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In 2018 heeft Deltion vanuit zeven speerpunten gewerkt aan de 

kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Het was het laatste volledige 

jaar van het programmaplan ‘Van voldoende naar goed’. Klaar? Dat 

zijn wij nooit, permanent verbeteren blijft op onze agenda staan. Ook 

de komende jaren investeren we in kwaliteitsverbetering van het 

onderwijs. Deltion heeft in 2018, gezamenlijk met zijn medewerkers, 

een nieuw kwaliteitsplan opgesteld om in vervolg op het programma

plan richting en inhoud te geven aan de stappen die we willen zetten. 

Ook mooi om even bij stil te staan: onze studenten en medewerkers 

zijn tevreden over Deltion. De uitkomsten van het instroomonderzoek 

onder studenten laten zien dat de goede naam van Deltion de belangrijkste 

reden is om voor Deltion te kiezen. En op grond van de uitkomsten van 

het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) ontving Deltion uit 

handen van Effectory in februari 2018 de award voor ‘Beste Werkgever 

mbo 2017-2018’. We zijn trots op beide resultaten! Onze studenten en 

medewerkers vormen immers de kern van ons Deltion.

Deltion sluit het jaar 2018 in financiële zin af met een positief resultaat 

van € 7,6 miljoen. Dit hoge resultaat is met name het gevolg van een 

enorme stijging in de rijksbijdrage. Deze stijging was niet volledig 

vooraf te voorzien en achteraf in te zetten als impuls in het onderwijs. 

Uitgangspunt is dat Deltion financieel gezond moet zijn en blijven, 

maar binnen die context willen we blijven inzetten op de ontwikkeling 

van het onderwijs. Daarom wordt het resultaat ook toegevoegd aan  

de bestemmingsreserve Onderwijsontwikkeling. 

2018 is een jaar om tevreden op terug te kijken. Tegelijkertijd stropen 

we de mouwen op voor de komende jaren. Waarin we alert zijn op de 

ontwikkelingen en veranderingen binnen het onderwijs, demografische 

ontwikkelingen, de arbeidsmarkt en de maatschappij. We brengen in 

kaart wat de deze veranderingen betekenen voor het onderwijs en 

Deltion in het bijzonder. Hierbij verliezen we de wensen van studenten 

en de arbeidsmarkt niet uit het oog. In volle vaart aan de slag met onze 

nieuwe strategische koers ‘Deltion 2023’!

College van Bestuur

Bert Beun (voorzitter) en Thea Koster (lid) 
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Totale
inkomsten 

Resultaat

Solvabiliteit

Bestemmings- 
reserves

Aantal cursisten 
Deltion Business

2.200

Aantal 
vavo-studenten

909
Ontwikkeling 

aantal studenten

+5%

Aantal 
Diploma’s

4.645

Aantal 
Opleidingen

Ruim

 225

Aantal 
medewerkers

1.469

Gemiddeld
aantal FTE

1.239

704 765

Onbepaalde tijd 
Bepaalde tijd  

MEDEWERKERS

MIDDELEN RESULTATENSKILLS

STUDENTEN

Medailles bij de 
Skills Heroes

In dienst Uit dienst

210 111

9x

7x

Landelijke speerpunten

2017 2018

€ 124.648.698 € 135.089.380 

€ 5.849.824 € 7.589.850

50,5% 52,6%

€ 18.221.248 € 25.651.287
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Ziekteverzuim

2017 

2018 

5,01%

5,62%

7x2

KERNCIJFERS

Aantal 
mbo-studenten

BOL BBL

11.692 4.947

16.639

9.112

14.762

61,9%

JOB-monitor

Netto respons

Populatie

Percentage

BPV-monitor

Eindwaardering 
praktijkopleider

Eindwaardering 
studenten

8 7,5

259

1.202

In 2018 mochten we ons nog steeds 
'Beste Werkgever binnen de mbo-branche' noemen.
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Een kleine greep uit mooie samenwerkingsverbanden, 

evenementen en overige bijzonderheden uit het jaar 2018.

J A A R O V E R Z I C H T

2018

1

Januari 

Campagne Diversiteit

Aandacht voor diversiteit binnen Deltion: 

postercampagne en fi lm over ‘de gezichten 

van Deltion’. Medewerkers en studenten 

vertellen hun verhaal.

Februari 

Deltion ‘Beste Werkgever binnen 

mbo-branche 2017-2018’ 

Trots! Begin februari heeft het Deltion 

College de Award voor ‘Beste Werkgever 

binnen de mbo-branche 2017-2018’ 

ontvangen uit handen van Effectory en 

Intermediair. Met zijn medewerkers-

tevredenheidsonderzoek heeft Deltion 

met afstand de hoogste score in de mbo-

branche behaald. 

Masterclass e-commerce Bol.com 

voor studenten

Bol.com verzorgde op inspirerende wijze een 

gastcollege over trends en ontwikkelingen 

op het gebied van e-commerce. 

Schoonmaakklas met Djopzz gestart

In februari zijn we gestart met onze schoonmaak-

klas. Deze klas wordt binnen een jaar klaar-

gestoomd om een leiding gevende rol te kunnen 

vervullen in de schoonmaak.

Maart

Medailleregen voor Deltionstudenten 

bij Skills Heroes!

Maart stond in het teken van de Skills Heroes. 

49 Deltion studenten deden mee aan de nationale 

mbo-vakwedstrijden Skills Heroes. De Deltion-

studenten sleepten maar liefst negen keer goud, 

zeven keer zilver en zeven keer brons in de wacht. 

2018
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April
 

Deltion Dag: ontwikkeldag vol workshops 

voor de medewerkers

In 2018 stond de Deltion Dag in het teken van 

‘Deltion Overmorgen’. Deltion medewerkers 

kozen uit een breed aanbod van workshops 

die bij de eigen ontwikkelbehoefte passen. 

Een leven lang leren. 

Mei

Mbo-ambassadeur

Willem Bergman, de mbo-ambassadeur van 

het Deltion College. Bij de landelijke verkiezing 

voor de mbo-ambassadeur van 2018, eindigde 

hij bij de laatste tien. 

Juni

Presentatie boek King Leroy

Deltion en Windesheim werkten samen aan het 

levensverhalenproject King Leroy. Een boek met 

levensverhalen van studenten uit het mbo geschreven 

door Windesheim studenten. Een mooie samen-

werking tussen het mbo en hbo. King Leroy is 

een vervolg op het boek Queen Latifa.

Samenwerking Industriële Robotica van start

Om toekomstige en huidige werknemers op te leiden 

in de nieuwste technologische ontwikkelingen, 

is in de regio’s Noord-Veluwe en Zwolle het project 

Industriële Robotica van start gegaan. Het is een 

samenwerking van ondernemers, de onderwijs-

instellingen Landstede, Deltion, Hogeschool 

Windesheim en het Fieldlab Industrial Robotics in 

Harderwijk, provincies en andere ondersteunende 

organisaties. Deze partijen bieden gezamenlijk 

onderwijsprogramma’s aan in industriële robotica. 

 Inspirerend gastcollege Tony’s Chocolonely 

Voor ruim driehonderd studenten en mede-

werkers die meer wilden weten over duurzaam 

ondernemen, verzorgde Tony’s Chocolonely een 

inspirerend gastcollege. Onderwerpen die aan 

bod kwamen waren: eerlijk ondernemen, trans-

parantie, sociaal zaken doen en het streven naar 

een wereld met slaafvrije chocolade. 
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Praktijkroute Viattence

Viattence ontwikkelde in samenwerking met 

Landstede en het Deltion College een praktijk-

leerroute voor volwassenen. De bijna dertig 

studenten komen niet naar school, maar brengen 

al hun tijd door in de zorginstelling. De leraren 

komen naar hen toe. 

Juli

Nieuw creatief festival PROTO!

Begin juli vond in de binnenstad van Zwolle op 

verschillende locaties de eerste editie van PROTO 

plaats. Een nieuw creatief festival waarin studenten 

van de creatieve opleidingen van het Deltion 

College, Landstede, Cibap, ArtEZ en Windesheim 

hun werk laten zien. PROTO biedt creatieve 

studenten een mooie leerervaring op een 

publiek podium. 

September

Drie keer Medal of Excellence bij EuroSkills!

Hugo Rijsman (Lasser), Julian van Lohuizen 

(Sanitaire- en Verwarmingstechnicus), en Jasper 

Olthuis (Elektrotechnicus Gebouwen) hebben 

op 29 september een Medal of Excellence in de 

wacht gesleept tijdens de EuroSkills in Boedapest. 

EuroSkills is het grootste beroepenevenement van 

Europa. Hugo, Julian en Jasper zijn respectievelijk 

4e, 5e en 6e van Europa geworden.

Augustus 

Vakantie

Verbouwingswerkzaamheden 

In augustus zijn aan verschillende lokalen 

aanpassingen gedaan, om te kunnen blijven 

voldoen aan de eisen die de ontwikkelingen 

in het onderwijs van ons vragen en om modulaire 

lesvormen mogelijk te maken. Ook is gestart met 

de vernieuwing van het klimaatsysteem en zijn 

werkzaamheden uitgevoerd aan vloerafwerkingen 

en de vliegtuighal. 
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 SVH brancheopleidingen Kok en Zelfstandig 

Werkend Kok van start

De horeca kent een groot tekort aan goed 

opgeleide koks. Met de brancheopleidingen 

tot Kok en Zelfstandig Werkend Kok kunnen 

deelnemers in vijfentwintig wekelijks lessen een 

door de branche erkend SVH diploma behalen.

 Start opleiding E-commercemanager

Als eerste mbo-instelling in Nederland is 

Deltion gestart met de opleiding tot 

E-commercemanager (niveau 4).

Oktober

Bouw natuurcentrum Slot Roggebot 

in Dronten offi cieel van start

Ted van den Bergh van Stichting Roggebot-

staete en Bert Beun, voorzitter CvB van het 

Deltion College, zetten hun handtekening 

onder een contract voor de bouw van Slot 

Roggebot, een ecologisch natuurcentrum 

op landgoed Roggebotstaete in de polder 

tussen Dronten en Kampen. De bouw vindt 

op een duurzame en circulaire manier plaats. 

Deltion levert studenten en begeleiders 

vanuit de opleidingen Bouw en Schilderen.

Exclusieve samenwerking Deltion College 

en KLM 

Het Deltion College, MBO College Airport (ROC 

van Amsterdam), Luchtvaart Community Schiphol 

(LCS) en KLM hebben een exclusieve samenwerking 

ondertekend om studenten Luchtvaartdienstverlening 

nog beter voor te bereiden op een stage bij Passenger 

Services op Schiphol.

Start samenwerking Deltion College 

en Leger des Heils

Deltion en het Leger des Heils starten een project om 

kwetsbare groepen die niet schoolvaardig, maar wel 

leervaardig zijn op te leiden. Doel van de samen werking 

is om gelijke kansen te creëren voor groepen in kwets-

bare posities. Studenten krijgen les buiten Deltion, 

in een vertrouwde omgeving die door het Leger des 

Heils beschikbaar is gesteld. De stage vindt plaats 

op een van de leerbedrijven van het Leger des Heils. 

Tijdens het traject krijgen de studenten extra onder-

steuning van een coach en een persoonlijk begeleider.
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Deltion student Roos Mulders Excellente 

MBO-er Luchtvaarttechniek 2018

Op 26 oktober waren de jaarlijkse uitreikingen 

van het Nederlands Lucht en Ruimtevaart 

Fonds (NLF). Onze eigen student Luchtvaart-

techniek Roos Mulders heeft de NLF prijs: 

Excellente MBO-er Luchtvaarttechniek 2018 

gewonnen. Wat een prestatie!

November

Dreiging via twitter

Deltion werd via Twitter geconfronteerd met een 

serieuze dreiging. Dit bericht was gericht aan de politie. 

Deltion heeft in nauwe samenwerking met de politie de 

dreiging serieus opgepakt. Uit voorzorg heeft de politie 

volgens protocol extra gesurveilleerd in de omgeving van 

het Deltion College. Uit onderzoek van de politie bleek 

dat er geen dreiging is geweest voor studenten, 

medewerkers en omwonenden van onze school. 

Deltion Jongeren Team start pilots niveau 3 en 4

Het DJT is een samenwerkingsverband tussen Deltion, 

gemeente Zwolle en partners op het gebied van ( jeugd)

hulp. Het team biedt laagdrempelige zorg aan niveau 1 en 2 

studenten binnen de schoolmuren. In november is gestart 

met de voor bereidingen om ondersteuning van het DJT vanaf 

januari 2019 ook aan te bieden aan niveau 3 en 4 studenten. 

Er zijn voorbesprekingen gehouden met opleidingsteams en 

teamdeskundigen. Ook zijn maatschappelijk werkenden 

aangesteld die in de pilot voor niveau 3 en 4 gaan werken.

 Start opleiding Beveiliging in de zorg

Het Deltion College begint met speciale lessen 

voor ‘zorgbeveiligers’, zodat ze op de juiste manier - 

bijvoorbeeld - patiënten van het ene bed naar het 

andere kunnen tillen. Deltion doet dat op verzoek 

van Zorgbeveiliging Nederland (ZBN).

December

 KLM verzorgt HoloLens-lessen bij 

de opleiding Luchtvaarttechniek

In december verzorgde KLM unieke HoloLens-lessen bij 

de opleiding Luchtvaarttechniek. Elke les werd een andere 

didactische werkvorm aangeboden om leraren en studenten 

te laten ervaren wat de mogelijkheden zijn van de HoloLens 

in het onderwijs.

 

2019
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De zeven leden van de RvT houden toezicht op het functioneren 

van het CvB en - middels commissies - op specifieke onderwerpen. 

Door de brede samen stelling van de RvT is alle deskundigheid 

in huis om de toezichthoudende taak adequaat te vervullen. 

Via vergaderingen, schriftelijke rapportages, verslagen en 

individuele gesprekken wordt de RvT op de hoogte gehouden  

van de ontwikkelingen binnen het Deltion College.

In 2018 is er sprake geweest van één openstaande vacature vanwege 

het vertrek van mevrouw Hubert per 1 januari 2019. De sollicitatie

procedure heeft geleid tot de benoeming van de heer N.L.J.J. Dusink 

met ingang van dezelfde datum.

Commissies

Binnen de RvT functioneren drie commissies die bij elkaar komen  

ter voorbereiding op de reguliere RvT vergaderingen. De commissie

vergaderingen bieden ook de ruimte om dieper in te gaan op de  

geagendeerde onderwerpen. Elke commissievoorzitter brengt  

in de reguliere RvT vergadering verslag uit over het verloop  

van de commissievergadering.

1.  Auditcommissie 

De auditcommissie bespreekt vier keer per jaar financieel 

gerelateerde onderwerpen met het bestuur.  

 

Het accountants verslag, het geïntegreerd jaardocument en de 

kaderbrief begroting zijn in de vergadering van 18 juni in het bijzijn 

van de accountant besproken. In de vergadering van november 

zijn de kaderbrief begroting en managementletter in aanwezigheid 

van de accountant besproken.  

 

Onderwerpen die in 2018 zijn geagendeerd en besproken in de 

auditcommissie zijn: bankwisseling, WNT, update risicoprofiel, 

planning & control cyclus, benchmark, financieel overzicht Deltion 

Business, stand van zaken Deltion Beheer, statutenwijziging 

waarborg  fonds, investeringsbeleid, update ICT en informatie

beveiliging en digitaliseringlijn, opheffing Deltion Beheer/ANBI 

status, treasury en derivaten. 

Commissieleden: de heer Meijer (voorzitter) en de heer Van Daalen.

Samenstelling RvT in 2018

Functie
Commissies Datum Initiële 

benoeming
Einddatum huidige 

benoeming
Herbenoembaar

AC HR OW

A. Haarsma Voorzitter Lid Lid 112012 31122019 Nee

C. Meijer Vicevoorzitter Vz. 112012 31122019 Nee

A.W. van Daalen Lid Lid 112014 31122021 Nee

J. Hubert Lid Vz. 112011 31122018 Nee

J.R. Janssens Lid Lid 152016 30042020 Ja

M. Lenselink Lid Lid Vz. 112014 31122021 Nee

M.J.M. Vermeulen Lid Lid 112018 31122021 Ja

2.  HR-commissie 

De HRcommissie is in 2018 tweemaal bijeen geweest om  

HRgerelateerde onderwerpen met het bestuur te bepreken.  

Het afgelopen jaar is gesproken over de uitkomsten van het 

medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO), het integraal 

gezondheids management en ziekteverzuimcijfers. Ook werd  

de nieuwe visie op HRDbeleid besproken.  

Commissieleden: mevrouw Hubert (voorzitter), 

 mevrouw Haarsma en mevrouw Lenselink.

