse is een Zwols samenwerkingsverband 
van het gehele beroepsonderwijs in de regio (mbo- en hbo-instellingen). Met ons onderwijs en 
onze scholing maken wij als regionale opleiders deel uit van de regio en zijn wij 
medeverantwoordelijk voor de regionale economische en sociale agenda. 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 up-to-date blijven in het 
vak. Samen met onze partners zoeken we naar oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen 
zoals vergrijzing, klimaatverandering, technologisering, robotisering, digitalisering en 
internationalisering. Ook werken we middels projecten en maatwerkoplossingen aan actuele 
vraagstukken waar we ook in onze regio mee te maken hebben, zoals een tekort aan 
arbeidskrachten, terwijl er tegelijkertijd sectoren zijn waarin banen verdwijnen. Een deel van 
de mensen dat hierdoor geraakt wordt, 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. 

 
1.2 Ontwikkelingen studentenaantallen regio Zwolle 
Prognoses studentenaantallen Zw4lse2 

Het aantal ingeschreven mbo-studenten in de regio neemt af (onder de aanname dat zij de 
studiekeuzes blijven maken zoals ze dat de afgelopen 5 jaar deden en dat de opleidingen 
dezelfde duur blijven hebben). In de regio IJsselvechtstreek is de voorspelde afname (-16% in 
2036 t.o.v. 2018) lager dan in de Stedendriehoek/NW Veluwe (-20%) en Drenthe (-26%), maar 
hoger dan in Flevoland (-4%) en landelijk (-14%).  

Deltion sluit in de prognoses aan op het landelijke beeld. Alleen bij de niveaus 1 (-17%) en 2 

(-35%) zien we een sterkere voorspelde afname dan landelijk. Deze groep maakt momenteel 
voor 15% deel uit van onze studentenpopulatie (landelijk 19%). Deltion heeft relatief veel 
studenten op niveau 4 in huis (60% van de studentenpopulatie, versus 53,6% landelijk en 56% 
in de regio) en die verhouding wordt in 2036 nog uitgesprokener (naar 65%). Kijkend naar de 
voorspelde impact voor Cibap en Zone.College, kun je stellen dat een breed aanbod een 
risico-spreidende werking heeft3. 

 
 

2 Samenwerkingsverband tussen de vier mbo-instellingen in de regio Zwolle: Deltion, Landstede, Cibap 
en Zone.College 
3 Bron: Mbo-planningstool. De Mbo-planningstool extrapoleert studiekeuzegedrag (voor een opleiding, 
voor een instelling) van bewoners in het voedingsgebied van de voorgaande 5 jaren en combineert dat 
met demografische prognoses. Buiten beschouwing blijven bijvoorbeeld: een vraag naar (nieuwe) 
beroepen, een nieuwe vluchtelingencrisis, een toename in vraag naar scholing van volwassenen (LLO), 
nieuwe toetreders of nieuwe toegang tot vervoerslijnen. 
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Realiteit 
Prognoses zijn waardevolle indicaties maar zijn niet noodzakelijk correct. Deltion is de 
afgelopen jaren gegroeid, ondanks de demografische ontwikkelingen van de doelgroepen. 
Deze groei, in combinatie met de positieve economische ontwikkeling van de regio Zwolle, 
betrekt Deltion nadrukkelijk bij afwegingen met betrekking tot het onderwijsportfolio. 

 
Ontwikkeling examenleerlingen in VO IJsselvechtstreek 
De opwaartse druk lijkt zich in de regio IJsselvecht minder voor te doen dan elders in 
Nederland. Op basis van de verdeling van examenleerlingen in het vmbo, havo en het vwo, 
zien we in IJsselvecht minder opwaartse druk (60% vmbo / 25% havo / 15 % vwo) dan landelijk 
(54% vmbo / 27% havo / 19% vwo). Er is een lichte stijging waarneembaar in het aantal TL- 
leerlingen in IJsselvecht. Stap voor stap vermindert het aantal leerlingen in de 
basisberoepsgerichte leerweg. De voorspelde afname in het aantal leerlingen in de VO- 
bovenbouw (vmbo, havo en vwo) in IJsselvecht (-11% in 2035 t.o.v. 2016) is hoger dan landelijk 
(-7%)4. 

 
Doorstroom vmbo IJsselvechtstreek naar Zw4lse 
De regio IJsselvecht kent een relatief hoog aandeel niet-gedifferentieerde doorstroom (62% 
zonder sectoraal programma of gecombineerd versus 58% landelijk). Dat aandeel is zelfs hoger 
als we alleen de doorstroom naar de Zw4lse in ogenschouw nemen (67%). 
Het aantal leerlingen in het profiel Economie van de theoretische leerweg loopt terug; 
Opvallend daarbij is het lage % verwante doorstroom vanuit een economie-profiel (rond de 
40% in IJsselvecht versus 51% landelijk). Opmerkelijk is ook het verschil in verwante 
doorstroom vanuit een zorg & welzijn profiel vanuit de IJsselvechtscholen (72%) ten opzichte 
van wat verwant doorstroomt naar de Zw4lse (63%). Veel vmbo-ers met een zorgprofiel in 
IJsselvecht stromen dus verwant door naar mbo-instellingen buiten de Zw4lse. Mogelijk 
wordt het verschil verklaard door leerlingen uit de NW-Veluwe die instromen bij Hoornbeeck. 
Het aandeel van de doorstroom dat vanuit IJsselvecht doorstroomt naar een Zw4lse instelling 
varieert nogal per gemeente. Hardenberg (56%), Meppel (54%), Steenwijkerland (48%) en 
Westerveld (35%) scoren aanmerkelijk lager dan bijvoorbeeld Zwolle (95%), Oldebroek (93%), 
Dalfsen (95%) of Heerde (96%)5. 

 
Ontwikkeling herkomst studenten Zw4lse 
Vooralsnog is er geen grootschalige verandering vastgesteld in de geografische herkomst van 
instromende studenten naar de Zw4lse-instellingen die verband zou kunnen houden met de 

 
 

4  Bron: DUO 
5  Bron: DUO 
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recentelijke uitbreiding van de OV-kaartgebruikers. Deze uitspraak is gedaan op basis van een 
vergelijk van de woongemeente van de Zw4lse BOL-studenten van de afgelopen 4 jaar6. 

 
1.3 Afbakening regio Deltion 
De studenten van Deltion komen primair uit de economische regio Zwolle (zie figuur 1), 
waarbij per type opleiding een groot verschil kan bestaan in voedingsgebied. Voor een relatief 
unieke opleiding als vliegtuigtechniek komen studenten uit een ruimere omtrek rond Zwolle 
dan bij bijv. een schildersopleiding of een verpleegkunde opleiding. Voor de informatie over 
het voedingsgebied van onze studenten wordt gebruik gemaakt van de inschrijfgegevens van 
onze studenten in het student administratie systeem en van de DUO-databestanden. Over de 
arbeidsmarktregio is uitgebreide informatie beschikbaar bij het UWV. 

 

Figuur 1: herkomst studenten Deltion 
 

6 Bron: DUO 
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1.4 Profiel Deltion 
Algemeen profiel Deltion 
Deltion is een regionaal opleidingscentrum dat actief is in bijna alle werkvelden van het mbo- 
onderwijs. Daarnaast vervullen wij voor een groeiend aantal bedrijven in de regio de rol van 
kennispartner. Bij het Deltion College volgen 17.000 studenten een van de aangeboden 225 
beroepsopleidingen in de vorm van een BOL of BBL traject. En Deltion groeit: ten opzichte van 
2016 zien we een groei van meer dan 1.200 studenten. Ruim 1.300 cursisten hebben in 2017 
deelgenomen aan andere onderwijsactiviteiten, zoals een EVC-traject of contractonderwijs. 
Aan het sprintlyceum volgden 840 studenten een versnelde vwo, havo of vmbo-opleiding. 
Onze studenten weten ons vanuit een brede regio te vinden en te bereiken. Deltion is een 
breed ROC, maar biedt niet alle opleidingen, denk bijvoorbeeld aan groen-onderwijs. Op 31 
december 2017 waren er 1369 medewerkers in dienst, een lichte stijging ten opzichte van het 
jaar ervoor. 

 
Doelgroep Deltion 
Zoals bovenstaande beschrijving van de huidige studentenpopulatie laat zien, heeft Deltion de 
deuren wijd open. Iedereen is welkom, van niveau 1 tot en met niveau 4, BOL, BBL en 
cursisten. Hiermee is de doelgroep studenten bij Deltion zeer divers. Deltion wil als opleider 
sterk en positief bijdragen aan de toekomst van de doelgroepen 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; 

● 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. 

 
Verbijzondering doelgroep kwaliteitsagenda 
Op basis van de keuze van de speerpunten en de uitwerking van de kwaliteitsagenda is een 
nadere analyse gemaakt van de specifieke doelgroepen die bij de implementatie van de 
kwaliteitsagenda voorrang hebben gekregen. De doelgroepen per speerpunt (en soms per 
doelstelling of maatregel) vindt u in de uitwerking van de speerpunten (deel II). 
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1.5 SWOT 
Binnen Deltion is voor elk speerpunt een SWOT-analyse uitgevoerd. Het speerpunt kan gezien 
worden als de inhoudelijke afbakening voor de uitvoering van de SWOT-analyse. Per 
speerpunt geeft de analyse inzicht in de sterktes en zwaktes van de huidige Deltion organisatie 
en kansen en bedreigingen in de regio Zwolle (of landelijk). De inzichten uit de SWOT-analyse, 
de resultaten van het lopende kwaliteitsprogramma en de strategische koers bepalen 
vervolgens de doelstellingen en bijbehorende maatregelen onder de speerpunten (zie SWOT- 
analyse per speerpunt in deel II). 

 
1.6 Implicaties interne en externe analyse 
Implicaties voor de speerpunten in de kwaliteitsagenda van de Zw4lse 
Op grond van de uitdagingen van deze regio en het advies van de SER7 van november vorig 
jaar, heeft de Zw4lse besloten om gezamenlijk invulling te geven aan de kwaliteitsafspraken 
door binnen haar reguliere takenpakket speciale aandacht te geven aan de volgende 
speerpunten: 

● Speerpunt 1: Jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie 
● Speerpunt 2: Gelijke kansen in het onderwijs 
● Speerpunt 3: Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst 
● Speerpunt 4: Leven lang ontwikkelen 
● Speerpunt 5: School als lerende en wendbare organisatie 

 
Implicaties voor de uitwerking van de kwaliteitsagenda van Deltion 
Ook in de komende jaren willen wij het beste blijven waarmaken voor onze studenten en het 
werkveld waarvoor we opleiden. Om dit te bereiken hebben we in de kwaliteitsagenda 
geprobeerd om het bestuursakkoord 2018-2022 van OCW en de MBO Raad, de 
bovengenoemde maatschappelijke uitdagingen en verplichtingen, de geschetste regionale 
uitdagingen, maar ook onze eigen uitdagingen en strategie met elkaar te verenigen. Hiervoor 
hebben we gebruik gemaakt van een SWOT-analyse per speerpunt (zie deel II) die tot stand is 
gekomen met een brede vertegenwoordiging van medewerkers van Deltion en diverse 
voorbereidingssessies met medewerkers en stakeholders (zie verantwoording). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 SER, Toekomstgericht beroepsonderwijs, november 2017 
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2. De koers van Deltion 

2.1 Missie en strategie 
De missie van het Deltion College hebben wij als volgt geformuleerd: 
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. 

 
De volgende vier strategische lijnen geven richting aan de uitvoering van deze missie: 
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. 

 
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 verbinden wij mensen en 
organisaties, dragen wij bij aan verdere ontwikkeling van het vak en is ons aanbod altijd bij de 
tijd en actueel.  

 
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. 
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Groots in kwaliteit 
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 Het strategiehuis van het Deltion College 
Wat de vier strategische lijnen betekenen voor onze stakeholders en samenwerkingspartners, 
medewerkers en organisatie hebben we samengevat in onderstaand strategiehuis. 
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3. Kwaliteitsplan Deltion: een duurzame aanpak 
 

Net als in voorgaande jaren kiezen we ook nu bij het opstellen en uitvoeren van ons 
kwaliteitsplan weer voor een duurzame programmatische aanpak. Onze ervaringen met het 
kwaliteitsplan voor de periode 2015-2018 hebben ons geleerd wat de waarde daarvan is. Een 
programmatische aanpak zorgt voor een slimme aansturing van een veelheid aan activiteiten, 
ambities en doelen. Hij omvat zowel de activiteiten die we uitvoeren om de strategische 
doelstellingen te realiseren, als de de organisatieambities en de doelen uit de kwaliteitsagenda 
(waarin de resultaatafspraken met de minister worden vastgelegd naar aanleiding van het 
Bestuursakkoord 2018-2022). Waar nodig brengen we in dit kwaliteitsplan voor 2019-2022 
accentverschillen aan met de vorige periode. Daarmee sluiten we aan bij de werkwijze die 
onze teams zich de afgelopen jaren eigen hebben gemaakt en die past bij een wendbare, 
professionele leergemeenschap die continu aan verbetering werkt. 
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3.1 Programmaprincipes 
Bij de uitvoering van de agenda die we in het kwaliteitsplan beschrijven, willen we ons richten 
op onderwijsinhoudelijke projecten. Daarnaast willen we een lerende en wendbare organisatie 
zijn. Een organisatie die haar leercultuur versterkt en die continue ontwikkeling, scholing en 
initiatief faciliteert. Het hanteren en ook afmaken van korte pdca-cycli en het werken met 
ontwikkelingsplannen voor onze medewerkers ondersteunen ons in het voortdurend leren, 
verbeteren en veranderen. 

