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Samen het beste waarmaken  
Dat willen we voor onze 19.000 studenten,  

cursisten en vavo-leerlingen en ruim 6.000  

relaties in het bedrijfsleven en de non-profit 

sector. Onze strategische koers helpt ons om 

onze ambities waar te maken en onze waarden 

zijn daarbij leidend. 

In 2021 hebben we samen met medewerkers,  

studenten, de Raad van Toezicht en samenwerkings

partners onze strategische koers geëvalueerd en op 

onderdelen aangescherpt. Dit leverde Deltion 2026 

op: een geactualiseerde versie van onze strategische 

koers voor de komende jaren. Daarbij zijn onze vier 

strategische lijnen nog steeds bepalend:

• Ontwikkeling van de student centraal

• Wendbaar vakmanschap

• Open en professionele leergemeenschap

• Groots in kwaliteit

In 2023 scherpen we onze koers opnieuw aan.

Naar aanleiding van het 25-jarig  
bestaan van de naam Deltion  
ontvingen studenten in januari  
een unieke hoodie in hun eigen  
favoriete kleur.

Op de foto Clifton Martendorp.



Onze missie

Deltion daagt studenten, werkenden en werkzoekenden 

met een leervraag 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 

hoog waardig mboonderwijs 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 degenen 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  

samen met het werkveld een bijdrage aan de groei en  

ontwikkeling van mensen en organisaties. Een leven lang.

Strategie 
en missie

Ik wil graag ook de  
niet mbo’ers laten zien  
en horen wat het mbo 

inhoudt. Want het mbo is 
Mega Belangrijk Onderwijs!

Thobeka van der Velden, studente 
Hotelmanagement niveau 4  

en mbo-ambassadeur namens  
het Deltion College.



Ontwikkeling van de student centraal

Deltion wil partner zijn voor iedereen die, tijdens de initiële opleiding of daarna, op mbo

niveau werkt aan beroepsgerichte en/of persoonlijke vaardig heden. De ontwikkeling en 

ontwikkelings vragen van de lerende student vormen 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 vaardig heden anderzijds. Om in onze 

snel veranderende samenleving vakmensen op te leiden, is het noodzakelijk een nauwe 

samenwerking met het bedrijfs leven te onderhouden. 

Door onze betrokkenheid bij regionale projecten en branchenetwerken is ons aanbod 

actueel, verbinden wij mensen en organisaties en dragen wij bij aan verdere ontwikkeling 

van het vak en de wendbaarheid van medewerkers. 

De volgende vier strategische lijnen geven 

richting aan de uitvoering van deze missie:



Open en professionele leergemeenschap 

Deltion is meer dan een school. Naast een solide en professionele leergemeenschap 

zijn we vooral een open gemeenschap, die voortdurend interactie met haar omgeving 

zoekt. Onze studenten, medewerkers en netwerkpartners in de regio voelen zich bij 

ons welkom, weten zich door ons aangemoedigd om zich te ontwikkelen, samen te 

werken, voortdurend van elkaar te leren en het beste van zichzelf te geven. 

Groots in kwaliteit

We willen door studenten en hun netwerk, onze mede werkers en partners herkend 

worden aan onze integrale kwaliteit. Daarom werken wij met professionele, betrokken en 

toegewijde medewerkers en ontwikkelen we onszelf als professionele leer gemeenschap 

continu. Met ‘kwaliteit’ bedoelen we niet alleen onze onderwijskwaliteit, opleidings

mogelijkheden 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.



Onze waarden betrouwbaarheid, transparantie en 

maatschappelijke verantwoordelijk heid zijn tijdloos. 

Evenzeer in ons DNA verankerd  is onze voortdurende 

investering in sociale  innovatie. We richten ons daarbij 

op het laten ‘meedoen’ en ‘excelleren’ van een ieder.

•   Wij sluiten niemand uit, wij sluiten allen in

•   Wij verbinden ons met de organisatie doelen  

en dragen die actief uit

•   Wij staan open voor andere meningen, tips  

en suggesties

•   Wij tonen eigenaarschap in ons werk

•   Wij zijn aanspreekbaar op ons gedrag en handelen

•   Wij zijn betrokken en toegewijd

Een van mijn doelen 
is het verbeteren van 

studentenparticipatie

Morris Akkerman,  
student Smart Energy  

en voorzitter van  
de studentenraad. 

Waarden



Baanbrekend onderwijs

Onze missie om iedereen, jong of oud, student of werkveld ook in de  

toekomst het beste onderwijs te bieden, stelt ons voor een uitdagende opgave.  

Wat vandaag het beste lijkt, hoeft dat morgen niet meer te zijn. Dus denken 

we samen met onze baanbrekers, ondernemende collega’s die los van kaders 

bezig zijn, nu al na over onze maatschappelijke opdracht in 2032; het onderwijs 

van ‘overmorgen’. Dat doen we onder meer door gesprekken te voeren met alle 

stakeholders en door experimenteerruimte te creëren onder de noemer  

van ‘Baanbrekend’.