3.  Onderwijscommissie 

De onderwijscommissie bespreekt vier keer per jaar onderwijs 

gerelateerde onderwerpen met het bestuur. De commissie gaat 

elke vergadering in gesprek met leraren, leidinggevenden en/of 

studenten rondom een bepaald thema. Het afgelopen jaar stond  

in het teken van Deltion 2023 en de kwaliteitsagenda. Overige 

onderwerpen die in 2018 zijn geagendeerd en besproken: de 

bezettingsgraadmeting, het portefeuilleoverzicht, de samen

werking Zw4lse bij de kwaliteits agenda en macrodoelmatigheid,  

examinering en tweetalig onderwijs. Ook gingen de commissieleden 

in gesprek met de leden van de SR, medewerkers (over interne 

audits) en leden van het masternetwerk.  

Commissieleden: mevrouw Lenselink (voorzitter),  

mevrouw Haarsma, de heer Janssens en de heer Vermeulen.

Bijeenkomsten voltallige RvT

De RvT is in 2018 vijf keer samengekomen met het CvB. Aan de eerste 

vergadering in april ging een gesprek met de voltallige directie en 

OR vooraf. In de vergadering is een presentatie gegeven over de 

studenten aantallen 20122036. Op 11 juli vond de jaarlijkse thema

bijeenkomst met het CvB plaats. Eric Jongepier van Hutspot leidde  

de bijeenkomst en het thema was de positionering van het mbo  

(positionering van Deltion) nu en in de toekomst. 

Op 8 oktober vond de jaarlijkse bijeenkomst met CvB, directeuren, 

OR, SR, Raad van Advies en RvT plaats. Derk Loorbach gaf een lezing 

over de belangrijkste transities van deze tijd en de aanpassingen die 

deze transities van ons vragen in het kader van werken en opleiden  

in de regio Zwolle. 

Tijdens de vergadering in oktober is uitgebreid gesproken over de stand 

van zaken van de strategische koers Deltion 2023 en de kwaliteits

agenda. Tijdens de vergadering in december is gesproken over de 

voortgang van de entiteit voor Leven Lang Ontwikkelen in relatie tot  

de tafels van Zwolle. Ook kwamen de Deltion visie en Deltion 2023  

aan de orde en werd de begroting voor 2019 goedgekeurd.

Beoordeling bestuurders

In maart 2018 voerden beide bestuurders een beoordelingsgesprek 

met mevrouw Haarsma en mevrouw Hubert. Tevens zijn de jaarafspraken 

20182020 vastgesteld. In oktober 2018 voerden beide bestuurders 

een voortgangsgesprek met mevrouw Haarsma en de heer Meijer.

VERSLAG RAAD 
VAN TOEZICHT
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1.1.  HET DELTION COLLEGE 

Wij zijn een regionaal opleidingscentrum (roc) dat actief is op alle 

niveaus van mboonderwijs en in bijna alle werkvelden. Van autotech

niek tot zorg, van koksopleidingen tot sport. Daarnaast vervullen wij, 

vanuit Deltion Business, de rol van kennispartner voor een groeiend 

aantal bedrijven in de regio. 

Het Deltion College biedt in totaal ruim 225 verschillende mbo

opleidingen, cursussen en trainingen aan. Het Deltion College 

verzorgde in 2018 voor 16.638 jongeren en volwassenen beroeps

onderwijs op middelbaar niveau. Aan het Deltion Sprint Lyceum 

volgden 909 studenten een versnelde vwo, havo of vmboopleiding1. 

Bijna 2.200 cursisten namen deel aan andere onderwijsactiviteiten, 

denk aan bedrijfstrainingen en cursussen. Er werkten meer dan 1.550 

mensen als (senior) leraar, (senior) instructeur of in onderwijsonder

steunende functies. Deze aantallen laten een duidelijke groei zien  

ten opzichte van 2017. 

Goed onderwijs verzorgen is de primaire opdracht van het Deltion  

College. We willen onze studenten opleiden in kennis en vaardigheden 

die bij een beroep horen. Internationalisering en ondernemerschap  

zijn daarbij belangrijke elementen. En het gaat verder dan dat, wij zien 

onze opdracht breder. In de buitenwereld willen wij herkenbaar zijn als 

‘partner in talentontwikkeling’. Zowel voor individuen, als voor bedrijven 

en organisaties. We leiden op voor een vitale arbeidsmarkt en leveren 

daarmee een bijdrage aan een gezonde regionale economie.

ONZE ORGANISATIE 

1
1.2.   WAAR DELTION 

VOOR STAAT 

Bij Deltion staat de ontwikkeling van studenten centraal. Onze betekenis 

voor hun toekomstdromen en hun bijdrage aan de samenleving geeft 

Deltion bestaansrecht. Wij geloven dat iedere jongere en volwassene 

die bij Deltion studeert of een cursus volgt, recht heeft op goed onderwijs 

en een goede aansluiting op de arbeidsmarkt. Als betrouwbare en 

transparante regionale opleider bouwen wij vanuit onze maatschappelijke 

verantwoordelijkheid mee aan hun toekomst. Aan de toekomst van 

studenten, maar ook aan die van medewerkers, organisaties en de 

maatschappij. Alles wat wij doen, staat daarom in het perspectief van 

later. Van ambities. Van trends en ontwikkelingen in de samenleving, 

op de markt en in het vak. Samen met de maatschappij, de overheid 

en het bedrijfsleven bereiden we mensen en organisaties voor op de 

steeds veranderende arbeidsmarkt.

Onze missie

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, toekomst-

bestendig 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.

studenten en onderwijsprofessionals. Door de grenzen te verkennen 

en met nieuwe onderwijsvormen te experimenteren. Zo werken we  

nu aan het onderwijs van de toekomst. 

Onze waarden en principes 

De wereld, onze maatschappij, de arbeidsmarkt en het onderwijs 

waarbinnen we onze opgave willen realiseren veranderen voortdurend. 

Dat vraagt om flexibiliteit, een vooruitziende blik en veranderkracht. 

Maar ook om een balans tussen meebewegen en jezelf blijven. Onze 

waarden betrouwbaarheid, transparantie en maat schappelijke 

verantwoordelijkheid 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. 

Dat doen we vanuit onze principes: 

• Wij sluiten allen in, wij sluiten niemand uit 

•  Wij verbinden ons met de organisatiedoelen 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 

1.3.   WAAR WIJ VOOR GAAN

Van Deltion 2020 naar Deltion 2023 

Enkele jaren geleden beschreven we onder de noemer Deltion 2020 

onze strategische visie voor de periode 20152020. Tussentijdse 

evaluaties en het nieuwe bestuursakkoord zijn aanleiding geweest om 

deze koers te actualiseren en aan te scherpen. Zowel de vernieuwde 

strategie Deltion 2023, als de nieuwe kwaliteitsafspraken met de minister 

zijn het resultaat van een intensieve ‘roadshow’, bestaande uit gesprekken 

binnen en buiten Deltion. De projecten Deltion Overmorgen, Baan brekend, 

interne gesprekken en uitwisselingen in regionale samen werkings

verbanden zijn belangrijke voedingsbronnen geweest om onze  

missie te herformuleren, onze strategische lijnen te herijken en 

daarmee onze koers aan te passen aan snelle maatschappelijke 

veranderingen. 

Onze ambitie 

Het is onze ambitie om hét regionaal opleidingscentrum te zijn waar 

werkgevers hun toekomstige werknemers vinden en hun zittende 

werknemers bij of omscholen. Dat leidt ertoe dat studenten graag  

bij ons komen studeren, talentvolle krachten bij ons willen werken  

en regionale stakeholders met ons willen samenwerken. 

Onze opgave 

Onze missie stelt ons voor een uitdagende opgave. We zien het als 

onze plicht om niet alleen te realiseren wat we beloven, maar ook om 

na te denken over onze maatschappelijke opdracht in de toekomst.  

Dit alles doen we door hierover in gesprek te blijven met het werkveld, 

Deltion Overmorgen en Baanbrekend 

Hoe ziet ons onderwijs eruit in 2032? Daarover is Deltion onder de noemer Deltion Overmorgen gesprekken gestart met studenten, medewerkers en 

het werkveld. Baanbrekend is een initiatief van Deltion College, bedoeld om studenten, onderwijsprofessionals en het werkveld met elkaar te laten 

nadenken over een leven lang ontwikkelen. Vanuit die gesprekken en ideeën starten baanbrekers met vier experimenten. De ervaringen die we in die 

experimenten opdoen en de nieuwe vragen die daardoor ontstaan, voeden ons bij het verder ontwikkelen van het onderwijs van de toekomst. 

Ter vergelijking, de oude strategische lijnen waren:Onze strategie bestaat uit drie kernlijnen 
vanuit de strategische visie Deltion 2023:

De strategische lijnen

De ontwikkeling van 
de student centraal 

Wendbaar 
vakmanschap

Open en 
professionele 
leeromgeving

Groots in 
kwaliteit

De deuren 
wijd open

Meesterlijk 
vakmanschap

De student staat 
centraal

Great place 
to work

Als basis onder dit alles ligt, net als voorheen, de brede 
doelstelling dat we ‘groots in kwaliteit’ willen zijn.

1   Standen per 1 oktober 2018.
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1.4.  KWALITEITSAFSPRAKEN 

Programmaplan ‘Van voldoende naar goed’ 2015-2019

In 2015 heeft Deltion het programmaplan ‘Van voldoende naar goed’ 

opgesteld, een plan dat voortvloeit uit de strategische koers Deltion 

2020. Van 2015 tot 2019 heeft Deltion vanuit zeven speerpunten 

gewerkt aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. In 2019 wordt 

het programmaplan formeel afgerond en voeren we het eindgesprek 

hierover met het ministerie van OCW. In hoofdstuk 2 van dit jaarverslag 

staat een overzicht van de resultaten die we hebben behaald  

per speerpunt. 

Speerpunten programmaplan:

1. Flankerend onderwijs

2. BeroepsPraktijkVorming (BPV)

3. Excellentie

4. Voortijdige SchoolVerlaters (VSV) & Studiewaarde

5. Examinering

6. Leren met ICT

7. Herontwerp onderwijsprogramma

Ondersteuningslijnen programmaplan:

 Professionalisering

 Digitalisering

 Organisatie van het onderwijs

2019 en later: de kwaliteitsagenda 

Deltion heeft in 2018 een kwaliteitsplan opgesteld om in vervolg op  

het programmaplan richting en inhoud te geven aan de stappen die we 

willen zetten in het kader van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 

Het plan is gebaseerd op vijf speerpunten: drie verplichte landelijke 

speerpunten en twee regionale speerpunten. Het bevat onze ambities, 

doelstellingen en maatregelen voor de periode van 2019 tot 2023. 

Deze speerpunten voor de komende jaren zijn: 

Landelijke speerpunten: Regionale speerpunten:

Jongeren en (jong)volwassenen  
in een kwetsbare positie

Leven Lang Ontwikkelen

Gelijke kansen in het onderwijs
School als lerende en  
wendbare organisatie

Onderwijs dat voorbereidt op de 
arbeidsmarkt van de toekomst

De landelijke en lokale thema’s betreffen actuele onderwerpen, die nu 

en in de nabije toekomst onze aandacht vragen en een wederkerige 

relatie hebben met een of meerdere van onze strategische lijnen. Ze 

zijn niet alleen ingegeven door het bestuursakkoord 20182022 van 

OCW en de mbo Raad, maar sluiten naadloos aan bij de ontwikkelingen 

in ons werkgebied en de visie op onze rol en verantwoordelijkheid 

daarin. De regionale speerpunten zijn gekozen in samenwerking –  

en afstemming met de Zw4lse2. De Economic Board regio Zwolle  

en het Regionaal Werkbedrijf steunen de speerpunten. 

2   Het regionale samenwerkingsverband van de vier Zwolse instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs. 

3   Het regionale samenwerkingsverband bestaande uit bestuurders van de vier mbo en vier hboinstellingen in Zwolle. 

Onze focus in 2019

2019 is een echt overgangsjaar. Dit jaar zullen we dan ook volop bezig 

zijn met het doorvertalen van de nieuwe of bijgestelde thema’s en 

onderwerpen die de komende jaren gaan spelen in de visie op en 

uitvoering van het onderwijs, de begeleiding, professionalisering  

en de onderwijslogistiek. 

Waar gaan we komend jaar (versterkt) mee door? 

Een paar voorbeelden:

Het Excellentieprogramma

We evalueren ons excellentieprogramma, waarin we de deelname 

aan Skills Heroes promoten en faciliteren. Ook werken we aan het 

versterken van onze internationaliseringsactiviteiten door uitbreiding 

van de tweetalige opleidingen. 

Het Deltion Jongeren Team (DJT)

We gaan door met de inzet van de Deltion Jongeren Team en starten 

met de uitbreiding van de inzet naar niveau 3 en 4. 

Burgerschap

We versterken ons burgerschapsonderwijs door de inzet van een 

professionaliseringstraject voor leraren burgerschap. Daarnaast 

breiden we een pilot uit bij twee opleidingen waarin we burgerschap, 

de Nederlandse taal en lezen benaderen als één discipline.

Wat is er nieuw komend jaar? Een paar voorbeelden:

RegioOpleiders

Begin 2019 is de oprichting van RegioOpleiders een feit: een platform 

waar opleidingsvragen van partijen in de regio binnenkomen en via  

een loket worden uitgezet bij een van de samenwerkingspartners in  

de Zw8lse3 of een commerciële partner. 

LOB en Passend onderwijzen

In 2019 zetten we stappen om studieloopbaanbegeleiding door  

te ontwikkelen naar loopbaanbegeleiding. Doel is om studenten 

loopbaangericht te begeleiden: in de ontwikkeling als persoon, als 

regisseur van zijn eigen ontwikkeling en als professional. Tegelijkertijd 

ontwikkelen we ‘passend onderwijs’ verder door naar passend onder

wijzen. Niet de handicap, beperking of indicatie staat hierbij centraal, 

maar de onderwijsbegeleidingsvraag. Dat vraagt om handelings

gericht diagnosticeren en arrangeren in plaats van indiceren. En om 

onderwijsinnovatie en professionalisering. We kiezen bij deze onderwijs

vernieuwing 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.

1.5.  JURIDISCHE STRUCTUUR 

Het Deltion College kent twee juridische entiteiten. In Stichting Deltion 

College vindt het (rijks)bekostigde onderwijs plaats. Daarnaast vormt 

Stichting Deltion College het bestuur van Stichting Deltion Business. 

Stichting Deltion Business biedt onderwijs aan de zakelijke markt. De 

kosten en baten rondom deze zogenaamde contractactiviteiten 

verlopen via deze stichting. Daarmee borgt het Deltion College dat 

private contractactiviteiten niet met publiek geld worden vermengd. 

Daarnaast is ook de Stichting Beheer Deltion verbonden aan het 

Deltion College. Deze stichting exploiteert de parkeergarages en de 

sportaccommodaties. Per 1 januari 2019 zijn de activiteiten van deze 

stichting weer overgenomen door het Deltion College. Daarom wordt 

de Stichting Beheer Deltion naar verwachting in 2019 (financieel) 

afgewikkeld en opgeheven.

18 19



1.6.  ORGANISATIESTRUCTUUR 

Het CvB vormt sinds 2003 het bevoegd gezag. De RvT ziet toe op de 

gang van zaken in en rondom de organisatie en op beslissingen van 

het CvB. Het Deltion College wordt bestuurd door een tweehoofdig 

CvB: een voorzitter en een lid.

Hoofdstructuur 

De hoofdstructuur van het Deltion College bestaat uit zeven colleges: 

1. Welzijn & Gezondheid 

2. Sport, Opvoeding & Maatschappij, Veiligheid 

3. Horeca, Reizen & Dienstverlening 

4. Economie & Ondernemen 

5. Design, Media & ICT 

6. Techniek & Gebouwde Omgeving 

7. Mobiliteit & Logistiek, START.Deltion 

Ieder college heeft een eigen directeur. Zij zijn elk ook portefeuille houder 

voor collegeoverstijgende onderwerpen zoals Examinering, BPV, Kwaliteits

zorg, Leren & ICT, Flankerende vakken, Keuzedelen en Excellentie. In de 

colleges hebben op directieniveau geen veranderingen plaatsgevonden. 

Drie collegedirecteuren gaan in de loop van 2019 met pensioen. De werving 

voor drie nieuwe directeuren in het kader van hun vervanging is 

inmiddels afgerond. 

Stafstructuur 

Deltion College kent vijf ondersteunende diensten: Financiën & 

Control, Marketing & Communicatie (M&C), Human Resource 

Development (HRD), Studenten SuccesCentrum (SSC) en Facilitair 

Bedrijf. In augustus 2018 is er een nieuwe bestuurssecretaris gestart. 

Het bestuursbureau valt onder aansturing van de bestuurssecretaris. 