 
Door te werken aan de realisatie van de kwaliteitsagenda, werken we naast inhoudelijke 
projecten ook aan de ontwikkeling van de gewenste organisatiecultuur. Dit doen we vanuit de 
volgende principes: 

 
1 Ambities en doelen zijn leidend, duurzaamheid vormt de toetssteen 
Door de agenda uit te voeren, realiseren we onze doelen en ambities. Het gaat ons er echter 
niet alleen om dat we die behalen; minstens even belangrijk vinden we het dat de ingezette 
maatregelen in dit kwaliteitsplan bijdragen aan duurzame resultaten en effecten. 
Duurzaamheid vormt daarom een nadrukkelijke toetssteen bij de uitvoering van de agenda, 
zoals bijvoorbeeld de eerste stappen richting Deltion Overmorgen in 2032. Bij bewezen succes 
verankeren we de genomen maatregelen voor de langere termijn in onze organisatie. Om 
dezelfde reden bestendigen we successen uit de vorige periode kwaliteitsafspraken. 
Aan het behalen van de verschillende doelstellingen werken we bovendien niet alleen. Dat 
doen we samen met onze regionale partners. Zo bouwen we verder aan duurzame relaties in 
en met ons werkveld. Duurzaamheid klinkt ook door in onze programmatische manier van 
werken en het werken volgens sturingsprincipes uit de pdca-cycli. 

 
2 De fase van ontwikkeling (van de betrokken teams) vormt een belangrijk uitgangspunt 
Deltion is een school met een grote diversiteit aan studenten, opleidingen en onderwijzend 
personeel. Ook teams zitten allemaal in een verschillende fase van ontwikkeling. Om hier 
inzicht in te krijgen en adequaat aan te kunnen sluiten bij teams en hun ontwikkeling, is 
onderzoek nodig. Daarom voegen we in de opzet van het programma een ‘onderzoekslijn’ toe. 
Hiermee kunnen we de beginpositie bepalen én de opbrengsten en effecten van de 
inspanningen onderzoeken. 

 
Differentiëren is ook belangrijk in een iets ander kader. Namelijk in het tegemoetkomen aan 
de eigenheid en kleur van teams. De balans vinden tussen aan de ene kant standaardisatie en 
aan de andere kant variatie blijft een continu aandachtspunt. Alle sectoren en diensten doen 
mee, elk vanuit zijn eigen startpositie en met zijn eigen ‘eigenheid’. 
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3 Experimenteren heeft toegevoegde waarde, bij bewezen succes bestendigen we en breiden 
we uit 
Bij sommige speerpunten lijkt het goed eerst te experimenteren met onderwijsinnovaties. Zo 
leren we de effecten van onze interventies kennen. Op basis van onderzoek en evaluatie 
besluiten we over vorm en inhoud van het (eventuele) vervolg. 

 
4 Het sturingsprincipe is: verdienen, verleiden en sturen 
In een open en professionele leergemeenschap krijgen medewerkers de ruimte om zelf vorm 
en inhoud te geven aan de manier waarop ze doelen bereiken. Teams met een grote mate van 
professionaliteit laten hierin veel zelfstandigheid zien. Bij teams die meer sturing nodig 
hebben, gebruiken we het principe ‘verleiden’. Komt het team hiermee nog niet in beweging, 
dan laten we de vrijblijvendheid los en sturen we strakker op de doelstellingen die we willen 
behalen. 

 
5 We willen steeds beter worden in wat we doen en daarom is leren en verbeteren een 
continu proces 
Als professionele leergemeenschap willen we steeds beter worden in wat we doen. Dat is 
nodig om het beste te kunnen waarmaken voor onze studenten, om wendbaar vakmanschap 
te realiseren en om groots te blijven in kwaliteit. Kwaliteits- en verbetercirkels zoals de pdca- 
cycli helpen ons deze ambitieuze opdracht te volbrengen. 

 
3.2 Sturingsprincipes 
Bij de uitvoering van ieder project dat binnen deze agenda past, hanteren we de volgende 
werkwijze: 

 
1. Sturen 

Het CvB/het directieteam benoemt voor ieder speerpunt uit de agenda een 
portefeuillehouder, met een project- of programmaleider. De portefeuillehouder voor 
het betreffende speerpunt heeft zitting in het CvB/directieoverleg. De 
sturingsprincipes die we hierboven benoemd hebben, hanteren we ook binnen de 
projectomgevingen. We starten waar mogelijk met experimenten (in elke sector), 
onderzoeken de effecten van de ingezette interventies en acties en kiezen bij bewezen 
succes voor uitbreiding. Omdat differentiatie de basis is in de benadering van teams, 
sluiten we aan bij het (ontwikkelings- en start)niveau van de onderwijsteams en 
medewerkers. We werken ieder speerpunt concreet uit en nemen dit op in een 
projectplan. Hierbij volgen we de standaard projectsystematiek. [Pdca] 
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2. Onderzoeken/analyseren 
Ieder speerpunt heeft een programma, bestaande uit (een) project(en). Voordat we 
overgaan tot uitvoering van een project, onderzoeken/analyseren we eerst de 
beginsituatie. Waar staat het onderwijsteam of de sector als het gaat om het thema 
van dit project? De beginsituatie brengen we in kaart door gebruik te maken van 
bestaande gegevens of door een (nul)meting op te zetten. Aan de hand van deze 
meting/analyse schrijven we een projectplan met alle benodigde acties en 
interventies. De masters uit ons masternetwerk (het Deltion onderzoekersnetwerk) en 
leraren in het senior-traject kunnen aan deze onderzoeksfase bijdragen. [Pdca] 

 
3. Uitvoeren 

We voeren de projecten uit volgens de reguliere organisatieprincipes en management- 
en overlegstructuren binnen Deltion. [pDca] 

 
4. Monitoren 

In deze fase oogsten we de daadwerkelijke effecten en opbrengsten van de 
uitgevoerde acties en interventies. De ondersteunende onderzoekslijn in het 
programma wordt met name in deze fase ingezet; ook hier kunnen de masters uit het 
masternetwerk en onderwijsprofessionals in het senior-traject hun onderzoeksbijdrage 
leveren. Daarnaast levert elke projectleider per kwartaal een kwalitatieve 
voortgangsrapportage op, zodat we de speerpunten en doelstellingen goed kunnen 
volgen. [pdCa] 

 
5. Verantwoorden en verbeteren 

Bij tussentijdse monitoringsmomenten én in de slotfase van een project legt het 
directielid verantwoording af aan het CvB voor het betreffende speerpunt. Ook 
brengen we in kaart waar verbeteringen kunnen worden bewerkstelligd. Blijkt uit de 
onderzoekresultaten dat de gewenste effecten van de ingezette interventies 
achterblijven, dan kunnen we besluiten het project stop te zetten. Tijdens het hele 
proces gebruiken we de stappen van de pdca-cycli, maar met name in deze fase vragen 
we aandacht voor de borging van het proces en de gemaakte keuzes. Tot slot vindt elk 
jaar in het CvB/directieoverleg een evaluatie van het totale plan plaats en stellen we 
dit waar nodig bij. 8  [pdcA] 

 
 
 

 
8 Zie Coburn, Penuel & Geil, 2013. Verwante concepten zijn o.a. ‘boundery crossing’ (o.a. Akkerman & Bakker, 2011; 
Snoek, 2014), ontwerponderzoek, professionele leergemeenschappen). 
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3.3 Onderzoek 
De fasen van onderzoeken, leren, ontwerpen en ontwikkelen vormen integraal onderdeel van 
het kwaliteitsplan. Deltion kent een kernteam van praktijkonderzoekers (het masternetwerk) 
dat vooronderzoek doet op de thema’s van het plan, een nulmeting uitvoert, zorgdraagt voor 
de monitoring en evaluatie van het programma en rapporteert aan het management. Het 
kernteam wordt begeleid door een extern onderzoeker en een coördinator met 
onderzoekservaring. Het vooronderzoek op de thema’s van het plan bestaat uit het formuleren 
van onderzoeksvragen en het verzamelen van kennis en inzichten van elders. 
Het kernteam ondersteunt vervolgens de ontwerpteams in de sectoren. In deze teams werken 
ontwerpers en onderzoekers (masters en senior-leraren) samen de doelstellingen in het plan 
uit en zorgen voor implementatie (kernprincipes van actie-onderzoek). De ontwerpteams 
organiseren hun eigen actie-onderzoeken, waarin ze producten en processen verfijnen en 
aanpassen aan de context van opleidingen en onderwijsteams. 
Daarnaast faciliteert het kernteam een Deltionbreed netwerk waarin kennis en ervaringen 
kunnen worden uitgewisseld. Zo raakt onderwijsontwikkeling verankerd in de organisatie. 
Medewerkers voelen zich er verantwoordelijk voor en als organisatie maken we optimaal 
gebruik van de eigen onderzoeks- en ontwikkelcapaciteit. 

 
3.4 Programma- en projectmanagement 
Parallel aan de uitvoering van de kwaliteitsagenda heeft het Deltion College te maken met 
diverse ontwikkelingen, waarvan de gevolgen dwars door de sector- en/of dienstenindeling 
heen gaan. Veel van deze ontwikkelingen brengen we onder in een project of programma. 
Kwaliteitszorg is ook van groot belang voor de aansturing, voortgang, communicatie, 
beheersing, monitoring en rapportage van de projecten en programma ́s. Niet-adequate 
sturing en beheersing van projecten en programma’s leidt tot een verminderde efficiency 
en/of effectiviteit en brengt (financiële) risico’s voor de organisatie met zich mee. Daarom 
heeft het CvB/directieoverleg in 2014 besloten om een professionele programma- en 
projectcultuur te stimuleren, waarin iedere medewerker zich actief verantwoordt. 

 
De hierboven beschreven eenduidige en adequate aanpak heeft er voor Deltion toe geleid dat 
in de periode 2015-2018 een goede stap gezet in de professionalisering van de programma- en 
projectcultuur, te weten: 

● Het is voor alle betrokkenen in een proces duidelijk wat zijn rol en 
verantwoordelijkheid is; 

● Er is in elke fase van het project duidelijkheid over de besluitvormings- en 
beslismomenten; 

● We werken volgens een adequaat beheermodel met beperkte beheerlast; 
● We hanteren standaarden (Deltionformats) als hulpmiddel (en voorkomen hiermee 

onnodige administratieve lasten). 



23  

 
 

De volgende stap in de professionalisering is toewerken naar meer flexibele methoden die 
uitgaan van kort-cyclische projectplanningen, zoals bijvoorbeeld scrum en agile werken. 

 
3.5 Maatregelen en budget 
Bestemming financiële middelen 
Om de doelen in de kwaliteitsagenda te realiseren, is de nodige inzet vereist. De uitvoering van 
de kwaliteitsagenda komt met name bij de onderwijsteams te liggen. Dat is logisch, want de 
onderwijsinhoudelijke speerpunten kunnen niet op een andere plaats in de organisatie 
uitgevoerd worden dan in het onderwijs. Daarom zal een significant deel van de financiële 
programmamiddelen ingezet worden bij de onderwijsteams. 

 
De indicatieve begroting is gebaseerd op de door DUO uitgevoerde simulatie van februari 
2018. Dit zijn voorlopige cijfers, maar de percentages vormen een goed beeld over het aandeel 
voor Deltion. In totaal is er gedurende de planperiode circa M€ 51 beschikbaar. 
Van het totaal beschikbare budget wordt 67% aangewend voor de landelijke speerpunten. 
Ruim 80% van het budget wordt ingezet voor inzet van personeel en scholing. Vanuit 
onderstaande tabel kan inzicht verkregen worden in de budgettaire verdeling over de 
speerpunten en per speerpunt in de verdeling over de diverse maatregelen. 
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Indicatieve begroting 
       
bedragen * € 1.000       
Begroting Kwaliteitsafspraken 2019-2022  2019 2020 2021 2022 Totaal 
Speerpunt 1: Jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie      2.755      3.135      3.135      3.135   12.160  
Speerpunt 2: Gelijke kansen in het onderwijs      1.465      1.390      1.445      1.445      5.745  
Speerpunt 3: Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst      4.234      4.024      4.024      4.024   16.305  
Speerpunt 4: Leven lang ontwikkelen      1.195      1.120      1.120      1.120      4.555  
Speerpunt 5: School als lerende en wendbare organisatie      3.115      3.040      3.040      3.040   12.235  
Totaal   12.764   12.709   12.764   12.764   51.000  

       
 
Begroting per speerpunt: 

 
     

1. Jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie  2019 2020 2021 2022 Totaal 
1. Voortijdige schoolverlaters (VSV)         280         735         735         735      2.485  
2. Doorstroom en arbeidsmarktperspectief niveau 2      1.725      1.725      1.725      1.725      6.900  
3. Pilot passend onderwijzen/gepersonaliseerd leren         225         225         225         225         900  
Algemene personele facilitering speerpunt 1         525         450         450         450      1.875  
Totaal      2.755      3.135      3.135      3.135   12.160  
2. Gelijke kansen in het onderwijs  2019 2020 2021 2022 Totaal 
4. Flankerend onderwijs          790         790         790         790      3.160  
5. Loopbaanbegeleiding            75            75         130         130         410  
6. Meer aandacht voor inclusiviteit en diversiteit            75            75            75            75         300  
Algemene personele facilitering speerpunt 2         525         450         450         450      1.875  
Totaal      1.465      1.390      1.445      1.445      5.745  
3. Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst  2019 2020 2021 2022 Totaal 
7. BPV      1.300      1.300      1.300      1.300      5.200  
8. Aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt      1.660      1.660      1.660      1.660      6.640  
9. Excellentie         375         240         240         240      1.095  
10. Internationalisering         374         374         374         374      1.495  
Algemene personele facilitering speerpunt 3         525         450         450         450      1.875  
Totaal      4.234      4.024      4.024      4.024   16.305  
4. Leven lang ontwikkelen  2019 2020 2021 2022 Totaal 
11. Regionale samenwerking LLO in Zwolse 4         200         200         200         200         800  
12. Bij- en nascholing volwassenen         200         200         200         200         800  
13. Certificaten / keuzedelen         195         195         195         195         780  
14. Alumni            75            75            75            75         300  
Algemene personele facilitering speerpunt 4         525         450         450         450      1.875  
Totaal      1.195      1.120      1.120      1.120      4.555  
5. School als lerende en wendbare organisatie  2019 2020 2021 2022 Totaal 
15. Continu verbeteren en professionaliseren      2.000      2.000      2.000      2.000      8.000  
16. Vitaliteit medewerkers         590         590         590         590      2.360  
Algemene personele facilitering speerpunt 5         525         450         450         450      1.875  
Totaal      3.115      3.040      3.040      3.040   12.235  
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Haalbaarheid 
Ruim 80% van het beschikbare budget wordt ingezet voor personeel en scholing. Dit is een 
belangrijke pijler onder de haalbaarheid van de doelstellingen. De beschikbare middelen 
maken het mogelijk de noodzakelijk capaciteit “vrij te maken” voor het leveren van de inzet 
die nodig is om de doelstellingen te realiseren en maatregelen uit te voeren. Tweede pijler 
onder de haalbaarheid is de beschreven programmatische aanpak van de uitvoering van de 
kwaliteitsagenda. Deze aanpak borgt dat vanuit de pdca-principes de noodzakelijke 
aansturing en coördinatie vorm en inhoud krijgt, de voortgang wordt gemonitord en dat op 
basis van (tussentijdse) evaluaties bijsturing mogelijk is. Deltion heeft deze aanpak ook, 
naar volle tevredenheid, ingezet voor de eerste tranche kwaliteitsafspraken. De derde pijler 
onder de haalbaarheid is de planning op hoofdlijnen. Bij de beschreven doelstellingen en 
maatregelen is aangegeven in welk jaar de maatregelen uitgevoerd gaan worden en in welk 
jaar de resultaten beschikbaar moeten zijn. Omwille van de haalbaarheid heeft een 
verdeling over de beschikbare planperiode van 4 jaar plaatsgevonden. 

 

4. Verantwoording 

4.1 Financiële- en inhoudelijke verantwoording 
Deltion verantwoordt zich over de (tussentijdse) gerealiseerde doelen en effecten in relatie tot 
de gedane uitgaven in het Geïntegreerd Jaardocument 2020 (in te dienen voor 1 juli 2021) en 
in het Geïntegreerd Jaardocument 2022 (in te dienen voor 1 juli 2023). In deze documenten 
wordt een inhoudelijke verantwoording opgenomen over de voortgang van de afspraken in de 
kwaliteitsagenda. In de tussentijdse rapportages zal met een score van 1-5 worden 
aangegeven hoe ver Deltion is met het afronden van de beschreven maatregelen. Op grond 
van diverse kwalitatieve en kwantitatieve metingen wordt beschreven of de beoogde effecten 
(lijken te) zijn behaald (zie bijlage 2 en 3 ).  
 

4.2 Betrokkenheid interne en externe stakeholders 
Strategie 
In de verkenning en actualisering van de strategie doorloopt het Deltion College intensieve, 
bottom-up consultatieprocessen. Zo is de strategie voor de periode tot 2023 tot stand 
gekomen en zo wordt al weer gewerkt aan de verkenning van Deltion 2032. Daarnaast wordt 
specifiek aandacht besteed aan Leven Lang Ontwikkelen door middel van het initiatief 
“Baanbrekend” (https://baanbrekend.nu/). Deze consultatieprocessen worden met zowel 
interne- als externe stakeholders doorlopen. Door op deze wijze de Deltion strategie te 
realiseren en actualiseren ontstaat ook een stevig intern en extern draagvlak voor de gekozen 
richting en speerpunten binnen deze richting. Door een duidelijke relatie te leggen tussen de 
strategie van Deltion en de speerpunten in de kwaliteitsagenda wordt doorgebouwd op dit 
draagvlak. 

 
Interne stakeholders 
Bij het opstellen van de kwaliteitsagenda heeft een brede groep medewerkers in drie 
werksessies meegedacht over de invulling en aanpak van de verschillende speerpunten. 

https://baanbrekend.nu/
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Belangrijk is daarbij dat veel van de in de eerste kwaliteitsagenda ingezette ontwikkelingen 
worden doorgezet. In een eerste concretiseringsstap zijn er werksessies geweest met 
directeuren, studenten en de Raad van Toezicht. Na het opstellen van verschillende 
conceptversies zijn feedback- en inspraakrondes gehouden met diverse direct betrokkenen 
(directeuren, opleidingsmanagers, projectleiders, adviseurs etc.). 
Voor de uitvoering wordt straks een belangrijk beroep gedaan op de interne medewerkers. In 
de toedeling van de beschikbare middelen maken we capaciteit vrij om een bijdrage te 
leveren aan de uitvoering van de maatregelen en de realisatie van de doelstellingen. Dit 
uitzicht op participatie in de uitvoering vormt een stevige bijdrage aan het interne draagvlak. 
Hiermee wordt een “ver van mijn bed” show voorkomen. 

 
Externe stakeholders 
In de voorliggende kwaliteitsagenda is het belang van de Zwolse regio nadrukkelijk onder de 
aandacht gebracht. Met de stakeholders in deze regio is voortdurend, op diverse lagen, 
overleg en afstemming over het bewerkstelligen van een goede aansluiting tussen onderwijs 
en arbeidsmarkt. De bekrachtiging van de keuze voor de speerpunten voor de regio door de 
Economic Board regio Zwolle en het Regionaal werkbedrijf is een directe uiting van draagvlak 
voor de kwaliteitsagenda. In samenwerking met de Zw4lse is bij het opstellen van de 
kwaliteitsagenda de inhoud van de Human Capital Agenda van de regio Zwolle als vertrekpunt 
genomen. Het feit dat de vier onderwijsinstellingen uit de regio Zwolle dezelfde 5 speerpunten 
hebben gekozen, legt een goede basis voor verdere samenwerking en afstemming tijdens de 
uitvoering van de kwaliteitsagenda. 

 
De partners in de Zw4lse en de overige stakeholders in de regio (gemeenten, jeugdzorg, 
werkveld en ketenpartners in het onderwijs) spelen een belangrijke rol bij het behalen van 
onze doelstellingen. Welke partner een rol heeft en in welke vorm, wordt zichtbaar in de 
uitwerking van de speerpunten. Zo heeft bij speerpunt 1 jeugdzorg een belangrijke rol bij het 
Deltion Jongeren Team. Voor speerpunt 2 geven we met partners in de onderwijsketen 
loopbaanoriëntatie vorm door de hele onderwijsloopbaan van studenten heen. We 
ontwikkelen het onderwijs samen met of in huis bij ons werkveld (speerpunt 3). Ten behoeve 
van speerpunt 4 werkt de Zw4lse samen om een entiteit Leven Lang Ontwikkelen op te zetten. 
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Deel II: Kwaliteitsagenda Deltion 2019-2022 
 

Leeswijzer kwaliteitsagenda 
 

In de kwaliteitsagenda van Deltion staan vijf speerpunten centraal. Deze speerpunten vloeien 
voort uit en sluiten aan bij de missie en strategie van Deltion. Van de vijf speerpunten komen 
er drie voort uit het bestuursakkoord mbo 2018-2022. Dit zijn landelijke speerpunten. De 
overige twee speerpunten zijn lokale speerpunten, gezamenlijk opgesteld door Deltion en de 
andere (bekostigde) mbo-instellingen in de regio Zwolle (Zw4lse). Deze instellingen geven elk 
hun eigen invulling aan de lokale speerpunten, maar werken met elkaar en met andere 
partners in de regio aan een aantal doelstellingen die ze bij de speerpunten hebben 
geformuleerd. 

 
De drie landelijke en twee lokale speerpunten zijn in de kwaliteitsagenda steeds op dezelfde 
manier uitgewerkt. Elk speerpunt bevat: 

● Een SWOT-analyse; 
● Een reflectie op de indicatoren (alleen voor de landelijke speerpunten) en een 

kwalitatieve analyse van de huidige kengetallen; 
● Overkoepelende ambities; 
● Een uitleg over de specifieke doelgroep(en) die bij het betreffende speerpunt of de 

doelstelling voorrang heeft gekregen; 
● Subonderwerpen per ambitie; 
● Per subonderwerp SMART-doelstellingen (beoogde resultaten) en bijbehorende 

maatregelen (inspanningen) om deze doelstellingen te behalen, met als beoogde 
einddatum 2020 of 2022. Hierbij maken we gebruik van meetbare en/of merkbare 
indicatoren. Het gaat hier steeds om doelen waaraan Deltion de komende jaren 
werkt in het kader van duurzame kwaliteitsverbetering op het betreffende 
speerpunt. Door deze doelen te realiseren, denken wij een bijdrage te leveren aan 
het waarmaken van de ambities op de vijf speerpunten; 

● Bij de doelstellingen een korte toelichting. We omschrijven de huidige situatie 
(nulmeting) of verwijzen naar brondocumenten waarin die omschrijving te vinden is. 

● Deze brondocumenten staan in de lijst met referentiedocumenten. Gezien de omvang 
van de documentatie waarnaar we verwijzen, hebben we ervoor gekozen om dit 
materiaal niet integraal in de tekst op te nemen. Uiteraard zijn de documenten als 
naslagwerk beschikbaar voor de commissie Kwaliteitsafspraken MBO. 

 
Om inzicht te geven in de samenhang en onderlinge verbanden, hebben we de ambities en 
doelstellingen uitgewerkt in een Doelen-/Inspanningennetwerk (DIN). 
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Doelen-/Inspanningennetwerk (DIN) 
Centraal in de kwaliteitsagenda van Deltion staan de ambities bij een vijftal 
speerpunten. Deze ambities hebben we nader uitgewerkt in SMART-doelstellingen met 
bijbehorende maatregelen (inspanningen). De speerpunten zijn: 

1. Jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare positie 
2. Gelijke kansen in het onderwijs 
3. Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst 
4. Leven lang ontwikkelen 
5. School als lerende en wendbare organisatie 

 
Het Doelen-/Inspanningennetwerk (DIN) op de volgende pagina geeft de vijf speerpunten met 
de bijbehorende doelstellingen visueel weer en laat de onderlinge verbanden zien. Een korte 
toelichting (van boven naar beneden): 

 
● De kwaliteitsagenda staat niet op zich, maar hangt samen met de missie, visie en 

strategische koers van Deltion, samengevat als: ‘Samen het beste waarmaken’. Om 
ook in de komende jaren samen het beste te kunnen blijven waarmaken, is het 
belangrijk dat we onze visie handen en voeten geven. Daarom hebben zowel 
landelijke als regionale kansen en uitdagingen een plek gekregen in onze 
kwaliteitsagenda voor de komende jaren. In het DIN spreken we hierbij over: 
‘duurzaam versterken van de kwaliteit van het onderwijs van Deltion’. 

● De kwaliteitsagenda krijgt invulling door voor elk van de vijf speerpunten de ambities 
te benoemen (gekleurde bollen). 

● Onder elk van de ambities hangen een aantal SMART-doelstellingen (genummerde 
rechthoeken). De komende jaren zet Deltion middels het uitvoeren van de 
kwaliteitsagenda in op het realiseren van deze doelstellingen. 

● De doelstellingen kunnen bijdragen aan het waarmaken van ambities behorend bij 
een of meerdere speerpunten. Dit is in het DIN te zien aan de lijnen van doelstelling 
naar speerpunt (in dezelfde kleur als het betreffende speerpunt). 

● Doelstellingen die in verbinding staan met meerdere speerpunten, hebben we in de 
tekstuele uitwerking van de kwaliteitsagenda opgenomen onder één van de 
speerpunten. Hiervoor hebben we gekozen om dubbelingen in tekst te voorkomen. De 
nummers uit het DIN komen overeen met de nummers bij de doelstellingen. 
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Speerpunt 1: Jongeren en (jong)volwassenen in een 
kwetsbare positie 

 
Deltion 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. Wij zetten ons 
in zodat 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. Dit beeld wordt helder zichtbaar in onderstaande SWOT-analyse: 
Deltion is erg actief op dit thema, maar ziet voldoende kansen om de aanpak te versterken en 
verbreden. 

SWOT-analyse 
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Reflectie op de indicatoren 
Voortijdig schoolverlaten (vsv) 
In de rapportage “Deltion en voortijdig schoolverlaten” (referentiedocument voor deze 
agenda) wordt de stand van zaken wat betreft VSV weergegeven. Voor de inhoudelijke 
analyse van de cijfers zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

• DUO-analyse van de landelijke VSV gegevens (7 juni 2018, DUO IP Jaap Jan Bakker) 
• Uitval in het mbo voorkomen. Regiomonitor Voortijdig schoolverlaten Utrecht (2017, 

KBA Nijmegen) 
• Participatie zonder Startkwalificatie (30 maart 2018, gegevens CBS, maatwerkopdracht 

Inspectie) 

In de conclusies van de rapportage wordt aangegeven dat in de afgelopen jaren de aanpak van 
voortijdig schoolverlaten landelijk succesvol is geweest. Dit was ook voor Deltion het geval. In 
schooljaar 2015-2016 lagen de vsv-cijfers voor niveau 1 en 2 onder de landelijke streefnorm, in 
2016-2017 geldt dat alleen nog voor niveau 2. Met name op niveau 3 en 4 stagneert de daling, 
zowel bij Deltion als ook landelijk. Door de daling die in de afgelopen jaren gerealiseerd is, is de 
VSV-problematiek op niveau 3 en 4 sterk verdund over opleidingen en leerjaren. Dat maakt het 
lastiger om VSV terug te dringen. Wat opvallend is voor Deltion, is dat gedurende verblijfsjaar 
2 en 3 op alle niveaus het VSV-percentage boven de streefnorm ligt (uitzondering verblijfsjaar 
3 niveau 3). Van de achtergrondkenmerken van de studenten valt op dat er relatief veel uitval 
is onder allochtonen. 

