
Decanennieuws - oktober 2022

In deze nieuwsbrief delen wij graag het laatste nieuws over onze school en de opleidingen. De volgende
onderwerpen komen aan bod:  

• Aankondiging open dagen 4 en 5 november 

• Nieuwe opleiding: Keukenmonteur BBL2

• Meelopen bij Deltion

• Terugblik Deltion Kampioenschappen

• Van havo naar mbo – Flexibel instromen bij Deltion 

• Terugblik Deltion Directeurendag

• Coach4More

• Bekijk MBO Zwolle op 29 november

• Voorlichting vanuit MBO Regio Zwolle 

Aankondiging open dagen 4 en 5 november

Het is bijna zover! Op vrijdag 4 november van 14.00 tot 21.00 uur en
zaterdag 5 november van 10.00 tot 14.00 uur zijn de open dagen van het
Deltion College. Alle gebouwen zijn open, zodat aankomende studenten,
ouders/verzorgers en andere geïnteresseerden een kijkje kunnen nemen
bij de opleidingen. Op deze manier kan iedereen sfeer van het Deltion
College ervaren. 

Er is van alles te doen en te beleven! Zo organiseren verschillende
opleidingen leuke activiteiten en workshops. En voor leerlingen die nog
wel wat extra hulp kunnen gebruiken bij het maken van een studiekeuze,
organiseert het Studenten SuccesCentrum de workshop 'Hoe maak je
een studiekeuze' met aansluitend een Sterke Punten Sessie. Bekijk alvast
het programmaboekje en lees wat er nog meer te beleven is.

Meld je aan voor de open dagen

Nieuwe opleiding: Keukenmonteur BBL2

Vanaf september 2023 biedt Deltion de nieuwe opleiding Keukenmonteur
op BBL-niveau 2 aan. Tijdens deze opleiding, een cross-over opleiding in
de vakgebieden Woninginrichting & Design en Meubel & Hout, worden
studenten opgeleid tot specialist in het plaatsen van keukens.

Tijdens deze opleiding leren studenten hoe ze van begin tot eind een
keuken netjes moet plaatsen. Alles komt daarbij aan de orde: het
monteren van de keukenkasten, het aansluiten van apparatuur en
afwerken van de keuken. Ook leren ze hoe ze moeten communiceren met
klanten en collega’s. Deze opleiding is dus geschikt voor leerlingen die
graag met hun handen willen werken en het leuk vinden om met mensen
om te gaan. Deltion helpt bij het vinden van een leer-/werkplek. 

Er is veel vraag naar keukenmonteurs. Na afronding van deze opleiding kan de student direct aan de werk in een
keukenbedrijf, of als ZZP-er. Zowel in nieuwbouwprojecten als in bestaande bouw.

Lees meer over de opleiding

Meelopen bij Deltion

Ken je een leerling die nog twijfelt tussen twee opleidingen? Of die wil ontdekken of een opleiding echt bij hem of
haar past? Wijs deze leerling dan op meelopen. De leerling gaat een ochtend, middag of hele dag op bezoek bij een
opleiding naar keuze. Hij ervaart hoe een les eruitziet en wat je zoal leert. Ook maakt hij kennis met studenten,
leraren en de school. De ideale manier om te ontdekken of de opleiding bij hem past. Dat scheelt een hoop
keuzestress!

We streven ernaar om vanaf half november meeloopdata op de site plaatsen, zodat leerlingen zich kunnen
aanmelden. De meeloopmomenten worden wekelijks aangevuld.

Lees meer over meelopen

Terugblik Deltion Kampioenschappen

Ruim 125 studenten vanuit 23 vakrichtingen deden woensdag 5 oktober mee aan de Deltion Kampioenschappen.
Na een spannende en intensieve dag zijn de winnaars bekendgemaakt! Zij mogen dit schooljaar meedoen aan de
kwalificatiewedstrijden en/of landelijke finales van Skills Heroes. De winnaars ontvingen hun medaille van directeur
Marijn Mooij (College Horeca, Reizen en Dienstverlening) en onze mbo-ambassadeur Thobeka. Alle deelnemers
kregen een certificaat.

Met deze kampioenschappen dagen we Deltionstudenten uit om het beste uit zichzelf te halen. En laten wij hen
uitblinken in hun vak! Daarnaast is het voor de studenten een mooie voorbereiding op de kwalificatiewedstrijden
en/of landelijke finales van Skills Heroes. Skills Heroes zijn dé vakwedstrijden voor het mbo in Nederland. Skills The
Finals is op 23 en 24 maart 2023 in Amsterdam. 