Het Bureau Onderwijs & Kwaliteit is in de loop van 2018 rechtstreeks 

onder het CvB gepositioneerd. 

De commerciële diensten en activiteiten zijn ondergebracht in Deltion 

Business. Deze wordt aangestuurd door de directeur M&C. Het bestuur 

van Deltion Business wordt gevormd door het CvB van Deltion College.

Organogram 2018

College 
Welzijn & 

Gezondheid

College
Economie &
Ondernemen

College 
Design, 

Media & ICT

College
Techniek &
Gebouwde 
Omgeving

College
Mobiliteit &
Logistiek en

 START.Deltion

College Sport, 
Opvoeding,

& Maatschappij
en Veiligheid 

College Horeca, 
Reizen &

Dienstverlening

Studenten

Teams

VAVO 

Bestuursbureau

Studentzaken

Marketing &
Communicatie

Bureau 
O&K

Financiën
& Control

Deltion
Business

OR

SR

College van
Bestuur

Raad van
Toezicht

Human Resource
Development

Educatie 

Facilitair Bedrijf,
Huisvesting & ICT
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2.1.   STRATEGISCH PROGRAMMAPLAN  
‘VAN VOLDOENDE NAAR GOED’

Deltion heeft een integraal strategisch programmaplan ‘Van 

voldoende naar goed’. Daarin worden de realisatie van onze 

strategische visie en doelen én de realisatie van de doelstellingen 

van het ministerie samengebracht. In dit hoofdstuk wordt kort 

uiteengezet wat er in 2018 is gedaan op het gebied van de zeven 

speerpunten. Daarnaast is er ook aandacht voor de belangrijke 

thema’s internationalisering en ondernemerschap.

Flankerend onderwijs (taal en rekenen)

Deltion College ziet het taal en rekenonderwijs en burgerschap als 

een belangrijk speerpunt in zijn organisatie. Betekenisvol, effectief en 

motiverend onderwijs is daarbij het uitgangspunt. Hiermee bouwen we 

voort op de eerder ontwikkelde visie op deze disciplines. Werken aan 

de ervarings en taalbasis en vakintegratie staan hierin centraal. Het 

doel van flankerend onderwijs is dat onze studenten hun diploma 

behalen voor de beroepsopleidingen zonder daarin belemmerd te 

worden door de eisen die worden gesteld aan Nederlandse taal en 

rekenvaardigheden. Én dat we onze studenten afleveren met voldoende 

basis om vol vertrouwen een succesvolle vervolgstap te maken in  

de maatschappij. 

Concreet resulteerde dit in 2018 in:

•  De implementatie van het vrij lezen en creatief schrijven van zowel 

Nederlands als Engels. 

•  Het boek King Leroy, als opvolger van Queen Latifa, met oprechte 

levensverhalen van entreestudenten van Deltion geschreven door 

Windesheim studenten. Naast een leerzame ervaring voor de 

betrokken studenten, ook een mooi middel welke veelvuldig is 

ingezet om het leesonderwijs te ondersteunen.

•  De pilot ‘Burgerschap, de Nederlandse taal en lezen ineen’ breidt 

zich uit. Het uitgangspunt is dat studenten thematisch werken 

vanuit de actualiteit, waarbij de student werkt aan de 

burgerschapsdimensies, de taalbasis en taaldoelen.

•  Voortzetting van de Taalklas voor studenten niveau 2, 3 en 4 die 

dreigen uit te vallen vanwege hun taalachterstand. De studenten 

werken een half jaar onder leiding van een vaste, hiervoor speciaal 

aangestelde leraar, aan hun taalbasis.

•  Het ondersteuningsprogramma Nederlands, rekenen en Engels 

voor studenten die extra hulp nodig hebben om het lesprogramma 

te volgen (Junior Deltion Academie) is ingebed. 

•  Het aanbieden van klasoverstijgende activiteiten op het gebied van 

burgerschap in de maatschappelijke context, o.l.v. een 

projectleider burgerschap.

•  Het professionaliseringstraject voor leraren burgerschap is gestart 

en krijgt in 2019 een vervolg.

• Een kaderdocument voor burgerschap.

•  Onderzoek naar instroom en uitstroomresultaten Nederlands, 

rekenen en Engels.

De regie/vakgroepen voor de verschillende disciplines van flankerend 

onderwijs zijn ingebed in de organisatiestructuur van de colleges.  

Zij zijn, onder leiding van de projectleider flankerend onderwijs,  

de verbinding tussen visie en beleid op flankerend onderwijs en de 

uitvoerende leraren. Door middel van vakgroepbijeenkomsten en 

themabijeenkomsten ontmoeten vakdocenten van verschillende 

colleges elkaar en worden ervaringen gedeeld. Het examenbureau is 

hier direct bij betrokken. Voor nieuwe leraren worden bijeenkomsten 

georganiseerd. Ter versterking van het flankerend onderwijs werkt 

Deltion nauw samen met Hogeschool Windesheim Zwolle en 

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.

Beroepspraktijkvorming (BPV)

Het Deltion College werkt actief aan het behalen van de ambities 

rondom BPV. Het doel is de samenwerking tussen onderwijs en 

werkveld te versterken en de tevredenheid van studenten en werkveld  

te verhogen. Binnen de organisatie wordt de dialoog over ‘Deltion 
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overmorgen’ geregeld gevoerd. We werken dag in dag uit aan het 

goede onderwijs van vandaag. We werken aan de verbetering voor 

morgen en innoveren het onderwijs van overmorgen. BPV is integraal 

onderdeel van het middelbaar beroepsonderwijs en verdient dan ook 

de aandacht wanneer het gaat om het continue nastreven van de 

beste kwaliteit. In 2018 zijn door de opleidingsteams tal van verbeter

acties doorgevoerd, om de BPV(onderwijs)kwaliteit te verbeteren. Denk 

aan de inrichting van BPVbureaus, de aanstelling en scholing van 

teamdeskundigen BPV en de versterking van de samenwerking met 

SBB en het werkveld. Bovendien is naast de JOBenquête ook de 

BPVMonitor als jaarlijks evaluatieinstrument geïmplementeerd.

De verbeteracties zijn structureel doorgevoerd door de gehele 

organisatie en hebben geleid tot groei van de tevredenheids

percentages op BPV. Het Deltion College heeft in 2018 een overall 

stijging van de tevredenheid laten zien van twee procentpunt boven  

het landelijk gemiddelde.

In 2019 zal naar aanleiding van de JOBenquête in elk team het 

gesprek met studenten en werkveld aangegaan worden om de 

analyse van de JOB verder uit te werken. Dit wordt vervolgens 

verwerkt in de team en activiteitenplannen en blijft hiermee 

nadrukkelijk aandacht krijgen. 

Excellentie

Deltion biedt studenten volop mogelijkheden om te excelleren.  

Het Deltion College kiest voor een meervoudige benadering, zodat 

talentvolle studenten op verschillende terreinen en op verschillende 

opleidingsniveaus kunnen uitblinken. Deltion is er voor iedereen. 

Met deze meervoudige aanpak ontwikkelen wij de aanwezige talenten 

bij onze studenten. Het uiteindelijke doel van de programmalijn 

Excellentie is het inbedden van het programma in de onderwijsteams, 

naast het versterken van de kwaliteiten en talenten van studenten.  

En deze tot uiting laten komen in toekomstbestendig, innovatief 

en kwalitatief hoogwaardig vakmanschap.

Excelleren in vakmanschap

Het Deltion College daagt studenten uit om hun vakmanschap te laten 

zien. Deltion organiseerde in 2018 Deltion Skillskampioenschappen. 

Van de 49 opleidingen waarin ook een landelijk Skillskampioenschap 

wordt gehouden, deden vanuit het Deltion College 47 opleidingen 

mee. 23 studenten van Deltion vielen in de prijzen bij de landelijke 

Skillswedstrijden in maart 2018.

Het Deltion College kent een diversiteit aan toptrajecten. De bekendste 

zijn de Librijeklas, de Hiltonklas, het rallyteam, de KLMklas, het 

secretaryplus traject, het junior assistent accountancy traject en  

de videoklas Zweden.

Excelleren in opleiding

Iedere student heeft de mogelijkheid om zich binnen de eigen opleiding 

te verbreden en te verdiepen. Er zijn hiervoor op dit moment ruim 250 

extra activiteiten binnen de teams benoemd. Studenten kunnen 

bovendien certificaten behalen. Havocertificaten bijvoorbeeld,  

maar ook diverse andere extracurriculaire certificaten zoals: 

Cambridge, Linux, Unix en mediawijsheid.
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Kennisdeling & professionalisering

Deltion droeg in 2018 bij aan de brochure ‘De docent’. Dit is het derde 

deel van de landelijke reeks brochures over excellentie. Daarnaast 

werd met vijf andere mboinstellingen en de Argumentenfabriek het 

boek ‘Word gewoon excellent’ gemaakt. Het boek is een denkhulp 

voor alle mensen die op mboinstellingen met excellentieonderwijs 

bezig zijn. Het boek brengt geleerde lessen in beeld en biedt inspiratie 

om excellentieonderwijs vorm te geven. Binnen Deltion werden in 

2018 vier netwerkbijeenkomsten gehouden. Eind 2018 sloot Deltion 

zich aan bij de mboecommunity die is ontstaan rondom excellentie.

Voortijdige schoolverlaters (VSV) en studiewaarde

Ook in 2018 was er ruim aandacht voor het terugdringen van het  

aantal voortijdige schoolverlaters (VSV) en voor studiewaarde. Onder 

studiewaarde verstaan we de mate waarin een mboinstelling erin slaagt 

meer studenten dan voorheen te begeleiden naar een zo hoog mogelijk 

diploma, gegeven hun vooropleiding. Een VSV’er is een student die 

jonger is dan 23 en uitvalt zonder startkwalificatie. Een startkwalificatie  

is een diploma van havo, vwo, of het mboniveau 2 of hoger. 

Het blijkt landelijk, en dus ook voor Deltion, steeds lastiger het aantal 

voortijdige schoolverlaters terug te dringen. In onderstaande tabel 

(figuur 1) zijn de definitieve VSVcijfers voor schooljaar 20162017 en de 

voorlopige VSVcijfers 20172018 vermeld. Analyse van deze cijfers laat 

zien dat het aantal VSV’ers op niveau 2 in schooljaar 20162017 onder 

de norm is gebleven, maar het aantal VSV’ers op niveau 1, 3 en 4, net 

boven de landelijke norm lag. In 20172018 zien we een toename van  

het totale aantal VSV’ers, zowel absoluut als procentueel. De voorlopige 

cijfers geven aan dat Deltion, ondanks de daling van de uitval op niveau  

4, alleen voor niveau 1 de streefnorm zal halen. Het aantal mannelijke 

studenten, het aantal allochtone studenten en de studenten van achttien 

jaar en ouder vormen ook dit jaar het grootste aandeel van de VSV’ers. 

Dit geldt zowel voor het Deltion College als landelijk. 

In vergelijking met schooljaar 20162017 is er een toename van het 

totale aantal VSV’ers, zowel absoluut als procentueel. In schooljaar 

20162017 haalde Deltion alleen voor niveau 2 nog de streefnorm, in 

schooljaar 20172018 wijzen de voorlopige cijfers uit dat alleen niveau 

1 de streefnorm zal halen. Mogelijke verklaringen voor het niet behalen 

van de streefnormen zijn:

•  Een toename van het aantal studenten dat waarschijnlijk vóór de 

invoering van Passend Onderwijs (september 2014) niet gestart 

zou zijn in het mbo.

•  Door de aantrekkende arbeidsmarkt vinden jongeren, ook zonder 

startkwalificatie, makkelijker werk. Tijdens de stageperiode wordt 

hen bijvoorbeeld een arbeidscontract aangeboden (‘groenpluk’).

In 2019 analyseren we de VSVcijfers en onderzoeken we waar  

verbeterpunten zitten. In de kwaliteitsagenda is ook extra aandacht  

voor VSV (speerpunt 1 kwetsbare jongeren).

Jongerenteam binnen de muren van de school

Sinds 2017 ondersteunt het Deltion Jongeren Team (DJT) alle niveau 1 en 

2 opleidingen bij de begeleiding van kwetsbare jongeren. Het DJT is een 

samenwerkingsverband tussen het Deltion College en partners op het 

gebied van (Jeugd)hulp en functioneert als een ‘sociaal wijkteam’ binnen 

de muren van de school. Door in de school aanwezig te zijn, worden  

signalen snel opgemerkt. Studenten zijn sneller zichtbaar en krijgen 

eerder hulp. In de afgelopen jaren zijn positieve resultaten bereikt: 

• Laagdrempelige hulp voor studenten.

• Korte communicatielijnen waardoor hulp snel beschikbaar is.

•  Leraren worden ontlast van zorgtaken waardoor zij zich meer 

kunnen richten op hun onderwijstaak.

•  Partners ervaren de gezamenlijke visie op de inzet van hulp  

op school als positief.

•  De expertise van de partners is aanvullend op de begeleiding 

binnen de school. 

2016/2017 2017/2018

werkelijk % vsv streefnorm werkelijk % vsv streefnorm

mbo niveau 1 28,87% 27,50% 20,53% 27,50%

mbo niveau 2 8,72% 9,50% 10,20% 9,40%

mbo niveau 3 3,89% 3,60% 4,86% 3,50%

mbo niveau 4 3,84% 2,75% 3,61% 2.75%

totaal 5.00% 5,27%

 Figuur 1, definitieve VSV-cijfers 2016/2017 en 2017/2018

Het DJT wordt in 2019 voortgezet. Vanaf september 2018 vindt in 

enkele niveau 3 en 4 opleidingen een pilot plaats met de inzet van het 

Deltion Jongeren Team. Een belangrijk ontwikkelpunt is een betere 

afstemming tussen het DJT en de woongemeente van de student. 

Deze afstemming vond in 2018 steeds vaker plaats. Ook vindt inmiddels 

structureel overleg plaats tussen het Schoolmaatschappelijk Werk 

(SMW) en het DJT. Het doel is om de samenwerking tussen beide te 

intensiveren. Zo is in 2018 samengewerkt aan een preventieprogramma 

voor dip, depressie en suïcide. Voor leraren zijn daarover kenniscafés 

georganiseerd en voor studenten een cursus ‘Grip op je dip’. In het 

schooljaar 20172018 zijn 264 studenten begeleid door het DJT. Uit  

de evaluatie van 2018 blijkt dat het aantal trajecten op het gebied van 

lichte ondersteuning (de trajecten waar geen beschikking van de 

gemeente en/of zorgverzekeraar voor nodig is) is toegenomen. Het 

aantal trajecten met zware ondersteuning is afgenomen. Redelijkerwijs 

kan daarmee geconcludeerd worden dat de aanpak werkt.  

Het organiseren van hulp dichtbij loont.

Herijking verzuimbeleid

In 2018 is de uitvoering van het herijkte verzuimbeleid (2017) 

gemonitord. Het adequaat en kwalitatief melden van verzuim bij het 

verzuimloket van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) werd met name 

gevolgd. Leraren en studieloopbaanbegeleiders kregen ondersteuning 

van verzuimmedewerkers en een extra herinneringsmail om volgens de 

wettelijke regels te melden. De adviseurs kwaliteitszorg brachten het 

management op de hoogte van de kwaliteit van de meldingen binnen 

hun college. Het resultaat van de pilot liet zien dat Deltionbreed het 

aantal kwalitatieve meldingen bij DUO toenam, omdat het aantal 

meldingen (zonder toelichting) afnam en dat was het doel van de  

pilot. Vanaf 1 januari 2019 is de pilot beëindigd, maar de adviseurs 

kwaliteitszorg blijven de kwaliteit van de meldingen monitoren.

Nieuwe VSV-aanpak 2017-2020

Samen met de scholen en gemeenten in de regio is in 2016 gewerkt 

aan een nieuwe meerjaren VSVaanpak. In 2018 is op grond hiervan 

uitvoering gegeven aan tien verschillende VSVprojecten. Een aantal 

van deze projecten ondersteunt de invoering van loopbaanoriëntatie 

en begeleiding (lob) op het mbo. Een voorbeeld hiervan is ‘Meelopen in 

het mbo’, een initiatief dat samen met het voortgezet onderwijs (vo) op 

de zes mboscholen in de regio wordt uitgevoerd. Daarnaast is de 

‘warme overstap’ van vo naar mbo een groot project. De doelstelling is 

om zowel de vmbojongeren als de leerlingen van voortgezet speciaal 

onderwijs en praktijkonderwijs een goede start op het mbo te bieden. 

Het herijkte verzuimbeleid van Deltion maakt onderdeel uit van de 

regionale aanpak van het verminderen van het verzuim en VSV.

Examinering 

In 2016 hebben de examencommissies een driejarenplan ontwikkeld 

waarin doelstellingen zijn geformuleerd over het verbeteren en 

doorontwikkelen van de processen en uitvoering van examinering.  