 
Bovenstaande is aanleiding om in de kwaliteitsagenda specifieke doelstellingen te formuleren 
voor VSV gerelateerd aan de cijfers bij Deltion. Voor de concretisering van de doelstellingen 
wordt de indicator VSV gebruikt. 
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Arbeidsmarktrendement niveau 2 opleidingen 

Deltion is tevreden over de huidige arbeidsmarktrendementen van de niveau 2 opleidingen, 
waarbij wordt onderkend dat 9 van de aangeboden niveau 2 opleidingen onder de 70% 
signaalwaarde scoren van de indicator arbeidsmarktperspectief. Deltion ziet hierin nog geen 
directe aanleiding voor aanpassing van het portfolio. Het is wel een reden om aan de slag te 
gaan met de niveau 2 opleidingen. Om de arbeidsmarktkansen van niveau 2 afgestudeerden te 
vergroten, werkt Deltion aan verdere verbreding en differentiatie van aanbod voor niveau 2. 
Daarbij bepalen het arbeidsmarktperspectief en de ondersteuningsbehoefte van de niveau 2 
studenten de keuze in het aanbod. Het Deltion College is ervan overtuigd dat jongeren en 
(jong)volwassenen in een kwetsbare positie een beter perspectief krijgen op het succesvol 
afronden van een opleiding op niveau 2, als zij kunnen kiezen uit een breed aanbod. Gelet op 
de beschikbare tijd (4 jaar) is ervoor gekozen de indicator arbeidsmarktrendement niet in te 
zetten bij de concretisering van de doelstelling. Een deugdelijke meting met behulp van een 
(wellicht aangepaste) indicator kan pas uitgevoerd worden na de 2022. 

 
Ambitie  
Deltion wil zijn aanbod nog 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 partners in de regio.  

 

Beoogd maatschappelijk effect 
Deltion wil bijdragen aan het verbeteren van de overstap van kwetsbare jongeren naar 
vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. We willen jongeren ondersteunen bij het behalen van een 
startkwalificatie voor een bij hen passende en kansrijke positie op de arbeidsmarkt. Zo 
optimaliseren we de kans van elke jongere op een duurzame en waardevolle plek op de 
arbeidsmarkt en in de samenleving.  

Doelgroep 
Kwetsbaarheid beperkt zich niet tot studenten die een opleiding volgen op niveau 1 of 2. Op 
basis van de SWOT-analyse en het beleid van Deltion College zijn de volgende doelgroepen 
verbijzonderd in de geformuleerde doelstellingen: 

• voortijdig schoolverlaters (vsv); ondanks de maatregelen van de afgelopen periode 
stijgen de vsv-cijfers. Dit maakt het continueren van specifieke aandacht voor deze 
doelgroep van groot belang.  

• binnen de doelgroep vsv is de problematiek op niveau 3 en 4 apart geadresseerd. 
Problematiek van deze doelgroep is relatief nieuw en vraagt om andere maatregelen. 
Deltion ziet in het toepassen van “passend onderwijzen” en het uitbreiden van de 
mogelijkheden van het Deltion Jongerenteam een mogelijkheid om de problematiek 
op niveau 3 en 4 te adresseren. 
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• studenten op niveau 1 en 2; deze doelgroep is verbijzonderd om het huidige succes 
van Deltion College te kunnen continueren. In samenwerking met de ketenpartners 
worden stevige, extra inspanningen geleverd om deze studenten te ondersteunen  bij 
het succesvol doorlopen van de opleiding (en daarmee voortijdig uitval te voorkomen). 
De middelen gekoppeld aan de kwaliteitsagenda stelt Deltion College in staat de 
eerder ingezette maatregelen te continueren en uit te breiden. De ambitie om het 
opleidingen aanbod op niveau 2 te verbreden is een dergelijke uitbreiding. 

 
Doelstellingen & maatregelen 

 
1. Voortijdige schoolverlaters (vsv) 
De aanpak van voortijdig schoolverlaten (vsv) in de afgelopen jaren was aanvankelijk succesvol, 
zowel landelijk als ook voor Deltion. In het schooljaar 2015-2016 lagen de vsv-cijfers voor 
niveau 1 en 2 onder de landelijke streefnorm, in 2016-2017 gold dat echter alleen nog voor 
niveau 2. Met name op niveau 3 en 4 stagneert de daling, wederom niet alleen bij Deltion 
maar ook landelijk. Studenten met problemen op meerdere leefgebieden zijn vaker dan  
andere studenten potentiële vsv-ers. Mede daarom heeft Deltion extra aandacht voor deze 
kwetsbare groep. 

 

Doelstelling 
Alle Deltion-opleidingen hebben als doel de streefcijfers te behalen die landelijk zijn gesteld, 
om een evenredige bijdrage te kunnen leveren aan de landelijke doelstelling van minder dan 
20.000 vsv-ers. De streefcijfers voor de komende twee jaren zijn: 

 

 
 
De streefcijfers voor 2020-2022 zullen worden bijgesteld op basis van de dan geldende norm. 

 
Nulsituatie 
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Maatregelen 
Onderstaande maatregelen bestaan uit gerichte interventies, acties of uitbreiding van bestaande 
interventies met als beoogd effect het verder terugdringen van uitval. 
 

2019 - 2020 
• In 2019 de maatregelen/interventies uit het lopend Deltion-kwaliteitsplan evalueren, waar 

nodig aanpassen/aanscherpen en continueren. Door deze maatregelen door te zetten, 
dragen we bij aan handhaving van de vsv-scores die al aan de norm voldoen. Bovendien 
hebben we zo een positieve invloed op de scores van de opleidingen die nog niet aan de 
norm voldoen. 

• Tot tenminste 2020 het Deltion Jongeren Team (DJT) niveaus 1 en 2 continueren, in 
samenwerking met gemeente Zwolle en partners. De ambitie is om deze samenwerking na 
2020 voort te zetten. Dit omdat samenwerking met het sociaal domein van gemeenten een 
voorwaarde is om optimale hulp te kunnen bieden aan studenten die dat nodig hebben. Kan 
het DJT in de huidige vorm niet voortgezet worden, dan treffen we maatregelen om de 
aanpak DJT binnen Deltion te behouden, zo nodig in aangepaste vorm.  

• In 2019-2020 de inzet van het Deltion Jongeren Team (DJT) voor niveau 3 en 4 verkennen en 
starten met pilots. 

2019 - 2022 
• De integratie van het schoolmaatschappelijk werk in het DJT uitwerken. 
• Het sluitend laagdrempelig vangnet verbeteren door de samenwerking te versterken met 

partners uit het zorgdomein (gemeenten), voorliggend onderwijs, Leerplicht/RMC, 
reclassering en arbeidsmarktpartners. 

• (Regionale) initiatieven ontwikkelen met het voorliggend onderwijs, sociaal domein 
gemeenten en Leerplicht/RMC, met als doel een warme overstap te waarborgen. 

• Uitwerken van de aanbevelingen uit de evaluatie “Pilot kwalitatieve verzuimmelding” om de 
verzuimaanpak te verbeteren. 

• Uitwerken van de pilot ‘Laat ze niet Los’ in twee teams bij Deltion. In deze pilot worden 
initiatieven ontwikkeld om jongeren met psychische of psychiatrische klachten meer 
succesvol te laten zijn in opleiding en stage. 

• De Zw4lse, met als trekkers Deltion College en StartCollege van Landstede Groep, 
participeren in het regionaal project “Start.route regio Zwolle” (onderdeel van de vervolg-
OCW-pilot ‘Tweejarige begeleiding van minder zelfredzame mbo-studenten bij hun start op 
de arbeidsmarkt’). 

 
2. Doorstroom en arbeidsmarktperspectief niveau 2 
De huidige hoogconjunctuur heeft het arbeidsmarktperspectief van veel opleidingen op niveau 
2 positief beïnvloed. Het Deltion College is tevreden over de huidige rendementen van de 
niveau 2 opleidingen. Om deze te handhaven en waar mogelijk te verbeteren, wil Deltion op 
niveau 2 een gedifferentieerd scala aan opleidingen aanbieden. Daarbij bepalen het 
arbeidsmarktperspectief en de ondersteuningsbehoefte van de niveau 2 studenten de keuze in 
het aanbod. Het Deltion College is ervan overtuigd dat jongeren en (jong)volwassenen in een 
kwetsbare positie een beter perspectief krijgen op het succesvol afronden van een opleiding 
op niveau 2, als zij kunnen kiezen uit een breed aanbod. 

In het voorjaar van 2015 heeft de directie van Deltion opdracht gegeven om de mogelijkheid te 
onderzoeken om te komen tot een brede niveau 2 opleiding. Deze opdracht was vooral 
ingegeven door verschillende landelijke rapporten waaruit blijkt dat het 
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arbeidsmarktperspectief voor niveau 2 opgeleiden matig tot slecht is. Dit gold in het bijzonder 
voor studenten die destijds werden opgeleid in de sectoren Gezondheid, Welzijn & Sport en 
Economie & Dienstverlening. Dit onderzoek heeft ertoe geleid dat Deltion een brede niveau 2 
opleiding heeft ontwikkeld. In het curriculum van deze brede opleiding bieden we meerdere 
kwalificatiedossiers aan en staat de leer- 
/opleidingsvraag van de student centraal. Het doel van dit aanbod is meerledig: meer 
aansluiten bij de specifieke doelgroep ‘studenten op niveau 2’, een goede doorstroom vanuit 
de Entree-opleidingen mogelijk maken en het aantal vroegtijdig schoolverlaters verlagen. 

 
Doelstellingen 

● Werken aan het verbeteren van het arbeidsmarktperspectief van studenten met een 
opleiding op niveau 2, door in 2022 een mix van opleidingen op niveau 2 aan te 
bieden, bestaande uit: 
o gerichte opleidingen waarbij de uitstroomrichting al bij de start van de opleiding 

duidelijk is; 
o (deel)sectorgeoriënteerde niveau 2 opleidingen, waarbij de student al bij de 

start van de opleiding weet in welke (deel)sector hij wil werken, maar variatie in 
uitstroom mogelijk is; 

o brede niveau 2 opleiding(en) met een curriculum waarin meerdere 
kwalificatiedossiers zijn samengebracht en waarbij de student wordt 
gefaciliteerd in zijn leerroute, resulterend in een diploma. 

● Er aan bijdragen dat het percentage studenten dat doorstroomt naar een 
opleiding op niveau 3 of naar werk, gelijk blijft of stijgt ten opzichte van 2018. 

 
Nulsituatie 

Per 1 augustus 2016 startte de ‘experimentele’ opleiding Niveau 2 breed met 29 studenten. 
In 2017 startten 35 studenten en in 2018 39 studenten. In 2018 bestaat het portfolio van 
niveau 2 opleidingen uit 51 gerichte opleidingen, één sectorgeoriënteerde en één brede 
opleiding. In het schooljaar 2016 -2017 zijn 1.048 studenten op niveau 2 gediplomeerd, 
waarvan 424 studenten op niveau 3 of 4 doorstuderen. Kortom, zo’n 40% van de 
afgestudeerden op niveau 2 studeert intern door op niveau 3 of 4. 

 
 

Maatregelen 
Met onderstaande maatregelen bieden we ruimere keuzes in aanbod bij niveau 2 opleidingen met 
als beoogd effect het verbeteren van het arbeidsmarktperspectief van studenten niveau 2 en het 
vergroten van de doorstroom vanuit niveau 2 naar niveau 3 en werk. 
 

2019-2020 
• In 2019 de totale niveau 2 portefeuille evalueren om inzicht te krijgen in: 

arbeidsmarktperspectief  
• positie in de opleidingenmix (gericht, (deel)sector, breed) 
• Het huidig experiment ‘brede niveau 2 opleiding’ afronden en evalueren. 
2020-2022 
• Op basis van de resultaten een optimale mix van niveau 2 opleidingen inrichten voor het 

cohort 2020/2021. 
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• De opleidingenmix evalueren en daarbij ook doorstroom/instroom meten. 
 

3. Ontwikkeling naar passend onderwijzen 
Passend onderwijs ontwikkelt zich verder door naar passend onderwijzen. Niet de handicap, 
beperking of indicatie staat centraal, maar de onderwijsbegeleidingsvraag. Dat vraagt om 
handelingsgericht diagnosticeren en arrangeren in plaats van indiceren. En om 
onderwijsinnovatie en professionalisering. We kiezen bij deze onderwijsvernieuwing voor een 
gezamenlijke en teambrede aanpak, waaraan onderwijsprofessionals 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. 

 

 

Maatregelen 
Onderstaande maatregelen zijn gericht op het vergroten van kennis en bewustzijn op het gebied 
van Passend Onderwijzen bij leraren en andere medewerkers. Ze dragen bij aan het veranderen 
van de uitgangspunten bij de begeleiding van studenten, met als beoogd effect het terugdringen 
van VSV, het vergroten van studiesucces en het verhogen van de studenttevredenheid. 

 
2019 - 2020 
• In 2019-2020 een voorstel uitwerken waarin staat hoe passend onderwijzen vorm krijgt 

binnen Deltion. Leidend hierbij is het advies uit de notitie ”Naar passend onderwijzen”. 
• In 2019-2020 maatwerk en differentiatie bewerkstelligen in het scholingsaanbod voor 

onderwijsprofessionals en teamdeskundigen over passend onderwijzen en het geven van 
extra begeleiding.  