Opleiden voor de toekomst Aanjagende rol



Trots op onze  
studenten
We zijn trots op de talenten en veerkracht van onze studenten. Er is 
veel van ze gevraagd tijdens de coronapandemie en de herhaaldelijke 
lockdowns. Een aantal heeft in deze lastige periodes een enorm door-
zettingsvermogen laten zien. Maar bij veel studenten stond hun welzijn 
onder druk. Trots zijn we dan ook op alle studenten die ondanks allerlei 
hindernissen hun diploma hebben gehaald. 

Trots zijn we ook op de bovengemiddelde tevredenheid waarmee 

studenten, ten tijde van de coronapandemie, hun opleiding en  

Deltion beoordelen. Deze score zien wij als een waardering voor de 

kwaliteit van ons onderwijs. Maar het kan altijd beter. Dus blijven we 

onverminderd inzetten op de ontwikkeling van ons onderwijs en op de 

begeleiding van onze studenten met als doel de studenttevredenheid 

en de tevredenheid van onze relaties nog verder te verhogen.



Om de instroom van medewerkers in de logistieke 

sector te bevorderen, ontwikkelden Werkgevers

servicepunt Regio Zwolle en Deltion samen met 

het bedrijfsleven het voorschakeltraject Logistiek. 

Deelnemers uit regio Zwolle – allen uitkerings of 

bijstandsgerechtigd  worden geïnspireerd om 

direct aan het werk te gaan in de kansrijke logistieke 

sector óf om in te stromen in de mboopleiding 

Logistiek Medewerker. Afgelopen jaar konden  

10 trotse deelnemers hun certificaat in ontvangst 

nemen. In oktober 2022 start een nieuwe lichting. 

Naast het voorschakeltraject Logistiek hebben we 

ook voorschakeltrajecten Zorg en Fietstechniek.

Succesvolle  
voorschakel
trajecten



Elk jaar doen er Deltionstudenten 

mee met de vakwedstrijden voor 

het mbo: Skills Heroes. Trots zijn 

we op de 34 studenten die dit jaar 

meededen aan de landelijke finales 

in Utrecht. Twaalf van hen sleepten 

een bronzen, zilveren of gouden 

medaille in de wacht. 

Scan de QR code 
voor de aftermovie!

Vakwedstrijden

www.youtube.com/watch?v=IOTGM3yvoL8
of klik op deze link:

http://www.youtube.com/watch?v=IOTGM3yvoL8


In januari 2022 begonnen we met de  

Social Hub: een plek waar studenten  

elkaar ontmoeten en waar aandacht is  

voor socialisatie. Binnen de Social Hub  

worden door en voor studenten  

verschillende sociale en maatschappelijke 

activiteiten georganiseerd. Dit gebeurt  

onder begeleiding van twee social officers. 

Social Hub

De Deltion plek voor én 
door studenten: Ontmoet 
anderen, onderneem 
activiteiten, drink een 
drankje of speel een spel! 

@socialhubdeltion
Zien we 
je snel?



In een hybride leeromgeving, 

een plek waar theorie en praktijk 

samenkomen en waar werken 

en leren door elkaar heen lopen, 

kunnen studenten zich het best 

ontwikkelen. Samen met het  

bedrijfsleven hebben we al diverse 

hybride leeromgevingen ontwikkeld 

en blijven we praktijkrijk onderwijs 

doorontwikkelen.

Studenten Procestechniek doen een escape room onder 

schooltijd. Ontwikkeld door Deltion samen met Kornelis 

CAPS & Closures en DYKA. Door goed samen te werken, 

leren studenten verschillende machines kennen. 

Werkenlijk 
Leren

kan op  
elke

werkplek



De studentenraad van Deltion zet zich actief in 

voor het realiseren van gratis tampons op school, 

zodat deze ook beschikbaar zijn voor studenten 

die niet makkelijk aan deze producten kunnen 

komen. Een initiatief dat breed wordt toegejuicht 

en dat ook de landelijke pers haalde. 

“  We hopen hiermee de drempel voor  
studenten om menstruatie producten  
te pakken te verlagen. Maar ook om  
zonder schaamte over dit onderwerp  
te kunnen praten.” aldus Renalde Plomp,  
initiatiefneemster vanuit de studentenraad. 

(Landelijk)  
succes van de  
studentenraad



Deltion werkt als partner in Leven Lang Ontwikkelen 

nauw samen met organisaties in de regio bij het 

om of bijscholen van medewerkers. Bijvoorbeeld 

door het aanbieden van maatwerktrajecten, korte 

cursussen of brancheopleidingen. Zo leveren we  

diverse maatwerktrajecten in de zorg en in de 

techniek zodat medewerkers nieuwe ontwikkelingen 

kunnen blijven volgen.

“  Er verandert zoveel in de zorg 
en daarnaast moeten we als 
medewerkers bijblijven met 
onze verpleegtechnische  
handelingen. En bijblijven 
doe ik met plezier.” Verena, 
deelnemer aan maatwerktraject 
Geriatrische Revalidatie Zorg

De noodzaak 
van LLO





Deltion College

Mozartlaan 15

8031 AA Zwolle

Postbus 565

8000 AN Zwolle

T (038) 850 30 00 

ssc@deltion.nl

www.deltion.nl
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