In deze driejaren plannen staan vier pijlers centraal, die zijn  

afgeleid van de visie op examinering van Deltion: Transparant &  

Eenduidig, Onafhankelijkheid, Stakeholders & regio en Deskundigheid, 

Bevlogenheid & Betrokkenheid. De examencommissies geven aan dat 

de doelstellingen ten aanzien van het verbeteren en doorontwikkelen 

van de processen en de uitvoering van examens zijn behaald. 

Nieuwe wetgeving in 2017 heeft geleid tot aanpassingen in de taken, 

bevoegdheden en samenstelling van de examencommissies. 

Het Deltion handboek examinering en daaruit volgende processen  

zijn aangepast aan deze veranderde wet en regelgeving. 

In 2018 is er een voorstel voor herziening van de inrichting van  

de examenorganisatie gemaakt. De examensecretarissen hebben 

hiervoor input opgehaald door externe advisering, bezoeken aan 

collegainstellingen en een interne consultatieronde. 

Deltion neemt deel aan het landelijk netwerk examinering, waar ervaringen 

en kennis met collegainstellingen worden gedeeld. In 2018 is de 

gezamenlijke scholing van de drie vaststellingsadviescommissies 

voortgezet. Deze commissie adviseert over de vaststelling van 

examens. Op het gebied van het flankerend onderwijs is het 

examenplansysteem (EPS) verder doorontwikkeld. Vanuit saMBO

ICT wordt ingezet op samenwerking met collegainstellingen en 

leveranciers als het gaat om digitalisering van examendossiers. 

Leren met ICT

Het Deltion College wil het gebruik van ICT bij het leren van de 

student stimuleren met als doel het onderwijs te verrijken en 

aantrekkelijker te maken. Deze programmalijn focust zich op de 

onderwijskundige inzet van ICT.

Hoe doen wij dit? 

Om de didactische kennis en vaardigheden van de leraren te 

vergroten, is de leerlijn ‘leren met ICT’ ontwikkeld met de  

volgende trainingen:

• Activerende didactiek met ICT

• Blended leren en blended coaching 

• Afstandsonderwijs

• Ontwikkelen van online modules

• In 2019: Flipping the classroom
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Om meer kennis over blended leren in de teams te krijgen, hebben we 

inmiddels twaalf blended coaches. Zij werken als inspirator en proces

begeleider voor teams om het leren met ICT aan te jagen. Het jaar 2018 

stond in het teken van het versterken van hun positie. De coaches 

werken met een actieplan, waarop ook in 2019 landelijk wordt ingezet. 

Onze coaches zijn aangesloten bij het project Bruggen Bouwen 

(SaMBOICT/KennisNet) om met andere roc’s kennis te delen. 

In 2018 is geëxperimenteerd met nieuwe onderwijsmogelijkheden. 

Niveau2Breed heeft de pilot ‘Begeleiding op afstand’ voor de tweede 

keer positief afgerond. In 2019 gaan zij verder en sluiten andere 

teams aan.

Afstandsonderwijs blijft groeien: 2018 is afgesloten met elf teams die 

afstandsonderwijs verzorgden. Totaal hebben 1.351 studenten online 

lessen gevolgd. Voor 2019 hebben zich nieuwe teams gemeld. De 

groep ‘afstands’leraren groeit. In februari 2019 vindt de eerste 

bijeenkomst plaats om ervaringen onderling te delen.

Herontwerp onderwijsprogramma

Op 1 augustus 2016 is gestart met de nieuwe kwalificatiedossiers 

gebaseerd op de nieuwe kwalificatiestructuur (Herziene Kwalificatie 

Structuur, HKS). De curriculumtool is ingezet om het proces te 

ondersteunen. Aan de hand van de curriculumtool is een basis 

gelegd voor gedegen curricula van de opleidingen. Teams hebben 

ook dit jaar hun onderwijs geëvalueerd en waar mogelijk verbeterd.  

In 2018 is de doorontwikkeling van meer flexibel onderwijs gestimuleerd. 

Dit heeft geleid tot een doorontwikkelde visie op leren en onderwijs. 

De herziene visies vormen de basis om met alle teams verder te bouwen 

aan onderwijs waarin de ontwikkeling van de student centraal staat en 

dat leidt tot waardevolle medewerkers voor de regionale arbeidsmarkt. 

Kernpunten uit de visie op onderwijs 2023, in aansluiting en aanvulling 

op de strategische visie van Deltion:

• De ontwikkeling van de student staat centraal

• Veilig en sociaal onderwijs

• In en met de praktijk

• Wendbaar vakmanschap

• Helder en transparant

Keuzedelen

Bij de start van de ontwikkeling van keuzedelen zijn een aantal beleids

uitgangspunten geformuleerd, die in juni 2016 zijn vastgelegd in een 

document. Colleges en teams zijn verantwoordelijk voor de invulling  

en uitvoering van de keuzedelen. In 2018 is het aanbod, de opzet en 

organisatie van de keuzedelen uitgebreid geëvalueerd. Op basis hiervan 

is een plan van aanpak opgesteld dat in 2019 wordt uitgevoerd.

Amendement Rog in het kader van keuzedelen

Er is door Deltion niet afgeweken van de keuzedeelverplichting in het 

kader van persoonlijke, culturele of levensbeschouwelijke vorming.

Verzoeken studenten voor niet gekoppelde keuzedelen

Als door een student een verzoek wordt ingediend voor een niet 

gekoppeld keuzedeel, dan verloopt de toetsing van het criterium 

‘overlap van onderdelen uit het kwalificatiedossier van de opleiding’ via  

de examencommissie. Deze commissie doet een uitspraak en stelt de 

student op de hoogte van de uitslag. Ook legt de examencommissie  

vast hoeveel studenten een verzoek hebben ingediend, hoeveel er zijn 

toegewezen en afgewezen. Bij afwijzing wordt altijd vastgelegd welke 

reden dit heeft.

In 2018 hebben studenten 34 verzoeken ingediend voor niet gekoppelde 

keuzedelen. Alle verzoeken zijn afgewezen wegens overlap. 

Aanbodverplichting keuzedelen

Er zijn in het kalenderjaar 2018 geen afwijkingen geweest. Deltion heeft 

als criterium om niet te starten een ondergrens van vijftien deelnemers 

aangegeven, een doelmatigheidscriterium. Opleidingsmanagers mogen 

hiervan afwijken. Wanneer minder studenten zich aanmelden kan een 

leidinggevende ervoor kiezen om een keuzedeel wel door te laten gaan.

Vereiste voorkennis voor het kunnen volgen van een keuzedeel kan ook 

onder doelmatigheid vallen. Wanneer een student de vereiste voorkennis 

niet heeft en het binnen de beschikbare periode niet meer mogelijk is om 

deze alsnog te vergaren, dan kan hij het keuzedeel niet volgen.

De criteria voor de te kiezen keuzedelen zijn via de studiegidsen aan 

de studenten inzichtelijk gemaakt. 

Internationalisering 

De beleidslijn Internationalisering heeft als doel de inzetbaarheid van 

studenten op een internationale arbeidsmarkt te versterken en de 

internationale mobiliteit van leraren te vergroten. Het is mogelijk om 

een stage of een project in het buitenland te doen. Binnen Europa  

zijn daarvoor zogenaamde hotspots aangewezen: Berlijn, Londen, 

Münster en Helsinki/Lahti. Deltion participeert in een KA2 project 

genaamd WellTech in de periode van september 2017 tot en met 

september 2019. In het project wordt lesmateriaal ontwikkeld en 

getest voor de opleidingen in de gezondheidszorg.

Acht tweetalige opleidingen

Als één van de weinige roc’s in Nederland heeft Deltion acht inter

nationaal georiënteerde, tweetalige opleidingen. Bij een deel van de 

opleidingen is Engels de voertaal en werkt de student met Engelstalige 

boeken en opdrachten. De student haalt aan het eind van zijn studie 

twee diploma’s: het reguliere mbodiploma en het BTECdiploma, dat 

internationaal wordt erkend. Bij de opleiding Opticien is niet Engels, 

maar Duits de voertaal. In 2018 is een nieuwe tweetalige opleiding 

gestart: Marketing and Communication Studies. 

Leraren in het buitenland

In 2018 hebben 146 medewerkers vanuit vijf colleges in het kader van 

internationalisering in het buitenland een opleiding gevolgd of lesgegeven. 

In dit traject maken medewerkers van Deltion kennis met (de organisatie 

van) het onderwijs in een ander land. 

Studieweken en onderwijsactiviteiten

In 2018 hebben 430 studenten een studieweek in het buitenland 

doorgebracht. Het betreft een programma van één week waarin 

onderwijsprogramma’s met of zonder partnerschool en bedrijfsbezoeken 

worden uitgevoerd. Bij Defensie gaat het om outdoor activiteiten. 

Pedagogisch Werk voert samen met studenten van Richardvon 

Weizsäcker Berufskolleg uit Lüdinghausen een simulatiespel Polis  

uit in Hamminkeln. 

Onderwijsmobiliteit studenten

Studenten kunnen een deel van een onderwijsprogramma in het 

buitenland volgen dat meetelt binnen het curriculum. In de meeste 

gevallen krijgt het gestalte in coproductie met een betrouwbare 

buitenlandse partnerschool van Deltion College. Denk hierbij aan 

uitwisselingen en excursies in samenwerking met partnerscholen in 

andere landen. Naast een mooie leerzame ervaring is dit ook goed voor 

de internationale samenwerking. 
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Buitenlandse studenten en leraren bezoeken Zwolle

Naast bezoeken van onze studenten en leraren aan het buitenland, 

komen er ook buitenlandse bezoekers bij ons. Zo hebben in 2018 96 

buitenlandse studenten van partnerscholen stagegelopen in Zwolle.  

Zij kwamen onder andere uit Duitsland, Hongarije, Noord Ierland, 

Top 5: Buitenlandse stages Deltion studenten 2018 

College Team Aantal

Horeca, Reizen & Dienstverlening Toerisme & Recreatie 124

Horeca, Reizen & Dienstverlening Luchtvaartdienstverlening 107

Economie & Ondernemen Internationale Handel & Commercie 37

Horeca, Reizen & Dienstverlening Hotel & Facility Management 35

Design, Media & ICT Media Vormgeving 19

Top 5: Buitenlandse stages Deltion studenten 2018.

Totaaloverzicht van de activiteiten aangaande Internationalisering in beeld

College

Buiten-
landse 

BPV / Stages 
studenten

Onderwijs-
mobiliteit

Studie-
weken

Tweetalig 
onderwijs

Docenten-
mobiliteit

Horeca, Reizen & Dienstverlening 274 167 481  9

Economie & Ondernemen  61 102 184

Welzijn & Gezondheid 38  23 38

Sport, Opvoeding & Maatschappij 
en Veiligheid

 9 230 39

Techniek & Gebouwde Omgeving  16  18  60 21

Mobiliteit & Logistiek en START.Deltion 20  90  50 39

Design, Media & ICT 43 24  50

Totaal 461 301 430 738 146

Totaaloverzicht van de activiteiten aangaande Internationalisering in beeld.

Spanje, Italië, Engeland en Finland. Ook hebben we groepen  

buitenlandse collega’s ontvangen vanuit Spanje, Duitsland, IJsland. 

Circa vijftig leraren hebben een weekprogramma op het Deltion  

College gevolgd. 

Subsidie: Erasmus+

Stages en buitenlandse reizen kunnen vanuit subsidiegelden worden 

betaald. In 2018 zijn er 301 onderwijsmobiliteiten met Erasmus+

subsidies tot stand gekomen. Het Deltion College heeft vanuit  

de Erasmus+regeling € 640.000 gekregen om dit te bekostigen.  

We hebben ook € 30.000 ontvangen voor een lerarenreis voor 

volwassen en  educatie. In november 2015 heeft Deltion een Vet 

Charter of Mobility ontvangen van het Ministerie van OCW, omdat 

Deltion heeft bewezen mobiliteitsprojecten op een goede manier uit te  

voeren van aanvraag tot inhoudelijke en financiële eindverantwoording. 

Daarmee is Deltion in de periode van 2016 tot en met 2021 met een 

vereenvoudigde aanvraagprocedure verzekerd van Erasmus+subsidies 

voor studenten en lerarenmobiliteit. Dit draagt bij aan het intensiveren 

van onze internationaliseringsactiviteiten.

Ondernemerschap

In 2018 is veel bereikt op het gebied van ondernemerschap. Keuzedelen 

zijn breed beschikbaar gesteld in de gehele organisatie en diverse 

bijeenkomsten rondom het thema ondernemen zijn ingevuld met 

inspirerende sprekers. Ook is in samenwerking met Landstede de 

éénjarige opleiding Vakman Ondernemer ontwikkeld. Deze start in 2019. 

De strategie rondom ondernemerschap is herijkt. Conclusie bij dit 

traject was dat alle ingrediënten aanwezig zijn om de studenten van 

het Deltion College kennis te laten maken met ofwel een ondernemende 

houding, ofwel de eerste beginselen van het ondernemen. De relatieve 

onbekendheid met het programmaaanbod rondom ondernemerschap 

wordt gezien als aandachtspunt. Vanaf najaar 2018 is dit opgepakt.  

De leden van de Expertisegroep Ondernemen, bestaande uit leraren  

uit de zeven colleges, dragen het aanbod actief uit binnen hun college. 

Binnen het verband van de samenwerkende mbo en hboscholen 

werden in 2018 activiteiten uitgewisseld en opengesteld voor elkaar. 

Gezamenlijk is invulling gegeven aan de Global Entrepreneurship 

week. Samen met Landstede, Windesheim en Menso Alting wordt 

gekeken hoe ondernemen binnen de regio Zwolle voor studenten  

(nog) aantrekkelijker kan worden gemaakt. Dit vormt ook één van  

de ambities van de Zw8lse. 
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2.2  INSPECTIE, ONDERWIJSKWALITEIT EN KWALITEITSBELEID 

Het Deltion College wil de kwaliteit van zijn onderwijs continu 

verder versterken. Dit willen we bereiken door de processen die 

rechtstreeks te maken hebben met het onderwijs en de studenten 

van het Deltion College systematisch te leren beheersen en 

voortdurend te blijven verbeteren. Een instrument dat hierbij 

wordt ingezet, is de Deltion prestatiekaart. In ons kwaliteitsstelsel 

komen normering, beoordeling, realisatie en verbetering van 

kwaliteit in een cyclus tot uitdrukking. Daarnaast borgen wij 

hiermee dat ook van buitenaf de kwaliteit van het onderwijs  

van Deltion getoetst kan worden.

Vaststelling beleid, doelstellingen en behaalde resultaten

De brede doelstelling van Deltion is dat we groots in kwaliteit willen zijn. 

Vanuit deze strategische visie is een vertaling gemaakt naar het Deltion

brede kwaliteitsbeleid. Op basis hiervan zijn kwaliteitsdoelstellingen 

vastgesteld. Deltion monitort de doelstellingen aan de hand van een 

geïntegreerd kwaliteitsmanagementsysteem. Om aantoonbaar aan de 

eisen van een kwaliteitsmanagementsysteem te voldoen, maakt Deltion 

gebruik van een kwaliteitshandboek en een Handboek Examinering 

waarin de onderwijs en examenprocessen zijn beschreven. Zowel het 

kwaliteitshandboek als het handboek Examinering zijn in 2018 geëvalueerd 

en bijgesteld. Het kwaliteits managementsysteem wordt jaarlijks 

beoordeeld door het CvB. Inzichten hieruit kunnen leiden tot het 

bijstellen van het kwaliteitsbeleid en doelstellingen.

Inspectie

In november 2018 heeft een wisseling van contactinspecteur van  

de Inspectie voor het Onderwijs plaatsgevonden. De nieuwe 

inspecteur zal drie jaar de contactpersoon zijn voor het Deltion 

College. In oktober 2018 heeft de inspectie een heronderzoek 

uitgevoerd naar de examinering bij de opleiding Medewerker 

Openbaar Bestuur en Juridisch Administratief Dienstverlener.  

Het conceptrapport is eind kalenderjaar 2018 ontvangen en de 

onderzochte standaarden zijn nu voldoende bevonden. Het betreft  

hier de standaarden ED 1 – Kwaliteitsborging examinering en 

diplomering en ED 3 – Afname en beoordeling. De inspectie heeft  

bij het heronderzoek geconstateerd dat de examen commissie de 

examinering en diplomering voldoende borgt. Door de verandering  

van opzet van de examinering heeft de examencommissie beter  

zicht en grip op de kwaliteit van de afname en beoordeling. Tevens  

is geconstateerd dat de al aanwezige assessoren het afgelopen jaar  

een professionaliseringsslag hebben gemaakt op het gebied van 

examinering. Het afgelopen jaar is eveneens een herstelonderzoek 

uitgevoerd naar de onderwijsresultaten van 2017 van de opleiding 

Ontwerpend Meubelmaken. De inspectie constateerde hierbij een 

stijgende lijn. Eigen onderzoek heeft aangetoond dat de opbrengsten 

van 2018 voldoende zijn. In 2019 zal de Inspectie dit formeel bevestigen.