2019 - 2022 
• In 2019-2020 initiatieven ontwikkelen om naast individuele extra begeleiding ook 

collectief, met behulp van een groepsplan, extra begeleiding aan te bieden. 

Doelstellingen 
● Passend onderwijzen krijgt in de komende vier jaar een prominente positie op de 

agenda van Deltion, onder andere door te investeren in de vakdeskundigheid van 
onze onderwijsprofessionals op dit specifieke gebied. 

● In 2022 is 50% van de docenten (bij-)geschoold op het gebied van passend 
onderwijzen. 

● In 2022 is het ondersteuningsprogramma voor studenten met een begeleidingsvraag 
uitgebreid en geëvalueerd. 

 
Nulsituatie 
In 2018 is o.l.v. het StudentenSuccesCentrum van Deltion een notitie opgesteld genaamd 
Notitie naar passend onderwijzen. Hierin worden verschillende scenario’s beschreven voor 
de ontwikkeling naar passend onderwijzen. Het scholingsniveau van docenten op het thema 
is zeer divers en op dit moment is de handicap of beperking van de student veelal het 
uitgangspunt van de begeleiding. 
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• In 2019 starten met een pilot bij de Entree-opleidingen waarin onderdelen van het 
gepersonaliseerd leren in de huidige onderwijsmethodiek/didactiek en pedagogiek van 
het Entree onderwijs wordt toegepast.  

• In 2021 de pilot bij de Entree-opleidingen evalueren. 
• In 2022 de ontwikkeling naar passend onderwijzen evalueren, zowel binnen de 

onderwijsteams als met studenten. 
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● Deltion College (31 oktober 2017). Informatiememo: Toekomst van het Deltion 

Jongerenteam 2018-2019. 
● Deltion College (juni 2018). Evaluatie pilot kwantitatieve verzuimmelding. 
● Deltion College, StudentenSuccessCentrum (16 november 2009). Invoering 

schoolmaatschappelijk werk in het Deltion College. 
● Deltion College (2018). Is er een verband tussen passend onderwijs, vsv en redenen van 

uitschrijving? Een eerste analyse van administratieve gegevens. 
● Deltion College et al. (2018) Start.route regio Zwolle. 

 
2. Doorstroom en arbeidsmarktperspectief niveau 2 

● Deltion College (11 juni 2018). Evaluatie Niveau2breed. 

 
3. Pilot passend onderwijzen/gepersonaliseerd leren 

● Deltion College, StudentenSuccesCentrum i.s.m. Kerngroep Passend Onderwijs en 
Studentbegeleiding (maart 2018). Op weg naar passend onderwijzen? Onderzoek 
voortgang implementatie Passend Onderwijs Deltion College, zomer 2017. 

● Deltion College, Kerngroep Passend Onderwijs (28 mei 2018), Notitie naar Passend 
Onderwijzen. 
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Speerpunt 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. Iedere student moet dezelfde kansen krijgen. Helaas is de 
praktijk soms anders. Dit betekent dat wij ons bewust moeten zijn van onze onbewuste 
vooroordelen en 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 de student. Dat vraagt om een sterke 
basis die we leggen met onder meer betekenisvol flankerend onderwijs. Ook willen we er 
samen met regiopartners alles aan doen om het doorstromen naar een vervolgopleiding en/of 
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. 

SWOT-analyse 
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Reflectie op de indicatoren 
In het beoordelingskader worden indicatoren genoemd die worden gerelateerd aan het 
vergroten van gelijke kansen van studenten (namelijk: succes eerstejaars mbo, 
kwalificatiewinst, opstroom na diploma, doorstroom mbo-hbo, succes doorstromers in eerste 
jaar hbo). In de rapportage “Benchmark middelbaar beroepsonderwijs 2017, Bouwsteen 
studiesucces, juni 2018” zijn de resultaten voor Deltion van de indicatoren jaarresultaat, 
diplomaresultaat, startersresultaat (= succes eerstejaars mbo), passende plaatsing, 
kwalificatiewinsten doorstroom mbo-hbo weergegeven. Het resultaat van Deltion College in 
een oogopslag: 
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De resultaten op de indicatoren Diplomaresultaat en Doorstroom mbo-hbo vallen in negatieve 
zin op, terwijl er op bijv. Startersresultaat en kwalificatiewinst positief wordt gescoord ten 
aanzien van het landelijke gemiddelde. Wij hebben binnen Deltion de ervaring dat deze 
indicatoren worden beïnvloed door een scala aan factoren en ontwikkelingen (persoonlijk/ 
binnen Deltion/regionaal/landelijk). En dat een maatregel bij een specifiek aspect goede 
effecten kan scoren op een ander gebied, denk hierbij bijvoorbeeld aan het verbeteren van het 
Nederlands dat zowel helpt bij het voorkomen van uitval als het verbeteren van de kansen op 
doorstroom. We hebben er daarom voor gekozen om doelstellingen op te nemen in de 
kwaliteitsagenda waarbij we een directe relatie met de diverse gekozen maatregelen en 
interventies veronderstellen en die goed aansluiten bij zowel de Deltion strategie als de 
situatie in de regio. Middels deze doelstellingen denken wij een duurzaam positief effect te 
genereren op de (leer)carrière van onze studenten en daarmee ook op de indicatoren die in 
het beoordelingskader worden genoemd zoals doorstroom en het voorkomen van uitval. Om 
deze reden heeft Deltion ervoor gekozen in de kwaliteitsagenda doelstellingen op te nemen 
over flankerend onderwijs, loopbaanbegeleiding en inclusiviteit en diversiteit. 
Deltion werkt daarnaast – onder meer binnen de Zw8lse – actief aan het verbeteren van de 
doorstroom mbo-hbo in de regionale projecten Dreamproject, Education Festival en het 
beoogde project Persoonlijk coachingprogramma, P.D. Prep, die alle drie (zullen) worden 
gefinancierd vanuit het ministerie van OC&W. Door ieder team te vragen mee te doen aan de 
keuzedelen doorstroom hbo dan wel ondernemerschap, geven we studenten kans om een 
goede voorbereiding te treffen op hun overstap naar het hbo dan wel werk. 

 
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 het ontwikkelen van vakkennis, maar ook om het vergroten van (inzicht in) 
houding, zelfkennis, motivatie en vaardigheden. En we investeren in goede voorlichting en een 
soepele overgang met en aansluiting op andere onderwijsinstellingen. 
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Beoogd maatschappelijk effect 
Deltion wil studenten helpen om zichzelf beter te leren kennen en om het beste uit zichzelf te 
halen. Zo ontwikkelen studenten zich verder tot zelfbewuste en respectvolle professionals die 
in staat zijn om duurzame (studie- of loopbaan)keuzes te maken.  

Doelgroep 
Om gelijke kansen in het onderwijs te realiseren, richten de doelstellingen en maatregelen zich 
op twee doelgroepen: 

• alle studenten. Binnen de doelgroep studenten geven we extra aandacht aan 
studenten die moeite hebben met Nederlands , Engels en rekenen. 

• begeleiders in het onderwijs in de breedste zin van het woord. De SWOT laat zien dat 
er met name voor deze doelgroep nog werk aan de winkel is. 

o De doorontwikkeling van studieloopbaanbegeleiding naar 
loopbaanbegeleiding is een belangrijke speerpunt in het realiseren van gelijke 
kansen in het onderwijs. Om dit waar te maken moet de doelgroep 
studieloopbaanbegeleiders bijgeschoold worden. Daarbij is de betrokkenheid 
van de ketenpartners uit de regio een belangrijk aandachtspunt. 

o Vanuit het principe ‘wij sluiten allen in’ wil het Deltion College dat diversiteit 
en inclusie vanzelfsprekend worden op de werkvloer en binnen de 
leeromgeving. Daarom richten we ons primair op de doelgroep medewerkers 
met de bedoeling het bewustzijn op gebied diversiteit en inclusie te vergroten. 

 
Doelstellingen & maatregelen 
4. Flankerend onderwijs 
Voor een goede doorstroom vo – mbo – hbo en richting arbeidsmarkt werken we aan 
flankerend onderwijs: taal- en rekenvaardigheden en burgerschap. Dit zien wij als essentiële 
onderdelen van de funderende scholing en vorming. Ook investeren we in het ontwikkelen van 
kritisch denken en eigenaarschap, omdat deze vaardigheden essentieel zijn voor de 
doorstroom naar het hbo en/of de arbeidsmarkt. 

 
We werken met onze studenten aan onderhouden en ontwikkelen van hun taalbasis door 
gedifferentieerd, gestructureerd en frequent leesonderwijs aan te bieden. Vrij lezen is hierin 
een belangrijk onderdeel. Tevens is frequent creatief schrijven een speerpunt. Studenten met 
een grote taalachterstand hebben de mogelijkheid deel te nemen aan de Taalklas. Ook hier zijn 
vrij lezen en schrijven essentiële onderdelen van het lesprogramma. We zetten in op 
betekenisvol, motiverend en daardoor duurzaam onderwijs door burgerschap, de Nederlandse 
taal en lezen (als pilot met een aantal opleidingen) in een thematische context als één 
discipline aan te bieden. Aan leraren die burgerschap doceren, bieden we een 
professionaliseringstraject. Het uitgangspunt is dat burgerschap zo veel mogelijk geïntegreerd 
is in het onderwijs. Om klasoverstijgende onderwijsactiviteiten met maatschappelijke 
relevantie te coördineren en organiseren, hebben we een projectleider burgerschap 
aangesteld. Wat betreft het rekenonderwijs is het streven om de lesstof zoveel mogelijk te 
relateren aan de beroepscontext. Voor bijlessen en examentraining kunnen de studenten 
terecht bij de Junior Deltion Academie. 
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● Deltion10 

 

Maatregelen 
Op basis van een evaluatie in 2018 zetten we de volgende - eventueel bijgestelde - maatregelen 
door op het gebied van flankerend onderwijs.  Onderstaande maatregelen bestaan uit het 
aanbieden van ondersteuningsprogramma’s voor studenten met als doel het tegengaan van 
ongelijke kansen. Beoogde effecten zijn onder meer het verbeteren van de rendementen en (jaar- 
en diploma-) resultaten, het vergroten van het succes van onze eerstejaars en van de 
doorstromers in het hbo.  

 
2019 - 2020 
• Het onderzoek instroom- en uitstroomresultaten Nederlands, rekenen en Engels vervolgen. 
• Inzetten van een professionaliseringstraject voor leraren Burgerschap: eerste groep is 

afgerond. 
• Uitbreiden van de pilot bij twee opleidingen waarin we burgerschap, de Nederlandse taal en 

lezen als één discipline benaderen. 
2019 - 2022 
• Doorgaan met vrij lezen om te werken aan de taalbasis van studenten. 
• Per burgerschapsdimensie (totaal vier) minimaal 1 Deltion-brede activiteit aanbieden die 

naast de lessen Burgerschap het vak betekenisvoller en belevenisvoller maakt. 
• Het ondersteuningsprogramma Nederlands, rekenen en Engels voortzetten voor studenten 

die extra hulp nodig hebben om het aangeboden lesprogramma te kunnen volgen (Junior 
Deltion Academie, Taalklas). 

• Uitbreiden van de pilot bij tien opleidingen waarin we Burgerschap, de Nederlandse taal en 
lezen als één discipline benaderen. 

                                                           
10 Rekenen nemen we niet mee in de doelstellingen, vanwege onduidelijkheid in beleid rond rekenen.  

Doelstellingen 
● We streven ernaar om elke student gedurende de periode 2019-2022 op een juiste en 

passende wijze wordt onderwezen in Nederlands, Engels en rekenen. 
● We continueren het ondersteuningsprogramma voor studenten die het moeilijk 

hebben met de vakken Nederlands, Engels en rekenen. 
● Deltion streeft ernaar dat in 2022 minimaal 95% van de studenten die deelnemen aan 

Nederlands en Engels, deze onderdelen succesvol afronden.10 

● Burgerschap krijgt in de komende vier jaar een prominente positie op de agenda van 
Deltion, onder andere door te investeren in het vakdeskundig maken van onze leraren 
op dit specifieke gebied. Minimaal 35 docenten burgerschap nemen deel in het 
aanbod van deskundigheidsbevordering. 

 
Nulsituatie 

Op dit moment slaagt meer dan 90% van de studenten voor de onderdelen Nederlands en 
Engels. Rekenen blijkt voor veel studenten nog een groot struikelblok te zijn. Minder dan de 
helft van de studenten slaagt er bij dit onderdeel in om een voldoende te scoren. 
De vakdocenten Burgerschap hebben een kaderdocument Burgerschap gemaakt waarin wordt 
beschreven hoe het vak integraal onderdeel uit kan maken van de diverse opleidingen op de 
vier dimensies van burgerschap en hoe scholing op dit onderwerp kan worden vormgegeven. 
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• Een samenwerkingsverband oprichten samen met de provincie Overijssel en het ROC van 
Twente om een onderwijsprogramma Burgerschap te ontwerpen waarbij de studenten én 
docenten buiten het leslokaal geschoold worden.  

 

5. Loopbaanbegeleiding (LOB) 
In onze visie is het van groot belang dat iedere student zicht krijgt op zijn eigen leer- en 
ontwikkelvragen. LOB-begeleiding van onze studenten richt zich op ondersteuning bij het 
ontwikkelen van hun professionele identiteit. Deze bestaat uit drie aspecten: de ontwikkeling 
van de student als persoon, als regisseur van de eigen ontwikkeling en als professional. 
We ondersteunen studenten 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 eigen talenten, drijfveren en mogelijkheden en in nog te ontwikkelen 
vaardigheden en competenties. Zo kan een student een weloverwogen keuze maken voor 
een vervolgopleiding of beroep. 