Bekijk de aftermovie

Van havo naar mbo – Flexibel instromen bij Deltion

In 2020 zijn de voorwaarden voor een vmbo gl/tl-leerling die wil doorstromen naar de havo versoepeld. Hierdoor
kiezen meer vmbo gl/tl-leerlingen voor de havo als vervolgopleiding in plaats van het mbo. Natuurlijk hopen wij dat
deze leerlingen nog steeds tevreden zijn met de keuze die ze destijds hebben gemaakt.

Ken je echter leerlingen met een tl-diploma op zak die zijn doorgestroomd naar havo 4, maar misschien toch beter
op hun plek zijn in het mbo of het mbo overwegen? Deltion biedt veel opleidingen op niveau 3 en 4 waarbij het
mogelijk is om doorlopend of halverwege het schooljaar in te stromen. Hierdoor hoeven deze leerlingen niet te
wachten tot de zomer van 2023, maar kunnen ze eerder starten met een mbo-opleiding. 

Het bovenstaande geldt ook voor havisten met een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4. Ook zij kunnen
halverwege het schooljaar jaar instromen bij veel opleidingen op niveau 3 en 4.

Bekijk het overzicht van de opleidingen met meerdere instroommomenten

Terugblik Deltion Directeurendag

Op donderdag 29 september vond de eerste editie van de Deltion Directeurendag plaats. Een middag die werd
georganiseerd om het gesprek tussen directeuren, decanen en mentoren uit het voortgezet onderwijs (vo) en
betrokkenen uit het mbo te intensiveren. Met het uiteindelijke doel om de overgang van vo naar mbo voor studenten
zo soepel mogelijk te laten verlopen. Een middag om elkaar te ontmoeten en inspiratie en kennis op te doen over
actuele onderwerpen uit het werkveld.

Onder de enthousiaste leiding van relatiemanagers Marieke Kieftenbelt en Monique Huisman volgden de ruim 95
aanwezigen een inspirerend programma en twee workshops. Het gehele programma draaide om onze studenten.
En ook zijzelf staken letterlijk en figuurlijk de handen uit de mouwen. 

Lees het hele bericht

Coach4More

Studenten die vastlopen of dreigen vast te lopen met hun studie kunnen extra begeleiding aanvragen bij
Coach4More. De loopbaanadviseurs van Coach4More koppelen studenten aan coaches buiten Deltion die hen
graag verder helpen. De coaches zijn gepassioneerde professionals. Ze komen vanuit verschillende richtingen en
hebben elk (in totaal 80 coaches) hun eigen kennis en kunde om een student goed te kunnen begeleiden bij zijn of
haar hulpvraag. Voorbeelden van hulpvragen waarmee studenten kunnen aankloppen bij Coach4More zijn:

• 'Ik wil leren prioriteiten stellen’

• 'Ik wil werken aan mijn zelfvertrouwen’

• ‘Ik wil leren hoe ik een betere balans krijg tussen school en privé’

• ‘Ik wil mij ontwikkelen’

• ‘Ik wil leren hoe ik initiatief neem’

• ‘Ik wil leren hoe ik efficiënter kan studeren en hoe ik mijn studieachterstand wegwerk’

Het coachingstraject van Coach4More is geheel kosteloos.

Bekijk MBO Zwolle op 29 november

Op dinsdag 29 november organiseert decanenkring IJssel-Vechtstreek samen met de Zwolse mbo-scholen het
jaarlijks terugkerende Bekijk MBO Zwolle. Dit keer zijn de vierdejaars leerlingen vmbo basis en kader aan de beurt.
We verwachten deze dag zo’n 300 a 400 leerlingen op onze campus te ontvangen. De lijst met keuzemogelijkheden
wordt dit keer specifieker aangeboden, omdat het om examenleerlingen gaat. De leerlingen kunnen hun keuze voor
een richting en mbo-school tot 1 november doorgeven. Tijdens hun bezoek kijken de leerlingen een dagdeel mee bij
een opleiding en school. Hier volgen ze een programma dat bestaat uit vier onderdelen:

• kennismaking met de opleiding 

• kennismaking met de school 

• een praktijkopdracht  

• speeddaten met mbo-studenten

Voorlichting vanuit MBO Regio Zwolle

Op vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober vond in de IJsselhallen in Zwolle weer
de jaarlijkse Onderwijsbeurs voor de regio Noord/Oost plaats. Beide
dagen waren drukbezocht en daarmee een mooie start van het
voorlichtingsseizoen. 

Tijdens de onderwijsbeurs hebben we vanuit Deltion veel vragen van
leerlingen en ouders beantwoord bij onze stand. Ook maakten we deel uit
van de domeinvoorlichtingen die door de Zwolse mbo-instellingen (Cibap,
Landstede, Menso Alting, Deltion en Zone.college) gezamenlijk zijn
gegeven.

Lees het hele bericht
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