Instellingsbrede aansturing

De verbetering van de kwaliteitsborging op opleidingsniveau wordt 

aangestuurd en ondersteund door adviseurs in de colleges en 

adviseurs van het Bureau Onderwijs & Kwaliteit (O&K). De ingezette 

acties, met als doel teams meer eigenaar te laten zijn van de kwaliteit 

van de opleiding, blijven een voortdurend aandachtspunt. Specifiek 

voor dit thema is een focusgroep opgericht bestaande uit adviseurs 

kwaliteitszorg, een adviseur van het bureau Onderwijs & Kwaliteit en  

een aantal opleidingsmanagers. De focusgroep gaat in gesprek met 

andere partijen om te kijken waar vraagstukken liggen en hoe teams 

ondersteund kunnen worden om duurzame kwaliteitsontwikkeling  

op gang te brengen. 

Afwijkende uren 

In 2018 dienden in totaal tien opleidingen een verzoek in bij het CvB 

en de Studentenraad om af te wijken van de urennorm. Het proces 

voor dergelijke verzoeken gaat uit van de richtlijnen in de handreiking 

van de mbo Raad. Kern is dat het team een verantwoording schrijft waarin 

ze hun verzoek onderbouwen. Het CvB en de Studentenraad moeten 

beiden instemmen met elke afwijking. Aan de volgende opleidingen is 

toestemming verleend:

• Maatschappelijke Zorg

•  Medewerker Marketing & Communicatie

•  Doktersassistent

•  Pedagogisch Werk

•  Technicus Elektrotechnische Systemen

•  Technicus Mechatronicasystemen

•  Optiek

•  Travel, Leisure & Hospitality

•  Sport & Recreatie

Aanvraag nieuwe opleidingen

In 2018 zijn geen nieuwe opleidingen gestart binnen Deltion. Wel zijn  

er bij DUO, conform de geldende procedure, een aantal aanvragen 

ingediend ten aanzien van de derde leerweg en mbocertificaten. 

 

Interne audit

Het auditteam is onderdeel van de dienst Finance & Control en bestaat 

uit drie fulltime auditoren. De auditplanning komt voort uit een gegevens

analyse waarin alle door Deltion College aangeboden opleidingen zijn 

opgenomen. De gegevensanalyse bestaat uit diverse indicatoren 

waaronder de onderwijsresultaten, JOB en MTO. In december 2017  

is de auditplanning voor 2018 door het CvB vastgesteld. 

In 2018 is de manier van auditen gewijzigd. De audits hebben een meer 

waarderend karakter gekregen, maar het oordeel per kwaliteitsgebied is 

blijven bestaan. Alle initiële en opvolgingsaudits zijn uitgevoerd op basis 

van het Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op het mbo.

Initiële audits

Een initiële audit bestaat uit: 

• een lesbezoek voorafgaand aan de audit;

• een presentatie door teamleden;

• een gesprek met teamleden over examinering;

• een gesprek met vijf tot acht studenten;

•  een gesprek met teamleden over het onderwijsproces,  

de kwaliteitszorg en de opbrengsten;

•  een gesprek met de opleidingsmanager. 

Aan het eind van de dag vindt de terug koppeling van de bevindingen 

plaats met een presentatie aan de collegedirecteur, opleidingsmanager, 

adviseur kwaliteitszorg en leraren. In 2018 heeft bij veertien teams 

een initiële audit naar de kwaliteit van onderwijs én examinering 

plaatsgevonden. Bij elf audits was een externe auditor betrokken. 

Opvolgingsaudits

Tijdens opvolgingsaudits, die een jaar na de initiële audit plaatsvinden, 

is het voor teams mogelijk om op de kwaliteitsgebieden die onvoldoende 

waren een voldoende te krijgen. Als uit de opvolgingsaudit blijkt dat er 

significante verbetering heeft plaats gevonden, kan de onvoldoende 

omgezet worden naar een voldoende. In 2018 heeft het auditteam 

negen opvolgingsaudits uitgevoerd. 

Thema audits

In 2018 zijn onderstaande thema audits uitgevoerd:

•  kwaliteitsborging examinering en diplomering (ED1)  

bij de drie examencommissies;

•  diplomering, naar aanleiding van het onterecht uitgegeven  

diploma bij de opleiding Luchtvaartdienstverlening;

• maatwerktrajecten van niveau 3 naar niveau 4.

Jaarverslag

De bevindingen en actiepunten van alle audits worden jaarlijks 

samengevat in een jaarverslag. Dit jaarverslag audit wordt met het  

CvB besproken. Naar aanleiding hiervan kan de huidige auditplanning 

worden bijgesteld. 

Auditpool Diagonaal

Het Deltion College is aangesloten bij auditpool Diagonaal. Dit is  

een samenwerkingsverband van 21 mboinstellingen waarin auditoren 

worden uitgewisseld om te bewerkstelligen dat het auditteam tot een 

objectief en onafhankelijk oordeel komt. Bij elf initiële audits is een externe 

auditor van Diagonaal ingezet. Tienmaal heeft een auditor van Deltion een 

bijdrage geleverd aan een audit van een andere mboinstelling.

Vooruitblik 2019

•  Naast initiële, opvolgings en thema audits zullen er in 2019  

voor het eerst dienstenaudits worden uitgevoerd.

•  Het auditteam is op zoek naar manieren om het imago als 

‘politieagent’ om te buigen naar ‘critical friend’. Dit doen zij  

onder meer door de waarderende manier van auditen, een 

workshop te verzorgen op de Deltion Dag en de bestaande 

contacten te intensiveren.
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3.1 STUDENTENGEGEVENS: AANTALLEN

ONZE STUDENTEN

3 

Al enkele jaren neemt het aantal studerenden bij Deltion toe. In 2018 

kwam bijna 14% van de studenten uit Zwolle zelf en ongeveer 46% 

uit de negentien omliggende gemeenten. 

De overige 40% van de studenten komt voornamelijk uit de rest van Noord

Oost Nederland, maar bevat ook een kleine groep studenten die elders 

wonen. Denk aan bijvoorbeeld Amsterdam, Rotterdam en Den Helder. 

De stijging van het aantal studenten is zowel bij de voltijd BOL

opleidingen als bij de deeltijd BBLopleidingen zichtbaar. De colleges 

Sport, Opvoeding & Maatschappij/Veiligheid (SOM/VH), Techniek & 

Gebouwde Omgeving (TGO) en Welzijn & Gezondheid (WG) kenden  

in 2018 de grootste stijging.

BOL BBL Vavo

Overzicht aantal studenten Deltion
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Overzicht studentenaantallen Deltion

1 oktober 2018 1 oktober 2017

College BBL BOL Eindtotaal BBL BOL Eindtotaal

Design, Media & ICT 137 1.959 2.096 121 1.907 2.028

Economie & Ondernemen 541 1.997 2.538 638 1.906 2.544

Horeca, Reizen & Dienstverlening 335 1.777 2.112 346 1.758 2.104

Mobiliteit & Logistiek / Start.Deltion 928 984 1.912 904 994 1.898

Sport, Opvoeding & Maatschappij / Veiligheid 127 2.004 2.131 77 1.869 1.946

Techniek & Gebouwde Omgeving 1.911 1.223 3.134 1.663 1.250 2.913

Welzijn & Gezondheid 968 1.748 2.716 788 1.634 2.422

Eindtotaal 4.947 11.692 16.639 4.537 11.318 15.855

Vavo 909 829

Vavo

Het aantal inschrijvingen per 1 oktober in het vavo is in 2018 gestegen. 

Meer dan de helft van deze leerlingen worden rechtstreeks door het rijk 

bekostigd. De overige inschrijvingen hebben betrekking op convenanten 

met andere scholen of overige inschrijvingen. Deltion heeft met ca. 

3540 scholen in het voorgezet onderwijs convenanten afgesloten, 

waarbij de school het voortgezet onderwijs uitbesteedt aan Deltion.

Bekostiging

Voor het beroepsonderwijs vindt de bekostiging plaats op basis  

vande telgegevens van twee jaar geleden (t2 bekostiging). Deze 

bekostiging is vanaf 2000 opgebouwd uit 80% van het gewogen 

aantal studenten per 1 oktober in het betreffende jaar (t2) en 20%  

van het gewogen aantal diploma’s in het betreffende jaar (t2).  

De weging van de diploma’s vindt plaats op basis van niveaus:  

hoger gekwalificeerde diploma’s tellen zwaarder mee dan lager 

gekwalificeerde. De ontwikkeling van deze gewogen kengetallen 

voor het beroeps onderwijs is weergegeven in de overzichten op 

pagina 34.
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3.2  STUDENTENTEVREDENHEID

We hechten veel waarde aan de mening van de student. ‘De student 

staat centraal’ is dan ook al jaren één van de strategische pijlers. Om 

te peilen bij studenten hoe tevreden ze zijn en waar ze verbeterpunten 

zien, nemen we periodiek enquêtes af, zoals ons instroomonderzoek 

en de deelname van Deltion aan de landelijke JOBenquête.

Instroomonderzoek

In de periode medio oktober  november heeft de Instroomenquête 

2018 opengestaan voor alle eerstejaars studenten. De antwoorden van 

3.300 respondenten geven waardevolle informatie over het beeld dat 

zij hebben van Deltion tijdens hun oriëntatie, het aanmeldingsproces 

en de eerste periode op school.

Een greep uit de positieve bevindingen:

•  Een groter deel van de eerstejaars studenten is positief (53% versus 

43% in 2016) over de voorlichting van Deltion op hun vorige school.

•  De goede naam van Deltion is de belangrijkste reden om voor  

Deltion te kiezen. De top3 wordt aangevuld met ‘de leuke sfeer’ 

en ‘vanwege vrienden die ook gaan’.

•  Ruim 85% was vooraf goed geïnformeerd over de tijd en plaats van 

de eerste dag dat ze bij Deltion verwacht werden (introductie of les). 

Tot slot gaf het onderzoek richting voor een aantal ontwikkelpunten:

•  Het inloggen bij MijnDeltion is voor 15% van de BOLstudenten nog 

lastig; 10% begreep dit proces niet goed, 2% had geen inlogcode 

en 2% gaf aan dat deze inlogcode niet werkte. 

•  Bij 42% wordt tijdens het intakegesprek niet gesproken over  

de kans op werk na het afronden van de opleiding. 

Het in 2017 afgeronde instroomonderzoek onder nieuwe studenten 

van Deltion is omgezet in actiepunten bij de verschillende onderwijs

teams; dit zal in 2019 ook met de conclusies van het instroomonderzoek 

uit 2018 gebeuren. 

JOB-monitor

De volgende zaken, die voortkwamen uit de JOBmonitor van 2017, 

hebben (ook) in 2018 onze nadrukkelijke aandacht gehad:

•  De tevredenheid over het rooster (zo min mogelijk tussenuren)  

en het tijdig doorgeven van wijzigingen.

•  Het gebruik van aangeschaft lesmateriaal (een extra check  

om alleen noodzakelijke aanschaffingen aan te geven).

•  Een rustige studieplek (in 2018 is er een start gemaakt  

met de herinrichting van de campus).

•  De aanwezigheid van motiverende leraren / uitdaging in de les / nuttige 

lessen (extra aandacht voor pedagogiek en didactiek in de lessen).

• Betere informatievoorziening over rechten en plichten.

totaal 2016 totaal 2017 totaal 2018 totaal 2016 totaal 2017 totaal 2018

3.3 KLACHTEN VAN STUDENTEN

Klachten van studenten worden behandeld door de sectie Studenten 

van de Interne Klachtencommissie. Deze sectie neemt klachten in 

behandeling van (examen)studenten, voormalige en aanstaande 

(examen)studenten van Deltion College en overige betrokkenen bij het 

onderwijs of de praktijkbegeleiding van het Deltion College (of diens 

gemachtigde). De klachten kunnen betrekking hebben op gedragingen 

ten aanzien van de student, van het CvB of diens gevolmachtigde, 

zoals verwijdering van of het niet toelaten tot de door hem gekozen 

opleiding en elke vorm van ongewenst gedrag. 

Aantal en aard van de klachten van studenten

De Interne Klachtencommissie heeft in 2018 totaal 136 klachten/

bezwaren/beroepen van studenten ontvangen. Hiervan zijn 130 

klachten onderling afgehandeld of ingetrokken. De zes klachten die 

overbleven, zijn door de klachtencommissie in behandeling genomen. 

Vier klachten zijn nietontvankelijk verklaard, één klacht is ongegrond 

verklaard en één klacht is deels nietontvankelijk, deels gegrond en 

deels ongegrond verklaard.

Studentenklachten 2018

Aard van de klacht DM&I E&O HR&D
M&L, 
Start 

Deltion
SO&M/V TGO W&G Diensten DB Groene 

Welle Totalen

Nietinschrijving/niet 

toelating van de 

aspirantstudent

0

Besluit ter uitvoering van de 

Studenten statuut, de 

Onderwijsovereenkomst of 

de Overeenkomst voor de 

beroeps praktijkvorming.

7 11 5 10 11 3 10 57

Een schriftelijk standpunt 

t.a.v. de inrichting en/of de 

inhoud van het onderwijs, 

waardoor de student meent 

rechtstreeks in zijn belang  

te zijn getroffen

0

Een handelwijze t.a.v. de 

inrichting en/of inhoud van  

het onderwijs, waardoor de  

student meent rechtstreeks  

in zijn belang te zijn getroffen

16 8 10 7 9 11 7 9 2 79

Examens: bij beroep tegen 

besluit examencommissie 

=> CvB voor de examens

0

Sociale veiligheid 0

Bescherming 

persoonsgegevens
0

Totalen 23 19 15 17 20 14 17 9 2 0 136
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3.4  VERSLAG 
STUDENTENRAAD 

Samenstelling van de studentenraad (SR)

De SR bestaat uit negen studenten van het Deltion College. Door het 

regelmatig aftreden van studenten uit de raad zijn er jaarlijks algemene 

verkiezingen. Om de doorstroom te garanderen, hebben studenten 

een zittingstermijn van twee jaar. De SR streeft er in 2019 naar om de 

zittingstermijn te verlengen naar drie jaar om de continuïteit meer te 

waarborgen. Tevens wordt de raad uitgebreid van negen naar elf 

leden. In 2018 hebben er zowel jaarlijkse als tussentijdse verkiezingen 

plaatsgevonden wegens het ontstaan van vacatures. Deze zijn naar 

tevredenheid ingevuld.

 

JOB keurmerk

De SR beschikt over het JOBkeurmerk, wat betekent dat de raad 

regelmatig vergadert en in gesprek is met het CvB en de OR. De SR 

wordt bijvoorbeeld ingelicht over beleidsstukken. Het CvB licht de 

beleidsstukken toe en daarnaast bestaat de mogelijkheid om de 

eigenaar van het beleidsstuk, bijvoorbeeld één van de directeuren/ 

portefeuillehouders, uit te nodigen in een SRvergadering. Een ambt elijk 

secretaris ondersteunt de SR. Deze wordt aangesteld door het CvB en 

biedt begeleiding en ondersteuning op organisatorisch en beleidsmatig 

niveau. De ambtelijk secretaris is de schakel tussen het CvB en de SR. 

De ambtelijk secretaris overlegt wekelijks met dagelijks bestuur van de 

SR, tweewekelijks met de gehele SR en is tevens bij alle vergaderingen 

met CvBSR en CvB/dbSR aanwezig. 

Het werken aan teamontwikkeling, de introductie van nieuwe leden, 

het op pijl houden van kennis, ontwikkelen van vaardigheden en 

opstellen van doelen vindt de SR erg belangrijk. De SR wordt hierin 

gefaciliteerd door het CvB. Onder andere tijdens een zogenaamd 

‘introductieweekend’ aan het begin van het kalenderjaar, heeft de SR 

ook in 2018 gewerkt aan het opstellen van doelen en teamontwikkeling. 

Een van de doelen die hier is geformuleerd is: “De studentenraad is 

meer zichtbaar voor medestudenten”. Teamontwikkeling stond in het 

teken van samenwerking, de inzet van talenten en feedback geven en 

ontvangen. Voor dit onderdeel is via de Deltion Academie een  

externe trainer ingehuurd.  