 

 

Maatregelen 
Onderstaande maatregelen bestaan onder meer uit het verwoorden van een visie op de 
begeleiding van studenten bij het ontwikkelen van hun professionele identiteit, met als beoogd 
effect een succesvolle overstap van studenten naar het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt of de 
maatschappij en het begeleiden van een student naar de juiste studie. 
 

2019 - 2020 
• In 2019 in samenwerking met onze ketenpartners uitwerken van onze visie op en ons 

beleid over transitie van studieloopbaanbegeleiding naar loopbaanbegeleiding. 
• In 2019 een implementatieplan ‘loopbaanbegeleiding’ opstellen, inclusief selectie van 

de doelgroep waarmee de implementatie start. 
2019 - 2022 
• In 2019 starten met de bijscholing van studieloopbaanbegeleiders. 
• In 2020 starten met een pilot voor loopbaanbegeleiding. 
• In 2020 zoeken naar of ontwikkelen van een instrument voor het meten van de 

ontwikkeling van professionele identiteit. 

Doelstellingen 
● Tijdens hun studie ontwikkelen onze studenten zich in hun professionele identiteit. 
● In 2022 hebben we studieloopbaanbegeleiding doorontwikkeld naar 

loopbaanbegeleiding. 
● In 2022 werkt elke student aan zijn loopbaanontwikkeling en ontvangt daarbij 

ondersteuning. 
● Van 2020-2022 wordt jaarlijks de ontwikkeling van de professionele identiteit bij 

alle studenten gemeten: metingen in 2021 en 2022 laten hierbij een positief effect 
zien. 

 
Nulsituatie 
Studenten bij Deltion hebben allemaal een studieloopbaanbegeleider, maar de begeleiding 
op het gebied van loopbaankeuzes en -voorbereiding is sterk afhankelijk van opleiding in 
kwestie. 



45  

• Van 2020 tot 2022 jaarlijks meten van de ontwikkeling van de professionele identiteit bij 
alle studenten. 

• In 2022 resultaten van loopbaanbegeleiding meten en evalueren. 

6. Meer aandacht voor inclusiviteit en diversiteit 
Vanuit ons principe ‘wij sluiten allen in’ willen we dat diversiteit en inclusie vanzelfsprekend 
worden op de werkvloer en binnen de leeromgeving. Hiermee willen we de talenten van elk 
individu zien en benutten. Wij willen toewerken naar een medewerkersbestand en 
studentenpopulatie die zoveel mogelijk een afspiegeling vormen van de samenleving. De 
eerste stap hierin is vergroten van het bewustzijn bij medewerkers. Dit willen we doen door 
aandacht te besteden aan - doorgaans onbedoelde - uitsluiting op basis van onbewuste 
vooroordelen, ook wel unconscious bias genoemd. 

 

 

Maatregelen 
Onderstaande maatregelen zijn gericht op het vergroten van de kennis en bewustzijn bij 
medewerkers op het gebied van diversiteit en inclusie met als beoogd effect het verhogen van de 
student- en medewerkerstevredenheid en het vergroten van de diversiteit van onze 
medewerkerspopulatie. 
 

2019 - 2020 
• In 2019 ontwikkelen van een Deltionbrede aanpak om het bewustzijn van inclusiviteit en 

diversiteit te vergroten. In eerste instantie is de aanpak gericht op medewerkers en 
vervolgens op studenten. Wij werken daarin samen met partners buiten Deltion. Het 

Doelstellingen 
● In 2022 is 90% van de medewerkers van Deltion zich bewust van de werking 

van moderne uitsluiting en weet daarop te anticiperen. 
● in 2022 is onder Deltion studenten het bewustzijn op de thema’s inclusiviteit en 

diversiteit vergroot. Studenten voelen zich welkom bij Deltion, ook wanneer zij tot 
een kwetsbare groep behoren. 

● Vanaf 2022 ontplooit Deltion jaarlijks minimaal drie initiatieven die diversiteit en 
inclusie binnen onze studentenpopulatie en ons medewerkersbestand bevorderen. 

 
Nulsituatie 

Diversiteit definiëren we als een multidimensionaal begrip waarvan culturele, etnische en 
religieuze achtergrond, gender, leeftijd, LHBTI, arbeidsvermogen en armoede onderdeel 
uitmaken. Deltion geeft nadrukkelijk ruimte en podium aan diversiteit en inclusie: 

• Deltion rolmodellen geven diversiteit een gezicht. 
• Er is sociaal veiligheidsbeleid opgesteld en een activiteitenkalender met 

betrekking tot diversiteit/inclusie (w.o. Coming out day, de Week tegen het 
pesten). 

• Er wordt een Gay Straight Alliance (GSA netwerk) voor studenten voorbereid 
• Er is een Klankbordgroep diversiteit medewerkers in oprichting 

In 2019 wordt een nulmeting uitgevoerd om het bewustzijn op het thema bij medewerkers 
te meten. 
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uitgangspunt hierbij is het vergroten van het bewustzijn van, doorgaans onbedoelde, 
uitsluiting op basis van onbewuste vooroordelen. 

• In 2019 een nulmeting uitvoeren onder medewerkers over diversiteit en uitsluiting. 
• In 2020 vanuit de bovengenoemde aanpak experimenten en initiatieven ontwikkelen, 

waaronder:  
o opleidingsaanbod voor medewerkers ontwikkelen over diversiteit en inclusie. 
o onderzoeken of er binnen Deltion sprake is van stagediscriminatie en - indien nodig - 

initiatieven ontwikkelen om deze tegen te gaan. 
 
2019 - 2022 
• In ons onderwijsprogramma burgerschap daar waar mogelijk verbinden met het thema 

inclusiviteit/diversiteit, door passend lesmateriaal beschikbaar te stellen en activiteiten te 
ontwikkelen in de school vanuit burgerschap, die gaan over inclusiviteit en diversiteit. 

• In 2022 het effect meten van de vergroting van het bewustzijn onder de medewerkers van 
Deltion én een nulmeting uitvoeren van het bewustzijn onder onze studenten. 
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Speerpunt 3: Onderwijs dat voorbereidt op de 
arbeidsmarkt van de toekomst 

 
De arbeidsmarkt is volop in beweging. Er verdwijnen hele sectoren en er ontstaan nieuwe 
banen. Daardoor is voor studenten op het moment van starten met een opleiding niet altijd in 
te schatten hoe het perspectief op de arbeidsmarkt is als ze hun diploma op zak hebben. 
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 arbeidsmarktperspectief; 

● We leren studenten omgaan met veranderingen door te focussen op wendbaar 
vakmanschap; 

● We verzorgen bij-/na- en omscholing die aansluit bij de veranderende behoeften  
op de arbeidsmarkt. 

 

SWOT-analyse 
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Reflectie op de indicatoren 
Arbeidsmarktperspectief regio 
Deltion kent een aantal voor de regio unieke opleidingsrichtingen. Met name de technische 
opleidingen en de defensie opleidingen (Paars Partnerschap). Er is regionaal overlap binnen de 
Zw4lse op een groot aantal andere vakgebieden, zoals bijvoorbeeld bij de sportopleidingen, de 
economische opleidingen, grafische opleidingen, de zorg- en welzijnsopleidingen, etc. 
Deltion sluit in het opleidingenportfolio continu aan bij de ontwikkelingen van economie en 
arbeidsmarkt in de regio door i.s.m. en in afstemming met Zw4lse en het werkveld nieuwe 
opleidingen te ontwikkelen, cross-overs te starten en onderwijsaanbod te actualiseren. Goed 
voorbeeld hiervan is het ontwikkelen van de cross-over opleiding tot e-commerce manager die 
door Deltion wordt aangeboden. Om de arbeidsmarktkansen van niveau 2 afgestudeerden te 
vergroten, werkt Deltion aan verdere verbreding voor niveau 2. Deltion zet in het kader van de 
na- en omscholing van professionals in op uitbreiding van het opleidingsaanbod voor de 
doelgroep werkenden en werkzoekenden (Leven Lang Ontwikkelen). Deze ambitie is bij de 
speerpunt Leven Lang Ontwikkelen nader uitgewerkt. 

 
Arbeidsmarktperspectief van kwetsbare opleidingen en kwetsbare groepen 
Ook bij Deltion worden opleidingen aangeboden waarbij de kans op werk gering is volgens de 
SBB-cijfers. Deltion is zich hiervan bewust en neemt hierop, al dan niet in gezamenlijkheid met 
de Zw4lse, diverse maatregelen. Zo wordt er, indien nodig gezamenlijk, een numerus fixus 
ingesteld op opleidingen. Ook wordt de levensvatbaarheid van (nieuwe) opleidingen 
besproken en worden afspraken gemaakt in het kader van macrodoelmatigheid en profilering. 
Het Deltion College voert al jaren een behoudend aannamebeleid t.a.v. kwetsbare opleidingen, 
zoals bijv. de mode-opleidingen en media-vormgeving. Deltion zet zich bovendien actief in om 
studenten, zowel voor als tijdens de opleiding, een realistisch beeld van de 
beroepswerkelijkheid en haar perspectieven te geven. Om hen voor te bereiden op een 
succesvolle toekomst waarin zij zelf regie kunnen voeren over hun loopbaan, bieden we al 
onze studenten het keuzedeel ondernemerschap aan. Het Deltion zet expliciet in op de 
drievoudige kwalificatie van mbo-opleidingen, wat betekent dat het mbo niet alleen opleidt 
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voor een vak, maar ook voor een vervolgopleiding en voor goed burgerschap. Voor Deltion ligt 
de komende vier jaar de essentie van het opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst niet 
in het ingrijpend aanpassen van het portfolio maar in het realiseren van een flexibeler, 
hybride, meer contextrijk onderwijsaanbod. 

 
Stage- en BBL-markt 
Stage, beroepspraktijkvorming (bpv), vraagt blijvend aandacht. Voor de concretisering van de 
doelstellingen op de bpv is gebruik gemaakt van de gegevens uit de BPV-monitor. Naast de 
onderstaande doelstellingen heeft Deltion de afgelopen jaren, al dan niet gezamenlijk met de 
Zw4lse en het werkveld, stappen gezet in het verbeteren van het stage-aanbod. Voorbeelden 
hiervan binnen Deltion zijn het aanstellen van teamdeskundigen om de matching te 
verbeteren en bpv-bureaus voor de administratieve ondersteuning. Voor het vergroten van 
het aantal BBL-plaatsen heeft Deltion onder meer accountmanagers in het leven geroepen. Zij 
spelen een belangrijke rol bij het verbeteren van de mogelijkheden voor BBL-
opleidingsplaatsen. Deltion kent reeds een groot percentage BBL-studenten: Deltion kent ca. 
5000 BBL-studenten, versus 11.500 BOL- studenten (33% van de studentenpopulatie). Alvorens 
nieuwe doelstellingen en maatregelen te formuleren op dit thema wil Deltion eerst de bijdrage 
van de accountmanagers evalueren. 
Ook heeft Deltion met de Zw8lse stappen gezet om het aantal traineeships in de regio te 
vergroten. 

 
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. 

 

Beoogd maatschappelijk effect 
Deltion wil bijdragen aan de kwaliteit van de regionale arbeidsmarkt door onderwijs te bieden 
dat nauw aansluit bij de (ontwikkelingen op die) arbeidsmarkt. Deltion wil de 
arbeidsmarktkansen van alle studenten optimaliseren door toekomstgericht onderwijs aan te 
bieden en door studenten uit te dagen om zich te onderscheiden en hun eigen grenzen te 
verleggen.  

 

Doelgroep 
Binnen het onderwijs en de scholing van Deltion College gaat het om de algehele ontwikkeling 
naar wendbaar vakmanschap. Dat betekent dat we met al onze studenten werken aan een 
brede ontwikkeling en versterking van zowel beroepsgerichte competenties als soft-skills. De 
SWOT-analyse laat zien dat het onderwijs doorontwikkeld moet worden om beter aan te 
sluiten bij de vragen van de arbeidsmarkt. Binnen het onderwijs moet er bovendien specifiek 
aandacht blijven voor de realisatie, uitvoering en begeleiding van de BPV. Met de 
doorontwikkeling van het onderwijs en de BPV gaat de doelgroep onderwijsteams aan de slag. 
Binnen de doelgroep studenten wordt extra aandacht gegeven aan: 

• doelgroep “uitblinkers”; hiervoor worden de excellentie programma’s gecontinueerd. 
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• doelgroep “internationaal georiënteerde studenten”; hiervoor faciliteert Deltion het 
kunnen volgen van deel van de opleidingen in het buitenland en wordt een aantal 
opleidingen tweetalig aangeboden. Aandachtpunt hierbij is dat de beheersing van de 
Engelse/Duitse taal voor doelgroep docenten tweetalige opleidingen moet worden 
verbeterd. 

 

Doelstellingen & maatregelen 
 

7. Beroepspraktijkvorming (bpv) 
In de afgelopen twee jaar heeft Deltion een flinke kwaliteitsslag gemaakt op het gebied van 
beroepspraktijkvorming. Trots zijn wij erop, dat de verbeteracties geleid hebben tot groei van 
de tevredenheidspercentages. En vooral trots zijn we, dat deze verbeteracties structureel zijn 
doorgevoerd door de gehele organisatie. Maar verandering kost tijd en aandacht. We hebben 
ons doel na jaren van extra aandacht voor de bpv nog niet bereikt. Daarom blijft het 
implementeren van de verbeteringen de komende tijd een expliciet agendapunt. 
Voor de bpv hebben we in dit hoofdstuk doelstellingen opgenomen die aansluiten op de 
gehele doorontwikkeling van het onderwijs. Contextrijke leerervaringen zijn hierin belangrijk. 
Net als bij LOB zijn de leer- en ontwikkelvragen van de student het uitgangspunt van de 
begeleiding van BPV. Daarom leggen we de focus op een drietal vragen uit de BPV-monitor. 

