
mijn.deltion.nl

 studentnummer@st.deltion.nl

je wachtwoord

Aanmelden

Welkom bij 
Mijn.Deltion

Leuk dat je bij ons begint! Met deze informatie maken we 
je alvast wegwijs voor de start van jouw opleiding.

Jouw eigen Deltionmail
Ben je student van Deltion? Dan krijg je een eigen Deltion e-mailadres.

Deltion communiceert met jou via dit e-mailadres. Het is belangrijk om regelmatig jouw mail te bekijken, anders mis je 
belangrijke informatie. Zo ontvang je voor de start van jouw opleiding informatie over je eerste schoolweek en eventuele 
introductie op dit mailadres. Start je vanaf het nieuwe schooljaar? Dan ontvang je de informatie (per mail) uiterlijk in de derde 
week van de zomervakantie.

Inloggen op 
mijn.deltion.nl

Ga naar mijn.deltion.nl en log in met je student e-mailadres en 
je wachtwoord. Je student e-mailadres en je wachtwoord vind 
je in bijgaande plaatsingsbrief.

1

Volg de aanwijzingen op het scherm.3

2

Heb je al eerder ingelogd?

JA?
Gebruik dan je 
student e-mailadres 
en je eigen gekozen 
wachtwoord.

NEE?
Gebruik dan je student e-mailadres 
en je tijdelijke wachtwoord: 
Deltion gevolgd door de 4 cijfers 
van je postcode bijv.: Deltion8031
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Let op: om inloggen veiliger te maken, gebruiken we bij Deltion multi-factor-
authenticatie (MFA). Vanaf de eerste keer inloggen krijg je daarom de melding 
‘Meer informatie vereist’. Je hebt dan 14 dagen de tijd om MFA vrijwillig in te 
stellen. Daarna is het instellen van MFA verplicht.

!

Heb je hulp nodig bij het inloggen? 
Bekijk dan de instructiefilm 
op www.deltion.nl/mijn-deltion. 

!
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Mijn.deltion.nl
Mijn.deltion.nl is dé plek waar je alle informatie vindt, die je tijdens je opleiding nodig hebt. 
Denk aan je mail en rooster, maar ook leuke D-card acties. Kijk gerust eens rond.

Boeken bestellen
Boeken en leermiddelen kun je bestellen bij Studers.
Via ‘webshop leermiddelen’ kom je op de website 
van Studers terecht.

Vanaf eind juni staan hier jouw boeken en 
leermiddelen voor het nieuwe schooljaar gereed 
voor bestelling. 

Bij Studers vind je alle leermiddelen die je voor jouw 
opleiding nodig hebt. Boeken kun je nieuw bestellen, 
maar in sommige gevallen ook tweedehands. 

Liever je boeken ergens anders bestellen? 
Dat kan. Zorg dan wel dat je de juiste versie koopt. 
Digitale leermiddelen adviseren we altijd via Studers 
te bestellen. Dan weet je zeker dat deze leermiddelen 
aansluiten op de systemen van onze school.

Hoe bestel ik mijn leermiddelen?

1)Ga naar ‘webshop leermiddelen’ op de homepage van mijn.deltion.nl
2)Volg de instructies op de website van Studers en maak een account aan
3)Selecteer je college, je opleidingsrichting/opleiding en je leerjaar 

(kijk op je onderwijsovereenkomst voor de juiste gegevens)
4)Kies wat je wilt bestellen
5)Plaats je bestelling en klik op afrekenen
Je studiepakket wordt binnen een aantal 
werkdagen gratis thuis bezorgd 

Vragen?
Lukt het niet om in te loggen op mijn.deltion.nl of om bij je mailbox te komen? Bekijk dan 
via www.deltion.nl/mijn-deltion de instructiefilm voor het inloggen. Kom je er nog steeds 
niet uit? Neem dan contact op met het Algemeen ServicePunt (ASP), via 038-8503333 of 
stuur een mail naar asp@deltion.nl.

Vragen over je leermiddelenlijst?
Bel dan naar de receptie van Deltion, 038-8503000 en vraag naar iemand van jouw oplei-
dingsteam. Heb je vragen over het bestellen, betalen of leveren van je (digitale) leermid-
delen via de Deltion webshop? Dan kun je terecht bij de klantenservice van Studers, via 
088-2030330 of door een mail te sturen naar deltion@studers.nl.

E-mail
Door op ‘E-mail’ te klikken kom 
je direct in je webmail omgeving 
terecht. 

Je Deltion e-mail en andere 
middelen vind je ook onder 
‘meer applicaties’. 
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