Vergaderingen CvB-SR

Naast dat de SR wekelijks met elkaar vergadert, vergaderen zij,  

dan wel met de hele SR, dan wel het dagelijks bestuur van de SR,  

met vaste regelmaat met het CvB. Dit jaar heeft de SR zesmaal 

vergaderd met het CvB. Tijdens deze overleggen zijn de lopende 

instemmingsaanvragen, adviesaanvragen, onderzoeksrapporten 

en overige actuele zaken besproken. Het CvB geeft een toelichting  

en de SR krijgt ruimte om vragen te stellen, advies te geven en mee  

te denken. In 2018 heeft de SR bijvoorbeeld de instemmingsaanvragen 

in en doorstroombeleid, procedure bindend studieadvies, pest protocol 

en zeven keer een instemmingsaanvraag afwijking onderwijs

programma behandeld. 

De SR brengt tijdens overleggen met het CvB eigen punten ter sprake, 

zoals initiatieven, ideeën, vragen en ook zaken die medestudenten 

bezighouden. In 2018 heeft de SR bijvoorbeeld de wens geuit om  

het mogelijk te maken dat, naast medewerkers, ook studenten gratis 

kunnen sporten. 

In 2018 zijn het CvB en de SR gestart met wisselend voorzitterschap  

om de dialoog te bevorderen. De SR komt nu meer in dialoog met  

CvB en ook komen zij meer met eigen vragen, meningen en ideeën. 

 

Tijdens de overleggen tussen CvB en de SR is onder andere 

gesproken over verkiezingen van de SR, de wens van de SR om  

gratis sporten voor studenten mogelijk te maken, aanbesteding SIS,  

(her)inrichting van de boulevard en het alumniplatform.  

Zoals eerder beschreven bestaat de SR uit negen leden, zij behartigen 

de stem van alle studenten. Om goed aan te sluiten bij al deze 16.639 

studenten is het contact met de achterban erg belangrijk. In 2018 

heeft de SR veel geïnvesteerd in het bereiken van de achterban.  

Zo hebben zij meer de samenwerking opgezocht met de adviseur  

van M&C en zijn zij tijdens de verkiezingen de klassen ingegaan.  

Ook zijn zij actief in gesprek gegaan met studenten over bepaalde 

onderwerpen, bijvoorbeeld in de pauzes in de kantine. Samen met  

het CvB heeft de SR een bijeenkomst georganiseerd voor studenten  

om met elkaar na te denken over Deltion Overmorgen. Een groot 

aantal studenten heeft met elkaar ideeën uitgewisseld over de 

toekomst van Deltion. Deze bijeenkomst heeft zes concrete ideeën 

opgeleverd. In 2019 wordt gekeken hoe we deze ideeën in samen

werking met de baanbrekers (medewerkers) tot uiting brengen. 
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4.1  PROFESSIONALISERING 

ONZE 
MEDEWERKERS 

4 

Deltion stimuleert en faciliteert zijn medewerkers om te blijven leren en 

ontwikkelen. Hiermee willen wij de wendbare en duurzame inzetbaar

heid van onze medewerkers bevorderen. Onze eigen Deltion Acade

mie ondersteunt dit door een integraal, samenhangend, betekenisvol 

en duurzaam aanbod aan professionaliseringsproducten en activitei

ten te ontwikkelen en aan te bieden. Deze activiteiten zijn gericht op de 

ontwikkeling van (onder andere pedagogisch en didactisch) vakman

schap, talenten en (soft) skills van medewerkers. 

•  In 2018 is meer dan zevenhonderd keer deelgenomen aan een 

activiteit op het gebied van professionalisering. Dit is exclusief de 

trajecten die buiten Deltion worden gevolgd. 

•  Er is een doorlopende leerlijn om ‘kwaliteit voor de klas’ te waar

borgen: van instructeur naar senior instructeur en van  

leraar naar senior leraar. Hieraan hebben in 2018 ongeveer  

honderd werknemers deelgenomen.

•  In oktober is de wettelijk verplicht gestelde opleiding Instructeur

mbo gestart, dit is een gekwalificeerde beroepsopleiding.  

De Deltion Academie is daar de uitvoerende partij in.

•  Uit de inventarisatie teamtrainingen blijkt dat er ongeveer vijftig 

interventies hebben plaatsgevonden om de kwaliteitscultuur, dan 

wel de professionele cultuur, naar een hoger niveau te brengen.

•  Het opleidingsaanbod is in 2018 uitgebreid, met onder andere de 

trainingen Ecommerce, Etwinning, Interculturele communicatie, 

Hoe nonverbaal ben jij en Proeverij en aanbod gericht op 

managementondersteuners.

De trainingen vanuit de Deltion Academie worden qua tevredenheid 

gemiddeld met een 7.8 beoordeeld. Om nog beter aan te kunnen 

sluiten op de behoefte, is de Deltion Academie ook gestart met 

effectmetingen op de verschillende professionaliseringsactiviteiten. 

4.2  ORGANISATIE-
ONTWIKKELING  
EN HR-BELEID 

Het HRbeleid concentreert zich rondom vier lijnen:

1. Identiteit & Imago

2. Sturing & waarden: versterken eigentijds leiderschap

3. Individu & verantwoordelijkheid

4. Reflecteren & leren

1.  Identiteit & imago 

In 2018 heeft Deltion met trots de titel ‘Beste Werkgever 2017

2018’ uitgedragen. Deltion ontving deze titel in februari 2018 op 

basis van de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidson

derzoek (MTO) in 2017. Het stimuleren en faciliteren van ontwikke

ling van medewerkers speelt hierbij een belangrijke rol. Enerzijds 

door de professionaliserings activiteiten vanuit de Deltion Academie. 

Anderzijds zet Deltion sterk in op klimaatversterkers, ter versterking 

van het communitygevoel, zoals de in 2018 georganiseerde: 

•  Roadshows: ontmoetingen tussen CvB, directie en  

teams om korte lijnen tussen de bestuurlijke top en  

de medewerkers te houden; 

 • Jaarlijkse uitreiking innovatieprijzen (Deltion Uitklinker); 

 •  Deltion Dag (onder andere workshops verzorgd door  

en voor collega’s);

 •  Deltion ontbijt start school en kalenderjaar; community 

gevoel versterken;

 •  Verhalen van medewerkers centraal in onder ander sociaal 

jaarverslag en andere publicaties.

 

  Deltion heeft ook een goed imago op de externe arbeidsmarkt. Dit 

blijkt onder andere uit een royale pool met potentiële sollicitanten 

die de afdeling recruitment benaderen voor een baan bij Deltion. In 

2018 zijn er 185 vacatures succesvol ingevuld. 23 nieuwe medewerkers 

zijn binnengekomen via de opgebouwde (talent)pool van recruitment. 

Voor zijinstromers die een overstap naar het onderwijs overwegen is 

een training ‘Pas voor de Klas’ ontwikkeld. 

Om in een toenemende krappe arbeidsmarkt talentvolle 

medewerkers aan te blijven trekken, vindt Deltion het belangrijk 

stagiaires en startende leraren goed te faciliteren. In 2018 is 

stagebeleid vastgesteld. Bij de uitvoering en ontwikkeling van het 

introductie en begeleidingsprogramma voor deze beide groepen 

wordt meer samen gewerkt. Denk hierbij aan intervisie, video

interactie begeleiding, training van opleiders in de school. Voor 

startende leraren is er binnen Deltion sprake van ‘lestijdreductie’. 

Dit was al van toepassing voordat dit in de CAOMbo in 2018  

werd vastgelegd.

2.  Sturing & waarden: versterken eigentijds leiderschap 

In 2018 heeft TIAS (school for Business) het MDprogramma voor 

alle leidinggevenden verzorgd. Hierin heeft het thema ‘visie en 

strategie ontwikkeling op beroepsonderwijs van de toekomst’ 

centraal gestaan. 

 

In 2018 is ook aan alle adviseurs binnen Deltion een hieraan 

verbonden traject aangeboden. Onder andere bedoeld om meer 

vanuit een gezamenlijk referentiekader de dialoog te kunnen 

voeren in de samenwerking tussen leidinggevenden en adviseurs.  

 

Het versterken van eigentijds leiderschap is steeds meer gericht 

op teamontwikkeling. Deltion streeft naar regelruimte binnen 

professionele teams waarmee optimaal ingespeeld kan worden  

op veranderingen in de omgeving. Deltion schrijft daarbij niet voor 

hoe zo’n team er exact uit moet zien, maar biedt wel een leidraad.  

De teamkaart ‘Deltionteam 2020’ is ontwikkeld in samenspraak 

met leraren. Deze teamkaart is in 2018 bij meerdere teamontwikkel

trajecten ingezet.

3.  Individu & verantwoordelijkheid 

Deltion stimuleert het versterken van professioneel werknemer

schap. Regelruimte en verantwoordelijkheid van de professional 

zijn hierbij van belang. In ontwikkelingstrajecten, zoals het senior 

traject voor leraren en instructeurs, wordt gewerkt met een actieve 

verantwoordingsvorm, ondersteund vanuit een digitaal portfolio. 

Daarnaast zijn in 2018 meerdere initiatieven genomen vanuit teams 

om te experimenteren met een meer talentgerichte gesprekken cyclus 

die aanzet tot leren/ontwikkelen en presteren vanuit eigenaarschap. 

4.  Reflecteren & leren 

Op basis van de uitkomsten uit het MTO zijn vervolgafspraken 

verankerd in college – dan wel teamplannen. In 2018 is aan deze 

afspraken gewerkt. In 2019 zal binnen een aantal teams een pilot 

meting gedaan worden om de cultuur van een ‘Great place to 

Work’ te meten binnen Deltion. In 2020 zal opnieuw een MTO 

uitgevoerd worden.
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Het aantal studenten nam het afgelopen jaar opnieuw toe. De personele 

groei gaat hier gelijk mee op. De flexibiliteit in het personeelsbestand 

blijft daarmee ook in stand. Aanleiding hiervoor is onder meer de huidige 

krapte op de arbeidsmarkt. Tot op heden is het gelukt de meeste 
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4.3  PERSONEELS-  
SAMENSTELLING 

vacatures binnen Deltion op redelijke termijn vervuld te krijgen. Op 31 

december 2018 waren er 1.469 medewerkers in dienst van het Deltion 

College. De verdeling man/vrouw is daarbij 704/765. 

Leeftijdsopbouw personeelsbestand 2018
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Totaal aantal medewerkers: 1469
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Deltion publiceert jaarlijks voor alle medewerkers het sociaal jaar verslag. Het sociaal jaarverslag 2018 heeft het thema Diversiteit & Inclusie. Ook staan 

in dit verslag meer gegevens over de opbouw van het personeelsbestand. Voor externen is het sociaal jaarverslag gepubliceerd op onze website.

Aantal uit dienstgetreden medewerkers in 2018 (totaal: 111).  Aantal in dienst getreden medewerkers in 2018 (totaal: 210).

Uit en in dienst getreden medewerkers
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4.4  INTEGRAAL GEZONDHEIDSMANAGEMENT (IGM) 
EN DIVERSITEIT & INCLUSIE

Door de toenemende vergrijzing en het steeds later bereiken van de 

pensioengerechtigde leeftijd is het extra belangrijk om oog te hebben 

voor gezondheid en vitaliteit. Dit vraagt de nodige aandacht van Deltion 

als werkgever én van de individuele medewerker. Van 2016 tot en met 

2018 zijn hiervoor diverse activiteiten ingezet, waaronder het organiseren 

van Risico Inventarisaties & Evaluaties op de campus. Deze zijn aangevuld 

met een online Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) en een Fysieke Health 

Check voor medewerkers werkzaam in deze gebouwen. In 2018 is de 

ingezette lijn afgerond.  

Doelen van de ingezette lijn waren:

1.  Het bewaken en bevorderen van de gezondheid in relatie tot het werk;

2.  Het bewaken en verbeteren van het functioneren en de 

inzetbaarheid van medewerkers;

3. Uiting geven aan het begrip ‘Goed werkgeverschap’;

4.  Vervolg geven aan de uitkomsten, conclusies en aanbevelingen 

van de diverse bovengenoemde onderzoeken met onder andere: 

strategische personeelsplanning, aanvulling van zowel de 

activiteitenplanning van de stuurgroep Integraal Gezondheids

management (IGM) als het aanbod van de Deltion Academie.

Werkhouding en persoonlijke belastbaarheid zijn belangrijke begrippen 

om klachtenvrij te kunnen werken. Ook de jaarlijkse Fitweek, het aan

bieden van leefstijladviezen aan medewerkers, het inrichten van diverse 

werkplekken om deze beter te laten aansluiten op de diverse werk

processen en het gratis sporten voor medewerkers op de campus 

dragen hieraan bij.

Stijging ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage is in 2018 gestegen. Het totale verzuim 

steeg van 5.04% in 2017 naar 5,62% in 2018. De stijging is zowel terug te 

vinden in het kortdurend (1.28%) als langdurig verzuim (4.34%). Beide 

zijn met 0.3% gestegen. In het langdurig verzuim (langer dan zes weken) 

tot twee jaar is binnen Deltion de meeste verbetering te behalen, omdat 

het gepaard gaat met hoge vervangingskosten en een continuïteits

problematiek. Bij terugkeer in het werk bestaat er na zes weken een 

hogere hervattingsdrempel en vergt het een meer resultaatgericht 

gestuurd integratietraject, aansluitend bij de wet en regelgeving. In de 

loop van 2018 is een reintegratiespecialist aangetrokken. Ook vond er

een aanbesteding plaats voor de inzet van de bedrijfsarts per 1 januari 

2019 om gedurende het ziekteverzuim meer in te zetten op de mogelijk

heden van de zieke medewerker. 

Ziekteverzuimpercentages 2018 per verzuimklasse
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Totale ziekteverzuimpercentages 2016 - 2018
Gemiddeld ziekteverzuim-

percentage 2016 - 2018
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<25 jaar 2534 jaar 3544 jaar 4554 jaar 5564 jaar > 64 jaar

Ziekteverzuimpercentages 2018 per leeftijdsklasse

%
 z

ie
kt

ev
er

zu
im

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

16

14

12

10

8

6

4

2

0

5,85

5,01
5,62

Diversiteit & inclusie

Deltion wil dat diversiteit en inclusie vanzelfsprekend worden op de 

werkvloer en binnen de leeromgeving. Hiermee willen we de talenten 

van elk individu zien en benutten. Er is een plan van aanpak ontwikkeld 

met een aanzet voor diverse initiatieven met in eerste instantie de 

nadruk op het vergroten van het bewustzijn van diversiteit en inclusie. 

Diversiteit komt in meerdere dimensies voor zoals culturele, etnische 

en religieuze achtergrond, gender, LHBTI4 en arbeidsvermogen.

Voor de doelgroep mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, 

zijn in 2018, net als in 2017, weer extra functies gecreëerd. Op 31 

december 2018 zijn er achttien mensen uit deze doelgroep aan het 

werk. Deze mensen vullen in totaal circa twaalf plaatsen van gemiddeld 

0,8 fte in het kader van de Banenafspraken in. Naast deze plaatsingen is 

er ook op diverse plaatsen kennis opgedaan met het werken met 

mensen uit deze doelgroep. Dit is van groot belang voor het vergroten 

van draagvlak voor extra plaatsingen. De bedoeling is om dit aantal 

systematisch verder te laten groeien.

4 LHBTI staat voor lesbische vrouwen (L), homoseksuele mannen (H), biseksuelen (B), transgenders (T) en intersekse personen (I). 
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4.5 KLACHTEN 

De sectie Personeel van de Interne Klachtencommissie neemt 

klachten in behandeling over gedragingen ten aanzien van een 

medewerker. De commissie is zodanig samengesteld, dat er zowel 

juridische expertise als kennis van en ervaring in de onderwijssector 

aanwezig is. Het SOMA College, en tot 1 augustus 2018 ook de 

Groene Welle (nu Zone.College), maken eveneens gebruik van  

de diensten van de sectie Personeel van onze Interne Klachten

commissie en de daarop van toepassing zijnde reglementen. 

Klachten kunnen betrekking hebben op onder meer besluiten rondom 

functiewaardering en gesprekkencyclus, elke vorm van ongewenst 

gedrag en overtreding van de wet en regelgeving rondom privacy. Alle 

schriftelijke klachten die bij de Interne Klachtencommissie binnenkomen, 

worden geregistreerd. Daarna wordt er een dossier aangemaakt. Het 

uitgangspunt binnen het Deltion College is dat de klacht onderling wordt 

4.6  VERSLAG OR 

Het ORjaar kende hoogte en dieptepunten. Een hoogtepunt was  

het constructieve overleg met het CvB over het inzetten van 42 extra 

fte’s om de werkdruk in de teams te verminderen. De gezondheids

problemen bij twee ORleden vormden in 2018 een dieptepunt. 