 

 

Maatregelen 
Onderstaande maatregelen zijn gericht op het vergroten van kennis/bewustwording en het 
verbeteren van de kwaliteit van de BPV met als beoogd effect het verhogen van de tevredenheid 
over BPV bij zowel student als werkveld, ook bij extra begeleiding in het kader van Passend 
Onderwijzen. 
 

  

Doelstellingen 
● In de bpv-monitor van 2022 heeft Deltion op de volgende onderdelen een 

hogere tevredenheidsscore dan tijdens de nulmeting in 2018: 
○ Sluit wat je op school leert voldoende aan bij wat je moet kunnen op je 

stage/bpv? 
○ Ben je tevreden over de begeleiding door school tijdens je stage/bpv? 
○ Ben je tevreden over de mogelijkheden om tijdens de bpv je leerdoelen te 

halen? 
● Ook in de bpv sluiten we aan bij de begeleidingsvraag van de individuele student. 

 
Nulsituatie 

● Sluit wat je op school leert voldoende aan bij wat je moet kunnen op je stage/bpv? 
In 2018 was 54% van de studenten tevreden. 

● Ben je tevreden over de begeleiding door school tijdens je stage/bpv? In 2018 
was 50% van de studenten tevreden. 

● Ben je tevreden over de mogelijkheden om tijdens de bpv je leerdoelen te halen? In 
2018 was 86% van de studenten tevreden. 
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2019 - 2020 
• In 2019 de huidige activiteiten in het kader van de ingezette kwaliteitsslag bpv evalueren en 

verbeterpunten identificeren (inclusief interventies voor het verbeteren van de score op de 
JOB-enquête en BPV-monitor). 

• In 2019 formuleert ieder onderwijsteam een plan van aanpak op basis van de uitkomsten 
van de evaluatie. Het plan van aanpak beschrijft hoe het team gaat bijdragen aan het 
realiseren van de tevredenheidsdoelstellingen. 

2019 - 2022 
• De hierboven genoemde plannen van aanpak uitvoeren. 
• In 2022 de effectiviteit van de plannen van aanpak meten en evalueren. 
• Initiatieven ontwikkelen voor ondersteuning van studenten die extra begeleiding nodig 

hebben tijdens de bpv. 
 

8. Aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt 
We hebben de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in het curriculum door invulling te geven 
aan Herontwerp Onderwijs Programma (HOP) en leren met ICT. Maar de ontwikkelingen op dit 
gebied gaan zo snel dat continu investeren in doorontwikkeling noodzakelijk is. We 
intensiveren het opleiden samen met de praktijk (het werkveld) en waar mogelijk ook in de 
praktijk, ontwikkelen samen het curriculum en stemmen af op behoeften in de regio. Met 
andere woorden, we zoeken altijd naar mogelijkheden om onderwijs en instellingen, 
organisaties en bedrijven in de verschillende werkvelden duurzaam met elkaar te verbinden en 
in elkaar te laten overlopen. Daarmee creëren we state-of-the-art onderwijs. Daarnaast 
benutten in samenwerking met de Zw8lse en andere partners de mogelijkheden om via 
doorontwikkeling van transitiepaden een soepele overgang naar werken of doorstuderen te 
creëren. 

 

 

Maatregelen 
Onderstaande maatregelen bestaan uit het ontwikkelen van een onderwijsconcept gelinkt aan 
beroepspraktijk met als beoogd langetermijneffect de succesvolle overstap van studenten naar de 
arbeidsmarkt. 
 

2019 - 2020 
• In 2019 kaders opstellen om te komen tot de bouw van flexibelere, hybride, meer 

contextrijke curricula. 
  

Doelstelling 
● Om het arbeidsmarktperspectief van onze studenten te vergroten, werkt elk 

onderwijsteam per 1 augustus 2022 met een curriculum dat aansluit bij onze 
ambitie om te komen tot een meer flexibel, hybride en/of contextrijk 
onderwijsaanbod. 

 
Nulsituatie 
De opleidingen binnen Deltion kennen een eigen onderwijsconcept. Voor de ontwikkeling 
van dit concept heeft een deel van de opleidingen gebruikgemaakt van de Deltion 
curriculumtool. 
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2019 - 2022 
• In elk team leraren inzetten om tot daadwerkelijk meer flexibel, hybride en/of contextrijke 

curricula te komen. Leren met ICT is hier een onderdeel van. 
• Waar gewenst onderwijsprofessionals en teams opleiden en begeleiden, zodat zij in staat 

zijn het curriculum verder door te ontwikkelen. 
• Inspiratiesessies en kennisbijeenkomsten voor teams organiseren, zodat zij kennis en 

ervaringen kunnen delen. 
• Het (door)ontwikkelen van meer flexibele, hybride en contextrijke curricula integreren in een 

jaarlijkse pdca-cyclus, ondersteund door professionaliseringsactiviteiten van de Deltion 
Academie. 

• Bij het ontwikkelen van de curricula daar waar relevant nadrukkelijk zoeken naar 
oplossingen om het opleiden in de BBL te faciliteren. 

 
9. Excellentie 
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 studenten op 
verschillende terreinen kunnen uitblinken, zij hun talenten effectief kunnen ontwikkelen en we 
de kans op het opsporen van toptalent vergroten. 

 

 

Maatregelen 
Onderstaande maatregelen bestaan uit interventies en een speciaal aanbod bedoeld om studenten 
meer uit te dagen, hun grenzen te verleggen en vakmatige vaardigheden te verbeteren, met als 
beoogd effect opstroom of een verbeterd arbeidsmarktperspectief voor de betreffende studenten.  

 
2019 - 2020 
● In 2019 de aanpak en behaalde resultaten van het excellentieplan 2015-2020 evalueren. 
● Op basis van deze uitkomsten vaststellen welke ambities al dan niet zijn behaald en welke 

maatregelen nodig zijn om de (bij)gestelde ambities te bestendigen, dan wel alsnog te behalen. 
● In 2019 een plan van aanpak opstellen voor het bestendigen en/of waarmaken van de ambities. 
2019 - 2022 
● In 2020 starten met uitvoering van het plan van aanpak. 

Doelstellingen 
● Als de ambities van het excellentieplan 2015-2020 zijn behaald, kiezen we ervoor 

om deze ambities voor de periode 2019-2022 te bestendigen. 
● Als uit evaluatie van het excellentieplan 2015-2020 blijkt dat de daarin 

geformuleerde ambities niet zijn behaald, treffen we maatregelen om de 
(bij)gestelde ambities alsnog waar te maken. 

● Deltion stimuleert talentvol vakmanschap middels deelname aan Skills. 
 
Nulsituatie 
De huidige ambitie van Deltion College op gebied van excellentie is verwoord in het 
“Excellentieplan Deltion 2015-2020; het beste waarmaken.” Voor de periode 2019-2022 is 
het de uitdaging om de bereikte resultaten te bestendigen. Als uit de evaluatie van het 
vigerend excellentieplan blijkt dat ambities nog niet zijn waargemaakt, nemen we 
maatregelen om deze in de komende periode alsnog te realiseren. 
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● In 2022 de resultaten evalueren. Op basis van de uitkomsten stellen we vast of en in welke mate 
aan de doelstellingen is voldaan. 

● In de jaren 2019-2022 de actieve deelname aan Skills continueren.  

10. Internationalisering 
Mbo-ers moeten worden voorbereid op een dynamische arbeidsmarkt die al lang niet meer is 
begrensd tot Nederland. De markt vraagt om internationaal georiënteerde medewerkers. 
Binnen Deltion is internationalisering al jaren een strategisch speerpunt. We bieden acht 
tweetalige opleidingen aan en zowel docenten als studenten krijgen kansen om ervaringen in 
het buitenland op te doen. Een belangrijke vraag daarbij is, in hoeverre het toevoegen van een 
internationale context meerwaarde heeft voor de student en/of het opleidingstraject. Die 
vraag is dan ook toetssteen voor zowel studenten als opleidingen. Deltion streeft naar het 
ontwikkelen van hotspots in Europa. Hotspots zijn steden of regio’s waar we als Deltion een 
nauwe band mee hebben. Daarbij gaat het zowel om verbinding met stagebedrijven en de 
relatie met de school in het hotspotgebied als ook om huisvestingsmogelijkheden. 

 

 

Maatregelen 
Onderstaande maatregelen bestaan uit interventies en aanbod om studenten nog meer uit te 
dagen, met als beoogd effect het verbeteren van het succes van doorstromers in het eerste jaar 
van het hbo in opleidingen met een internationale context en het vergroten van de 
arbeidsmarktkansen van studenten m.b.t. werk in een internationale context. 
 

2019 - 2020 
● In 2019 het “Deltion College beleidsplan Internationalisering 2017-2020” evalueren. 
● Het genoemde beleidsplan aanpassen en aanscherpen op basis van de uitkomsten van de 

evaluatie en de doelstellingen die in dit hoofdstuk zijn geformuleerd, en de tijdshorizon 
verleggen naar 2022. 

 
 

Doelstellingen 
● Tot 2020 willen we alle studenten die dat wensen, de mogelijkheid geven om 

ervaring op te doen in het buitenland. Daarbij streven we minimaal naar handhaving 
van het percentage van 8% van de studentenpopulatie (nulsituatie 2018). 

● In 2022 heeft Deltion acht tweetalige opleidingen die voldoen aan de (nog 
in ontwikkeling zijnde) standaarden voor internationaal onderwijs. 

● In 2022 heeft Deltion tenminste één opleiding die volledig in het Engels 
wordt gegeven. 

● De beheersing van de benodigde tweede taal (Engels/Duits) bij leraren van de 
tweetalige opleidingen is toegenomen. 

 
Nulsituatie 
Deltion kent al 8 tweetalige opleidingen, maar deze voldoen waarschijnlijk nog niet volledig 
aan de standaarden die momenteel ontwikkeld worden. Deltion heeft nog geen opleidingen 
die volledig in het Engels worden gegeven. De taalbeheersing van de docenten in de 
tweetalige opleidingen is voldoende, maar voldoet nog niet aan de internationale 
standaarden. Hiervoor is in 2018 een speciale docente aangenomen. 
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2019 - 2022 
● Vanaf 2019 het geactualiseerde plan uitvoeren. 
● In 2022 de behaalde resultaten evalueren. 
● Inzetten op het professionaliseren van onze leraren met behulp van een scholingsaanbod 

(Cambridge en Goethe certificaten) en door internationale uitwisseling te stimuleren. 
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Speerpunt 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. Dat 
geldt zowel voor onze medewerkers, als onze alumni en het werkveld om ons heen. Een 
doorbraak op een leven lang ontwikkelen moet vanuit de regio plaatsvinden. Dit vraagt om 
een gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen. Van sociale 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. 

 
SWOT-analyse 
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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 individu en organisatie 
centraal en passen hier ons onderwijs- en scholingsaanbod op aan. Zo creëren we een 
dynamische leeromgeving die aansluit bij de dynamiek van de arbeidsmarkt. 

 

Beoogde (maatschappelijke) effecten 
Door het vergroten van het aantal gekwalificeerde arbeidskrachten in de regio en de 
wendbaarheid van (potentiële) werknemers leveren we een belangrijke bijdrage aan een 
sterke arbeidsmarktregio.  

 

Doelgroep 
De SWOT-analyse laat zien dat de regio een belangrijk fundament is voor het realiseren van de 
ambities op gebied van Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Om voort te bouwen op dat fundament 
is de entiteit LLO van de Zw4lse geïdentificeerd. Verder geeft de SWOT-analyse aan dat het 
scholingsaanbod voor LLO nog te beperkt is. De interne doelgroep opleidingsmanagers/-teams 
heeft de opdracht zorg te dragen voor een passend en flexibel onderwijsaanbod. De SWOT- 
analyse ziet het netwerk van oud-studenten als een kans voor het realiseren van de ambities 
voor LLO. Daarom is er voor de doelgroep alumni een specifieke doelstelling opgenomen in de 
kwaliteitsagenda. 

 
Doelstellingen & maatregelen 
Onderstaande doelstellingen en maatregelen richten zich op het vergroten van het 
scholingsaanbod voor de doelgroep Leven Lang Ontwikkelen en het intensiveren van de 
contacten met alumni. Het beoogde effect van deze maatregelen is een toename van het 
aantal scholingstrajecten voor werknemers en werkzoekenden in de regio en een hoge 
tevredenheid bij werkgevers en partners ten aanzien van dit aanbod (en de organisatie 
daarvan). 
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11. Regionale samenwerking LLO in Zw4lse 
Deltion is in de Zw4lse een van de initiatiefnemers voor de totstandkoming van de entiteit LLO. 
Het is de ambitie van de entiteit om te ‘maken en schakelen’ op het gebied van opleiden naar 
werk. Opleidingsvragen van partijen in de regio worden via dit platform geconcretiseerd en 
uitgezet bij een van de samenwerkingspartners in de Zw8lse of een commerciële partner. De 
Zw8lse geeft ook uitvoering aan transitiepaden, een initiatief om nieuwe en andere wegen te 
bewandelen bij overgangen van leren naar leren, leren naar werken, werkloosheid naar 
werken en werken naar leren.  

Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan arbeidsmarktrelevant opleiden op basis van 
kennis van en in verbinding met de regionale economie en vormen we een schakel op het 
gebied van opleiden naar werk. Zo geven we invulling aan de Regiodeal. 

 
De hierna geformuleerde doelstellingen worden onderschreven door onze partners in de 
Zw4lse. 

 

 

Maatregelen 
2019 - 2020 
● In 2019 het ‘ontwerp’ van LLO uitwerken en een implementatieplan opstellen. 
● In 2019 de organisatie van LLO inrichten en operationaliseren. 
2019 - 2022 
● In 2021 een eerste evaluatie van LLO uitvoeren door middel van een tevredenheidsmeting 

bij zowel werkgevers als partners van de Zw4lse. 
 

12. Bij-, her- en nascholing volwassenen 
Met een uitgebreid opleidingsaanbod voor volwassenen die werkzaam zijn in het mbo- 
werkveld spelen we snel en flexibel in op vragen uit de regionale arbeidsmarkt. Daarmee 
faciliteren we om-, bij- en herscholing, met als doel: wendbaarheid op de veranderende 
arbeidsmarkt. 

Doelstellingen 
● In 2019 is de oprichting van het initiatief LLO een feit. 
● In 2021 meten we de bekendheid met en de tevredenheid over de werkwijze en 

het aanbod van LLO bij zowel werkgevers als de partners van de Zw4lse. 
 
Nulsituatie 
De opzet en uitgangspunten voor de entiteit worden in 2018 geformuleerd. 
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Maatregelen 
2019-2022 
● (Door)ontwikkelen van passend en flexibel onderwijsaanbod voor de doelgroep werkenden 

in alle colleges (50% van de colleges heeft aanbod in 2020, 100% in 2022). 
● Vanuit Deltion Business de opleidingscolleges ondersteunen bij het ontwikkelen van dit 

aanbod. 
 

13. Certificaten 
Het ministerie van OCW en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 
(SBB) hebben de ambitie om certificaten te verbinden aan beroepsgerichte onderdelen van 
kwalificaties. Deze ambitie sluit naadloos aan bij de ambitie van Deltion College om te komen 
tot een wendbaar opleidings- en scholingsaanbod. Niet alleen voor onze zittende en oud- 
studenten, maar voor de hele regio. 
In de afgelopen periode is echter gebleken dat het een complexe opgave is om werkbare 
methodieken te ontwikkelen om te komen tot door OCW geformaliseerde certificaten. Om het 
toch voor elkaar te krijgen, moeten pilots worden georganiseerd met en in de praktijk. Deltion 
heeft (in samenwerking met andere mbo-instellingen) voorstellen ingediend om te 
participeren in de pilots. Twee van deze voorstellen zijn gehonoreerd. 

 
Bij het formuleren van onderstaande doelstellingen zijn we ervan uitgegaan, dat verdere 
uitwerking van de pilots daadwerkelijk zal leiden tot toekenning van certificaten door OCW. 
Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan stellen we de doelstelling bij. Daarbij blijft het de 
ambitie om in de periode 2019-2022 een aantal ‘certificaatgerichte’ opleidingen aan te bieden. 

 

 

Doelstellingen 
● In 2020 heeft 50% van de colleges van Deltion een aanbod en aanpak gericht op LLO. 
● In 2022 heeft 100% van de colleges van Deltion een aanbod en aanpak gericht op 

LLO. 
 
Nulsituatie 
Het aanbod vanuit de verschillende colleges is zeer divers, nog niet elk college heeft aanbod 
geformuleerd in het kader van LLO. 

Doelstellingen 
● Per 2019 is Deltion in staat om certificaten (conform WEB) uit te reiken 

voor de opleidingen Aankomend Kok en Monteur Service en Onderhoud 
Werktuigkundige Installaties. 

● Per 2022 biedt elk college trajecten aan die leiden tot een certificaat of 
schoolverklaring, al dan niet via Deltion Business. 

 
Nulsituatie 
In 2018 zijn de twee aangevraagde certificaat-opleidingen goedgekeurd, invulling en vervolg 
in 2019. 
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Maatregelen 
2019 - 2020 
● In 2019 een curriculum uitwerken voor bovengenoemde twee opleidingen. 
● In 2019 beide opleidingen inrichten en operationaliseren. 
● In 2019 studenten werven voor beide opleidingen. 
● In 2019 starten met bovengenoemde twee opleidingen. 
2019 - 2022 
● In 2020 de genoemde twee opleidingen evalueren en waar nodig bijstellen. 
● Vanaf 2019 opstart van certificaatgerichte trajecten bij alle colleges. 

 

14. Alumni 
We werken continu aan een wendbaar opleidings- en scholingsaanbod voor onze zittende en 
oud-studenten. Daarmee prikkelen we hen om zich te blijven ontwikkelen. Door een 
alumnibeleid te ontwikkelen en in te voeren, ontstaat meer binding met studenten die Deltion 
verlaten. De relatie met alumni wordt beter benut en onderhouden. Zo bouwen we aan een 
meer duurzame relatie met volwassenen en bedrijven in de regio. We kunnen ons alumni-
netwerk ook vragen om een beoordeling van de kwaliteit van onze opleidingen en de 
aansluiting op de arbeidsmarkt. 

 

 

Maatregelen 
2019 - 2020 
● In 2019 een alumnibeleid opstellen en een implementatieplan uitwerken. 
2019 - 2022 
● In 2020 het alumnibeleid implementeren. 
● In 2022 meten en evalueren van de voortgang in de doelstellingen van het alumnibeleid. 

Doelstellingen 
● Deltion heeft per 2022 een vastgesteld alumnibeleid incl. alumni-netwerk. 
● Deltion onderhoudt in 2022 op regelmatige basis contact met zijn alumni met als 

doel partner te blijven in LLO. 
 
Nulsituatie 
Deltion kent geen centraal en vastgesteld alumnibeleid, contacten zijn sterk afhankelijk van 
opleiding en werkveld. 
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Speerpunt 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 een 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 daarom uit om het beste waar te maken. Zo werken we 
samen aan het verwezenlijken van onze missie. 

SWOT-analyse 
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Ambitie  
Deltion 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.  

 

Beoogde (maatschappelijke) effecten 
Het behalen van de doelstellingen - en daarmee de beoogde effecten van deze agenda - valt 
of staat met de kwaliteit, de betrokkenheid en de vitaliteit van onze medewerkers. Of het 
nu gaat om de vernieuwing van het onderwijs – en daarmee het zorgen voor een 
succesvolle overstap naar de arbeidsmarkt of het begeleiden van kwetsbare studenten 
richting een passende plek. 

Doelgroep 
Het is evident dat dit speerpunt de gehele Deltion-organisatie aangaat. De in de 
kwaliteitsagenda opgenomen doelstelling richt zich dan ook op alle medewerkers van het 
Deltion College. Wat betreft het leren van het werken aan de speerpunten van de 
kwaliteitsagenda is er wel voor gekozen de doelgroep te verbijzonderen. Aan de doelgroep 
onderwijsteams wordt bijvoorbeeld gevraagd inzichtelijk te maken wat hun bijdrage aan de 
realisatie van de verschillende speerpunten is. Zo worden primair proces en speerpunten juist 
in het kader van leren met elkaar duurzaam verbonden. 

 
Doelstellingen & maatregelen 
Onderstaande doelstellingen en maatregelen zijn primair gericht op de professionalisering van 
teams, met als beoogd effect een brede (h)erkenning van en bijdrage aan het behalen van de 
kwaliteitsafspraken, het verhogen van de vitaliteit van onze medewerkers en goed werkgeverschap 
van Deltion als organisatie. 
 
15. Continu verbeteren en professionaliseren; Leren van en werken aan het realiseren 
van speerpunten 
Bij Deltion staat de ontwikkeling van onze studenten centraal en het onderwijs voorop. 
Daarom staan binnen de organisatie de onderwijsteams centraal. We werken continu aan 
versterking van de pedagogische, didactische, vakinhoudelijke en vakoverstijgende 
vaardigheden van onze in teams georganiseerde onderwijsprofessionals (via o.m. programma 
leren met ICT). In dit proces van voortdurende professionalisering zoeken we steeds 
aansluiting bij de ontwikkelingsfase van de teams. Dit uitgangspunt uit het vorige 
kwaliteitsplan blijft erg belangrijk voor ons, omdat de ruim zestig onderwijsteams van Deltion 
weliswaar aan dezelfde doelstellingen werken, maar dat wel op hun eigen manier invullen. Wij 
geloven dat de professionals, wanneer wij op organisatieniveau SMART-doelstellingen 
formuleren, met hun team zelf prioriteren en bepalen hoe ze deze doelstellingen gaan 
behalen. Omdat onderwijs een groepsdynamisch proces is, is veerkracht van teams een 
belangrijk onderdeel van professionalisering. We sturen op vergroting van veerkracht door de 
teams gericht te ondersteunen bij de totstandkoming en uitvoering van hun teamplannen. 
Binnen de teams stellen we het aanspreken op en benutten van talenten en drijfveren 
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centraal. De gesprekkencyclus wordt hiervoor binnen het Deltion College doorontwikkeld naar 
‘waarderend oordelen’. 

 

 

Maatregelen 
2019 - 2020 
● In 2019 uitvoeren van een zelfevaluatie door de onderwijsteams en identificeren van 

ontwikkelpunten. 
● In 2019 teamplannen opstellen, waarin de ontwikkelpunten zijn verwerkt die in de 

zelfevaluatie zijn geïdentificeerd en die zijn gekoppeld aan de speerpunten uit de 
kwaliteitsagenda. 

● In 2019 een passend opleidings-, ontwikkel- en ondersteuningsaanbod realiseren voor de 
uitvoering van de kwaliteitsagenda. Dit gebeurt door programmamanagers, 
portefeuillehouders en opleidingsmanagement, ondersteund door onder meer de Deltion 
Academie. Samenwerking wordt hierin eveneens gezocht met de Zw4lse voor onderzoeken 
van gemeenschappelijk aanbod, openstellen van aanbod en collegiale consultatie. 

● In 2019 een instrument ontwikkelen om de voortgang van de resultaten in teamplannen te 
kunnen evalueren en waarderen. 

2019 - 2022 
● In 2019 -2022 de teamplannen uitvoeren. 
● In 2020 de gesprekkencyclus binnen het Deltion College doorontwikkelen naar ‘waarderend 

oordelen’. 
● In 2020 in ieder onderwijsteam de voortgang van het teamplan evalueren, reflecteren op 

samenwerking, aanpak en bereikte resultaten en waar nodig verbeterpunten in het 
teamplan formuleren. 

● In 2022 peer-to-peerevaluaties uitvoeren, waarin het gaat om de bijdragen van 
onderwijsteams aan realisatie van speerpunten uit de kwaliteitsagenda. 

 
16. Vitaliteit medewerkers 
Het belangrijkste kapitaal van het Deltion College wordt gevormd door de medewerkers. Als 
een werknemer fysiek en metaal gezond en vitaal is, komt dat zowel hemzelf als de organisatie 
ten goede. Vitaliteit is een belangrijke driver voor duurzame en gezonde bedrijfsprestaties en 
voor de waarde die Deltion levert. Binnen Deltion zien we gezondheid en vitaliteit daarom als 
belangrijk strategisch thema, waarbij we aandacht hebben voor verschillende doelgroepen en 
loopbaancategorieën. De regie voor zijn vitaliteit ligt bij de medewerker zelf, de organisatie 
faciliteert en stimuleert. 

 
Aantrekkelijk werkgeverschap (‘Great Place to Work’) is en blijft onze leidraad bij het 

Doelstellingen 
● Ieder onderwijsteam beschikt over een teamplan waarin aandacht is voor de 

realisatie van de speerpunten van de kwaliteitsagenda 2019-2022. 

● In 2022 evalueren en waarderen we (in een peer-to-peersetting) de bijdrage van 
ieder onderwijsteam aan de kwaliteitsafspraken.  

Nulsituatie 
De huidige teamplannen zijn gebaseerd op de oude kwaliteitsagenda en vragen daarmee 
een update ten aanzien van de nieuwe agenda en Deltion strategie. 
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ontwikkelen van een organisatiecultuur waarin we medewerkers oproepen, uitdagen en 
faciliteren om aan hun vitaliteit, gezondheid en wendbaarheid te werken. 
 

 
 

Maatregelen 
2019 - 2020 
• In 2019 de kaders formuleren voor een ‘vitaliteits-plan van aanpak’. In deze kaders 

verwerken we de uitkomsten van de RI&E’s en Health-checks die in de periode 2017 – 2019 
zijn gehouden. 

• In 2019 zorgen dat ieder college en elke dienst beschikt over een ‘vitaliteits-plan van 
aanpak’. 

• In 2019-2020 de plannen van aanpak implementeren. 
• In 2020 een medewerkerstevredenheidsonderzoek en een verzuimmeting uitvoeren en de 

uitkomsten evalueren. En als er aanleiding voor is, de bestaande plannen van aanpak 
aanpassen. 

2019 - 2022 
• In 2022 een medewerkerstevredenheidsonderzoek en een verzuimmeting uitvoeren en de 

uitkomsten evalueren. 
 

Doelstellingen 
● De aantrekkelijkheid van Deltion College komt (o.a.) tot uitdrukking in handhaving 

van onze plek in de top 3 van beste werkgevers in de mbo-branche. Deze erkenning 
is gebaseerd op de resultaten van het periodieke Medewerkers Onderzoek (2020 
en 2022). 

● In 2022 zijn onze verzuimpercentages gedaald tot onder de het landelijk gemiddelde 
van de mbo-sector. 

● In 2022 hebben we de beschikbare middelen voor scholing en professionalisering 
en Integraal Gezondheidsbeleid voor tenminste 95% benut. 

 
Nulsituatie 
In 2017 is Deltion op nummer 1 geëindigd in het medewerkerstevredenheidsonderzoek. De 
verzuimcijfers van Deltion liggen in 2016-2017 op 5,01%. De beschikbare middelen op 
scholing werden in 2017-2018 voor 100 % benut, maar het blijft een jaarlijks doel om 
medewerkers te stimuleren zich duurzaam te blijven ontwikkelen. 
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