Leden OR: 

• Peter Vierhout (voorzitter);

• Herman Lakerveld (vicevoorzitter);

• Anton Fakkert (secretaris); 

• Trees Duindam (tot 01/09/2018); 

• Lilian Kouwenhoven (vanaf 01/09/2018);

• Laura Pérez;

• Mandy Raamsman; 

• Gerda Reinders;

• Pascal Barneveld (vanaf 09/07/2018);

• Arend Kok; 

• Haico van der Kolk;

• Berrie Schimmel; 

• Frank Schouwenburg;

• Robbert Schutter; 

• Ger Veldthuis; 

• Robert Wisman;

Ambtelijk secretaris:

Klaas van der Ziel 

Commissies

ORleden kunnen deel uitmaken van ORcommissies. Deze commissies 

bereiden de behandeling van stukken voor (beleidsnota’s, voorgenomen 

besluiten). Elke commissie doet dat op haar eigen terrein. De commissies 

bespreken op eigen initiatief of op verzoek zaken op hun werkterrein, 

winnen informatie in bij deskundigen, en brengen vervolgens advies uit 

aan de OR. Soms geeft de OR een commissie mandaat om een zaak 

namens de gehele OR af te handelen. De vaste commissies vergaderen 

in principe om de 14 dagen.

Vaste OR-commissies

Omdat niet alle onderwerpen uitgebreid in de voltallige vergaderingen kunnen 

worden besproken, functioneren er drie vaste commissies, te weten:

• Commissie Personeel

• Commissie Onderwijs 

• Commissie Financiën

Overige commissies 

• Commissie Reglement (voorbereidingscommissie)

• Commissie Verkiezingen (tijdelijk)

•  Afvaardiging OR in de Arbocommissie, commissie Integraal 

Gezondheidsmanagement (IGM), commissie ‘Gedoodverfde 

kandidaat’ en in de programmaraad Opleiden in de school. 

Bijeenkomsten OR

In het kalenderjaar 2018 is de voltallige OR zeventien keer in vergadering 

bij elkaar geweest. De voltallige OR heeft negen keer met het CvB 

vergaderd, naast negen overlegmomenten van het dagelijks bestuur OR  

en het CvB. De voorzitter onderhoudt bovendien informele contacten 

met het CvB. Daarnaast heeft de OR een gezamenlijke studieochtend

gehad met het CvB over Deltion 2032 en een gezamenlijke studie

middag met SR, CvB en RvT over de hoofdlijnen van de begroting.  

Overige bijeenkomsten: 

•  De OR heeft drie eigen cursussen georganiseerd over de 

speerpunten werkdruk en verzuim, over de gebouwen van het 

Deltion, over de financiën van het Deltion College, en over de 

gevolgen van de gewijzigde privacywetgeving.

•  Een gedeelte van de OR heeft deelgenomen aan de Tweedaagse 

van het Platform Medezeggenschap.

•   Er is een vergadering geweest met de vakbonden, voorafgaand aan 

de overlegvergadering van de vakbonden en het CvB.Personeelsklachten 2018

Aard van de klacht DM&I E&O HR&D
M&L, 
Start 

Deltion
SO&M/V TGO W&G Diensten DB Groene 

Welle SOMA Totalen

Functiewaardering 0

Beoordeling 0

Sociale Veiligheid 0

Bescherming 
persoonsgegevens

0

Andere schriftelijke 

besluiten/feitelijke 

behandelingen van 

of namens de 

werkgever, waar

door de werkne

mer rechtstreeks in 

zijn belang wordt 

getroffen

2 1 3

Totalen 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3

afgehandeld. Dit is nog mogelijk tot en met de behandeling van de klacht 

tijdens een hoorzitting. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan neemt de 

Interne Klachtencommissie de klacht in behandeling.

Klachten van medewerkers

In 2018 werden drie klachten van medewerkers geregistreerd: twee uit 

het college Horeca, Reizen & Dienstverlening en één vanuit de diensten. 

Deze klachten hadden betrekking op de categorie ‘overige gedragingen’ 

en hadden dus geen betrekking op functiewaardering, beoordeling, 

sociale veiligheid of bescherming persoonsgegevens. Het betrof 

andere schriftelijke besluiten/feitelijke handelingen van of namens de 

werkgever, waardoor werknemer rechtstreeks in zijn belang werd getroffen. 

Twee van deze klachten zijn informeel afgehandeld/ingetrokken,  

de personeelsklacht vanuit de diensten is door de voorzitter van  

de commissie nietontvankelijk verklaard. 
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SAMENWERKING

5 
Samenwerking met bedrijven en instanties in de (Zwolse) regio is voor 

het Deltion College van groot belang. Dit om de leerroutes van onze 

studenten goed te laten aansluiten bij de behoeften uit de markt. Zo 

leveren we als samenwerkingspartner een actieve bijdrage aan de 

ontwikkeling van de (regionale) arbeidsmarkt en aan de kwaliteit van  

ons praktijkonderwijs. In dit kader willen we stil staan bij de (bestuurlijke) 

samenwerking met andere onderwijsinstellingen in Zwolle. De vier mbo

instellingen in Zwolle werken intensief samen in de Zw4lse en samen met 

de vier hboscholen in Zwolle vormen we de Zw8lse. Een belangrijke 

samenwerking in een regio waar deze acht instellingen onderwijs bieden 

aan maar liefst 55.000 talentvolle en ondernemende studenten.

RegioOpleiders

In het kader van een Leven Lang Ontwikkelen sluit het Deltion College 

met de Zw8lse aan op de Human Capital Agenda van de regio Zwolle 

door gezamenlijk onderwijsaanbod aan te bieden via RegioOpleiders. 

RegioOpleiders is een samenwerkingsverband van de Zw8lse en vier 

commerciële opleiders. Het is in 2018 voorbereid en gaat in 2019 

officieel van start. RegioOpleiders heeft als missie het via scholing 

oplossen van kwalitatieve spanningen op de regionale arbeidsmarkt. 

Daarmee sluit RegioOpleiders naadloos aan op de uitgangspunten 

van de Human Capital Agenda van de regio Zwolle. 

De strategie van RegioOpleiders heeft drie uitgangspunten: 

1.   Het moet een positief effect hebben op de kwaliteit van de werkenden 

in de regio. Het scholingsaanbod voor het Leven Lang Ontwikkelen 

(LLO) moet dus aansluiten bij, dan wel anticiperen op, de vraag naar 

expertise op de regionale arbeidsmarkt.

2.   De (te ontwikkelen) dienstverlening moet werkgevers en uitkerings 

organisaties in de regio ‘ontzorgen’. De dienstverlening moet hen 

ondersteunen bij vragen over scholing. Welke scholing is geschikt 

voor werkenden dan wel werkzoekenden en in welke vorm kunnen 

ze dit het beste volgen?

3.   Het samenwerkingsinitiatief moet gaan over nietpubliek gefinancierd 

scholingsaanbod ten behoeve van LLO voor alle werkenden en werk

zoekenden in de regio. 

Uiteraard kunnen mensen ook gebruik maken van het publiek

gefinancierde scholingsaanbod (denk aan deeltijd en BBLopleidingen), 

maar dat valt buiten doelstellingen van dit samenwerkingsinitiatief.

Overige samenwerkingen

In ons jaaroverzicht op pagina 6 tot 11 staan een aantal mooie en 

interessante voorbeelden van samenwerkingen waarin de diversiteit  

van onze samenwerkingen goed naar voren komt. Dit is slechts  

een handvol voorbeelden uit de reeks samenwerkingen in 2018. 
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BEDRIJFSVOERING 

6 
Huisvesting

Onze campus wordt hoog gewaardeerd door studenten, medewerkers 

en bezoekers. Een prachtig gebouw van en voor ons allemaal waarin 

iedere opleiding een eigen plek heeft met een eigen karakter. De doel

stellingen van huisvesting laten zich kort vertalen in aantrekkelijkheid en 

efficiëntie. Aantrekkelijk in termen als inspirerend, dynamisch kennis

centrum, ontmoeten, veilig, stateoftheart en gastvrijheid. Efficiënt in 

termen als optimale ondersteuning van onderwijs en ondersteunings

processen, grote mate van flexibiliteit en duurzaamheid. 

Kern van onze huisvesting is om een flexibel aanbod van gebouwen te 

realiseren dat het onderwijs van vandaag en morgen faciliteert en robuust 

is voor veranderingen. De enige constante is tenslotte verandering! De 

groei van het aantal studenten heeft de afgelopen jaren een grote impact 

gehad op onze huisvesting. Uitbreiding van eigendom (gebouw Grijs) en 

huur (onder andere Hooglaer als flexibele schil) was hiervan een logisch 

gevolg. De vraag naar huisvesting verandert continu door ontwikkelingen in 

de studentenaantallen en de samenstelling van de doelgroep, onderwijs

ontwikkelingen (flexibilisering, elearning, etc.) en ontwikkelingen binnen 

huisvesting zelf (smart buildings, maatschappelijk vastgoed, duurzaamheid, 

etc.). Al deze ontwikkelingen hebben in de kern gemeen dat er andere 

vragen komen op het gebied van kwaliteit, flexibiliteit en inzetbaarheid van 

ruimte. De komende periode kenmerkt zich meer door het herschikken 

van functies (indelingsvraagstuk) en optimalisatie van huisvesting in plaats 

van het focussen op bouwen/huren van nieuwe huisvesting. 

Deltion heeft een geactualiseerd huisvestingsplan. Binnen het huisvestings

plan wordt gewerkt met een ruimtetoedelingsmodel met als uitgangspunt 

een uniforme en efficiënte toedeling van m2  over de verschillende 

opleidingen. De studentenprognose op langere termijn, de ontwikkelingen 

binnen diverse opleidingen en het verwerken hiervan in het model geven 

informatie hoe op langere termijn om te gaan met vastgoed. 

In 2018 zijn er binnen de huisvesting met name verhuizingen geweest 

en tal van bouwkundige en installatietechnische activiteiten uitgevoerd 

(o.a. verhuizing Motorvoertuigentechniek en klimaataanpassingen in  

gebouw Bruin, Olijf en Groen). In 2019 komt de focus te liggen op het 

optimaliseren van het gebruik van de campus, zichtbaar uitvoering 

geven aan het meerjarenonderhoudsplan en verdere invulling aan  

het thema duurzaamheid. 

Organisatie van het onderwijs 

Binnen Deltion is het noodzakelijk te blijven werken aan een optimale 

onderwijslogistiek. Onderwijslogistiek is een complex vraagstuk. Er 

zijn vele variabelen die van invloed zijn op het proces en dan met name 

het kwalitatief goed en efficiënt roosteren. Enkele variabelen zijn het 

voortdurend fluctueren van het aantal studenten, grenzen aan flexibiliteit 

van de inzetbaarheid van het personeel en veranderingen in de inhoud 

van het onderwijs zoals bijvoorbeeld keuzedelen en persoonlijke 

leerroutes. Daarnaast zijn er enkele randvoorwaarden die van invloed 

zijn op het roosteren zoals het aantal gebouwen/m2 en budgetten. 

Het is een puzzel om kwaliteit en wensen/eisen van het onderwijs én 

efficiënt/optimaal gebruik van voorzieningen in balans te brengen. 

Onderwijslogistiek vraagt dus naast voorzieningen, ook iets van de 

organisatiecultuur: flexibel inzetbaar zijn als medewerker voor een 

organisatie die steeds flexibeler moet zijn voor zijn studenten.

Ook in 2018 is verder gewerkt aan het verbeteren van het proces  

van onderwijslogistiek en is ingespeeld op veranderingen vanuit het 

onderwijs. In gezamenlijkheid en met gedeelde verantwoordelijkheid zijn 

mooie stappen gezet. Er wordt meer en meer samengewerkt tussen de 

colleges: inzage in roosters, werkwijzen standaardiseren, gedeeld 

ruimtegebruik en samen zoeken naar oplossingen bij knelpunten zijn 

mooie resultaten van ons allen. Door het groeiend aantal studenten 

komt er meer druk op de beschikbare m2 en voorzieningen. Dit vraagt 

veel van alle medewerkers die hierbij betrokken zijn. 

In 2019 gaan we door met het gezamenlijk roosteren en gebruikmaken 

van de campus; daar waar mogelijk binnen de m2 van een college, daar 

waar noodzakelijk elders binnen de campus. Om het ruimtegebruik 

inzichtelijk te maken en verder te optimaliseren gaan we een pilot starten 

met smart buildingtechnologie. Hiermee verwachten we sneller inzage 

te krijgen in werkelijk nog beschikbare ruimten en zo sneller te kunnen 

inspelen op ruimtevragen. Ook willen we meer gaan experimenteren  

met multifunctionele ruimten zodat we in de toekomst beter en sneller 

kunnen inspelen op wensen vanuit het onderwijs. Daarnaast starten  

we met het verkennen van de gewenste onderwijsfaciliteiten die 

voortvloeien uit de toekomstvisie van Deltion. 

Het Studenten SuccesCentrum (SSC)

Het Studenten SuccesCentrum (SSC) ondersteunt studenten, 

individuele leraren en onderwijsteams. Studenten zijn bij het SSC  

in beeld vanaf (de voorbereiding op) de instroom tot na het verlaten  

van het Deltion College, met of zonder diploma. 

Het SSC heeft in 2018 haar visie herijkt en formuleert hierin drie pijlers:

1.  Het SSC als expertisecentrum 

Het SSC is het expertisecentrum op het gebied van in, door en 

uitstroom van studenten. We verzorgen onder meer voorlichting en 

tweedelijns begeleiding in de school. Wij informeren en adviseren 

collega’s, studenten, management, directie en bestuur over 

nieuwe ontwikkelingen, weten regelgeving en trends. 

2.  Het SSC in verbinding 

Het SSC kent de behoeften van de zeven colleges van Deltion 

doordat we voortdurend met hen in verbinding staan. Colleges 

ervaren deze verbinding. Elke college heeft een eigen ‘kleur’. 

Hierdoor krijgt het SSC te maken met een grote diversiteit in 

vragen. Wij anticiperen hierop en werken aan onze flexibiliteit. 

3.  Het SSC beschikt over professionele adviseurs 

Het SSC treedt op als onafhankelijk adviseur. Onze adviseurs 

geven vanuit een professioneel oogpunt gevraagd en ongevraagd 

advies en zijn daarin positiefkritisch. Iedere collega is zich bewust 

van zijn of haar expertise en professionaliteit en draagt zorg voor 

het behoud van de goede relatie. 

Het SSC en teamontwikkeling

Het SSC brengt haar eigen talenten in beeld en ontwikkelt deze tot 

sterke punten. Talentontwikkeling en eigenaarschap vormden de rode 

draad in onze teambijeenkomsten in 2018. Dat heeft geresulteerd in een 

beeld van de talenten van alle medewerkers. In de gesprekken tussen 

leidinggevende en medewerker komt talentontwikkeling aan bod,  

deze wordt eveneens opgenomen in het persoonlijk werkplan format. 

Voorlichting

De voorlichtingsactiviteiten in het voorgezet onderwijs zijn beter 

aangesloten bij het lobproces van de voleerling. We zijn in 2018 in 

meerdere teams verdeeld over vijf colleges gestart met pilots waarin  

wij beroeps en branchegericht voorlichten in het voortgezet onderwijs. 

Voorlichters van het SSC verzorgen samen met studentambassadeurs 

deze voorlichtingsbijeenkomsten in het voortgezet onderwijs. Hoe het SSC 

dit doet, gebeurt in afstemming met de opleidingsteams en Marketing  

& Communicatie. De besturen van de vo en mboscholen in Zwolle 

hebben afgesproken dat er in gezamenlijkheid wordt toegewerkt naar 

brancheen beroepsgericht voorlichten in het voortgezet onderwijs 

waarbij werving voor de eigen school geen onderdeel uitmaakt. Het 

keuzeproces en de ontwikkeling van de voleerling staan centraal. 

Onderzoek Passend Onderwijzen

In 2018 is het onderzoek naar de stand van zaken van passend onderwijzen 

bij Deltion afgerond. Het SSC en O&K hebben dit onderzoek gezamenlijk 

uitgevoerd. Passend onderwijzen omvat ‘alles’ wat met studenten

begeleiding te maken heeft, van intake tot doorstroom tot uitstroom.  

Denk aan lob, studieloopbaanbegeleiding, voortijdig schoolverlaten, 

ziekteverzuim, etc.

Op basis hiervan is gekozen voor herijking van de koers. Deltion gaat 

door op de ingeslagen weg maar met ‘passend onderwijzen’ als 

langetermijnperspectief. Deltion verzorgt onderwijs dat is afgestemd 

op de begeleidingsvraag passend bij de leervraag van de student op 

school en stage/werk. Groepsgewijs daar waar kan, individueel daar 

waar nodig. Dat betekent dat Deltion zwaarder inzet op de rol van de 

leraar en zijn team en op ondersteuning in de klas. De ondersteuning 

vanuit het SSC is niet gestandaardiseerd, maar wordt afgestemd op 

de behoefte van de teams. In 2019 wordt gestart met de uitwerking  

en implementatie van deze koers. 
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Marketing & Communicatie

De dienst Marketing & Communicatie (M&C) stelt zichzelf als opdracht 

om Deltion een herkenbaar gezicht te geven voor onze diverse doelgroepen. 

Dat doen we door de organisatie op een heldere en eenduidige wijze 

voor het voetlicht te brengen. Onze meest belangrijke doelgroepen zijn: 

medewerkers, studenten en hun ouders, volwassenen die geïnteresseerd 

zijn in om, her of bijscholing, aanleverend en afnemend onderwijs, 

leerwerkbedrijven, etc. Dat doet M&C als dienst niet alleen; iedereen 

binnen de organisatie is verantwoordelijk voor communicatie. M&C helpt 

anderen wél in hun communicatierol: M&C faciliteert en adviseert. 

Om grip te houden op de beeldvorming houdt M&C regie op een aantal 

specifieke domeinen, denk aan: wervings en marketingcommunicatie, 

strategiecommunicatie, interne communicatie, crisiscommunicatie, 

woordvoering en perscontacten, issuecommunicatie, huisstijlbewaking, 

voorlichting, offline en online content. M&C heeft in 2018 bestuur, directie 

en leidinggevenden ondersteund bij het maken van keuzes op gebied 

van marketing, communicatie en bij het aanpakken van marketing

communicatie vraagstukken. Een aantal onderwerpen lichten we 

even kort uit: 

•  Nieuwe wervingscampagne: een nieuwe sfeer in beeld en tekst is 

neergezet, meer passend bij deze tijd, voor zowel jongeren als voor 

volwassenen. Daarbij zijn diverse communicatiemiddelen vervangen 

en zijn ook nieuwe middelen gecreëerd (o.a. een magazine, advies

gesprekken en advertenties specifiek gericht op volwassenen). 

•  Pilot voorlichting: in samenwerking met het Studenten 

SuccesCentrum zijn onze voorlichtingsactiviteiten in het voorgezet 

onderwijs beter aangesloten bij het lobproces van de voleerling. 

Ook zijn er studentenambassadeurs geworven en is er een 

verbeterslag gemaakt in de communicatie rondom voorlichting. 

•  Nieuwe website: één van de belangrijkste wervingsmiddelen wordt 

in 2019 vernieuwd. 2018 stond dan ook voor een deel in het teken 

van voorbereidende werkzaamheden om hiertoe te komen. 

•  Daarnaast investeren we meer tijd en energie in data. Denk  

aan een vernieuwd Alumni systeem en een nieuw CRM. 

Ook heeft M&C in 2018 een bijdrage geleverd aan de Strategische visie 

2023, de kwaliteitsagenda en de interne communicatie daaromheen. 

Aan M&C de taak om de strategische organisatiedoelstellingen, doel

stellingen uit de kwaliteitsagenda en de doelstellingen uit de herijkte 

onderwijsvisie naar een samenhangende communicatieaanpak voor 

strategie 2019 – 2023 te vertalen. Daarnaast willen we meer interne 

bewustwording en urgentiebesef creëren rondom kansen en mogelijk

heden op gebied van een Leven Lang Ontwikkelen.

Bekijk ook het jaaroverzicht op pagina 6 voor een aantal door  

M&C georganiseerde evenementen, bijeenkomsten of overige 

communicatieinspanningen.

Digitalisering en Privacy

Voor het thema privacy en digitalisering zijn er successen geboekt.  

Denk aan het behalen van de eerste plaats in de informatie en beveiligings

benchmark (IBP) binnen het mbolandschap, ons hernieuwde governance

plan, de vele projecten die zijn afgerond en de herpositionering van de 

dienst Informatisering & Automatisering (I&A) in relatie tot de veranderende 

wet en regelgeving. Ook wijzigingen vanuit OCW en saMBOICT die 

impact hadden op het ICTvlak zijn opgepakt en uitgevoerd. Al deze 

veranderingen hebben geleid tot aanpassingen in structuur, strategie, 

processen, beleid en procedures. Daarnaast zijn er werkzaamheden 

verricht aan duizenden laptops, pc’s en programma’s die ervoor zorgen  

dat een ieder dagelijks zijn/haar werk kan doen. Meer dan vijftienduizend 

vragen zijn in 2018 afgehandeld door I&A. SharePoint en andere grote 

migraties zijn zonder problemen uitgevoerd en last but not least zijn er 

bedreigingen afgeslagen waaronder diverse DDOS aanvallen. 

Privacy 

Deltion werkt al enkele jaren gericht aan AVGcompliancy. Een van de 

belangrijkste onderdelen daarvan is het trainen van medewerkers in 

privacyawareness. Dit heeft geresulteerd in een verdubbeling van het 

aantal gemelde datalekken. Medewerkers zijn zich beter bewust van 

wanneer iets als datalek te kwalificeren is en het melden ervan wordt 

sterk aangemoedigd. De meldingen hebben geleid tot verschillende 

technische en organisatorische verbeteringen. Zo hebben we voor 

veilige bestandsuitwisseling het platform SURFfilesender in gebruik 

genomen en hebben alle medewerkers en de studenten de wachtwoord

manager LastPass tot hun beschikking om veiliger te kunnen werken 

met wachtwoorden.

Ongeveer 500 medewerkers hebben ondertussen een AVGsessie  

van onze privacy officer bijgewoond (bijvoorbeeld via een kenniscafé, 

informatieve training inclusief security, of een carrouseltraining op een 

teamdag). Op het intranet is het onderdeel privacy herzien en er zijn nu 

uitgebreide FAQ’s te vinden voor allerlei situaties rondom de uitwisseling 

van persoonsgegevens.

In 2018 zijn met de meeste partnerorganisaties die gegevens van Deltion 

verwerken overeenkomsten afgesloten over gegevensuitwisseling.  

In totaal heeft Deltion meer dan 70 verwerkersovereenkomsten 

afgesloten. Verder zijn er bijna 40 uitgebreide AVGvraagstukken  

vanuit de organisatie behandeld. Qua beleid zijn er nieuwe documenten 

ontwikkeld (inzage en verwijderverzoek, omgaan met toestemming 

voor beeldmateriaal) en worden allerlei beleidsstukken en reglementen 

herzien. Een gezamenlijk door de privacy officer en functionaris gegevens

bescherming uitgevoerde compliancyanalyse laat zien dat Deltion voor 

ongeveer 75% voldoet aan de AVG. Er is geïnventariseerd wat er nog 

nodig is om dat verder te verbeteren in 2019.
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Financiën & Control

Resultaat 2018

Deltion heeft boekjaar 2018 afgesloten met een resultaat van  

€ 7,6 miljoen. In bijgaand overzicht is het verschil ten opzichte  

van het begrote resultaat kort weergegeven. 

Resultaat Deltion

Bedragen x  
€1 miljoen Werkelijk Begroot Verschil

Baten

Rijksbijdragen OCW 122,0 114,0 8,0

Andere baten 13,1 11,4 1,7

Totaal 135,1 125,4 9,7

Lasten

Personele lasten 90,6 90,6 0,0

Afschrijvingen 10,4 10,3 / 0,1

Huisvestingslasten 6,8 6,3 / 0,5

Rentelasten 2,6 2,1 / 0,5

Overige lasten 17,1 17,8 0,7

Totale lasten 127,5 127,1 -/- 0,4

Saldo Exploitatie 7,6 -/- 1,7 9,3

De verschillen ten opzichte van begroting zijn voornamelijk gelegen 

aan de batenkant. De prestatieafhankelijke en projectmatige 

rijksbijdragen waren € 5,3 miljoen hoger dan begroot. 

Voor loon en prijsbijstelling is € 2,7 miljoen ontvangen. De andere 

baten betreffen voornamelijk hogere opbrengsten uit werkzaamheden 

voor derden.

De personele lasten zijn ook daadwerkelijk gestegen als gevolg van  

de caoaanpassingen in 2018. Toch blijven de totale personele lasten 

gelijk aan de begroting, doordat de werkelijke personele bezetting 

lager is gebleven dan de begrote personele inzet.

Financiële situatie op balansdatum

Door het positieve resultaat van 2018 zijn ook de financiële ratio’s per 

eindejaar verbeterd. Zowel het eigen vermogen, als de liquiditeits

positie is hierdoor toegenomen. In onderstaande tabel zijn de 

belangrijkste ratio’s weergegeven. 

Ratio 2018 2017 2016

Solvabiliteit 52,6% 50,6% 47,8%

Liquiditeit 1,99 1,72 1,69

Rentabiliteit 5,62% 4,69% 5,54%

De solvabiliteit is het eigen vermogen in relatie tot het balanstotaal  

en komt in 2018 uit op 52,6%. Volgens de financiële benchmark mbo  

van de MBO raad ligt het sectorgemiddelde voor 2017 op 55,2%.  

De signaleringsnorm is < 30%. Daarmee ligt de solvabiliteit van  

Deltion op een goed niveau.

De liquiditeit wordt berekend door de vlottende activa te delen door  

het kort vreemd vermogen. Voor Deltion komt dit in 2018 uit op 1,99.  

Als gevolg van extra rijksbijdragen aan het einde van 2018 is het saldo 

van de geldmiddelen op de bank gestegen. De signaleringnorm voor 

de liquiditeit ligt op < 0,5, het sectorgemiddelde voor 2017 is 1,58. 

Geconcludeerd kan worden dat Deltion een gezonde liquiditeits

positie heeft.

Rentabiliteit is het resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief 

financiële baten). Vanwege het goede resultaat komt deze ratio hoog uit. 

Het sectorgemiddelde voor 2017 is 0,5%. Deltion wil in de toekomst 

extra middelen inzetten in het kader van onderwijsontwikkeling.  

Hierdoor begroot Deltion de komende jaren een negatieve rentabiliteit. 

Deze resultaten dekt Deltion uit de specifiek daartoe gevormde 

bestemmingsreserves.

Voor uitgebreidere toelichting op de resultaten en de balans, wordt 

verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening in hoofdstuk 8.

Treasurymanagement

Deltion heeft de regels voor beleggen, lenen en derivaten vastgelegd  

in een treasurystatuut. Dit statuut is op 20 december 2016 vastgesteld 

door het CvB en goedgekeurd door de RvT. Sindsdien zijn er geen 

wijziging aangebracht. In het treasurystatuut staan de formele 

richtlijnen waarbinnen de treasuryactiviteiten dienen plaats  

te vinden, waaronder de rollen en verantwoordelijkheden van de 

functionarissen die betrokken zijn bij de treasury werkzaamheden.  

In het treasurystatuut is rekening gehouden met de eisen vanuit de 

Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016.

Alle treasuryactiviteiten van Deltion zijn ondergeschikt en dienend  

aan de missie en visie van Deltion. Dit maakt dat de treasuryactiviteiten 

worden uitgevoerd met het oog op de continuïteit van het onderwijs, 

zowel op korte als lange termijn. De prioriteiten liggen daarom in 

eerste instantie bij het beheersen en beperken van financiële risico’s. 

In het verslagjaar is geen sprake geweest van het beleggen van 

middelen. Overtollige middelen zijn weggezet op spaar en deposito

rekeningen bij Nederlandse banken die voldoen aan de ratings. 

Eind 2018 leent Deltion in totaal € 63.890.000 bij de ING bank en  

de BNG bank. Van deze leningen heeft € 21.627.000 een vast rente

percentage en is € 40.478.000 gedekt door een renteswap. Begin 2019 

vindt er een herfinanciering plaats bij de BNG bank van een deel van de 

leningen. Voor een nadere toelichting op de leningen wordt verwezen 

naar de jaarrekening, onderdeel langlopende leningen. Deltion voldoet 

aan de rationormen die door de BNG bank zijn gesteld.

Investeringen

Het CvB stelt jaarlijks het investeringsbudget vast voor ICT, meubilair, 

verbouwingen en overige specifieke investeringen na advies van de 

investeringscommissie. Kader voor de investeringen wordt gevormd 

door de cumulatieve afschrijvingslasten (ideaal complex). Voor 2018 is 

een investeringsbegroting vastgesteld van € 4,3 miljoen; in 2018 is  

€ 5,3 miljoen geïnvesteerd. Dit betreft een overschrijding van € 1 miljoen 

en kan verklaard worden doordat investeringen uit 2017 een naijlend 

effect hebben gehad. Er hebben in 2018 geen investeringen in private 

activiteiten plaatsgevonden. Er worden de komende jaren geen 

majeure investeringen voorzien die tot een wijziging van het 

investeringsbeleid zullen leiden.
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7

7.1 GOED BESTUUR IN HET MBO

Studenten verdienen goed onderwijs, goed onderwijs verdient goed 

bestuur. Om dat te waarborgen, onderschrijft Deltion de Branchecode 

‘Goed bestuur in het mbo’ (2014, bijstelling m.i.v. 1 januari 2019).  

Deltion legt actief verantwoording af, zowel extern richting de Inspectie 

van het Onderwijs als intern naar de RvT. Daarnaast helpt een brede RvA 

ons de juiste regionale focus te houden. 

Besturen en verantwoorden intern

Het CvB streeft naar een eenduidige sturing waarbij voor de  

basisprocessen een consistente werkwijze in de hele organisatie  

de ambitie is. Daarnaast streeft het bestuur naar meer kleur en  

diversiteit in de organisatie. Het CvB geeft richting door een visie  

op het onderwijs en de organisatie te hebben, stuurt op resultaten en 

geeft de colleges en diensten de ruimte om binnen overeengekomen 

kaders naar eigen kunnen en opvatting deze resultaten te realiseren. 

Op alle niveaus in de organisatie geven leidinggevenden en medewer

kers inzicht in wat zij doen en waartoe dat leidt. Zij verantwoorden 

zich actief (leggen rekenschap af) in plaats van dat zij  

gecontroleerd worden.

Integraal management

Binnen Deltion gaan we uit van integraal management. Dat betekent dat 

de college en dienstdirecteuren belast zijn met en verantwoordelijk zijn 

voor de realisatie van de grondslag en het doel van de organisatie 

binnen de door het CvB vastgestelde beleidskaders en faciliteiten. 

Daarnaast geven zij uitvoering aan de doelstellingen zoals in beleid  

en college en dienstenplannen zijn opgenomen. Dit wordt jaarlijks  

afgesproken tussen de directeuren en het CvB. Tot slot geven de 

directeuren leiding aan de organisatorische eenheid. Dienstdirecteuren 

zijn daarbij ook verantwoordelijk voor het aanleveren en monitoren van 

centrale kaders binnen hun eigen dienst. Zoals eerder gezegd verant

woorden de college en dienstdirecteuren zich over de algemene gang 

van zaken binnen het eigen college of de dienst. Dienstdirecteuren 

dragen daarnaast ook zorg voor het beschikbaar stellen van geor

dende gegevens over de colleges en diensten. Uiteindelijk is het 

GOVERNANCE

CvB verantwoordelijk voor de besturing van de organisatie en legt 

hierover verantwoording af aan onze RvT.

Statuten en reglementen in 2018

In 2018 zijn diverse statuten en reglementen opgesteld of herzien en 

vervolgens formeel vastgesteld door CvB, RvT, SR of OR. Daarnaast is 

in 2018 de inhoud van het managementstatuut geëvalueerd, hetgeen 

heeft geleid tot een herziening die in 2019 wordt voorgelegd aan de 

OR. Onderstaand een overzicht van de in 2018 vastgestelde statuten 

en reglementen.

Datum inwerkingtreding

Januari Reglement Interne Klachtencommissie, Sectie Personeel

Februari Reglement Interne Klachtencommissie, Deltion Business

Augustus Studentenstatuut

Examenreglement schooljaar 20182019

Oktober Bestuursreglement sectie CvB

Bestuursreglement sectie RvT

7.2  NOTITIE HELDERHEID

Sinds 2004 zijn mboinstellingen gehouden aan de uitleg in de notitie 

‘Helderheid in de bekostiging van het BVE’ en aanvullend daarop de 

‘Handreiking voor de inrichting van onderwijskundige publiekprivate 

arrangementen’. In dit hoofdstuk volgt per thema de verantwoording 

van Deltion over deze thema’s.

Thema 1: Uitbesteding

In 2018 heeft Deltion geen bekostigd onderwijs uitbesteed aan  

een andere al dan niet bekostigde instelling of organisatie.

Thema 2: Investeren van publieke middelen in private 

activiteiten

De private contractactiviteiten van Deltion College vinden plaats  

in Deltion Business. Deze stichting heeft hiertoe een afgescheiden  

positief eigen vermogen. Stichting Deltion College stelt een beperkte 

rekeningcourantfaciliteit aan Stichting Deltion Business ter beschikking. 

Daarnaast participeert Deltion in een achttal gesubsidieerde publiek 

private samenwerkingen. Van drie van deze subsidieprojecten is  

Deltion penvoerder. Dit betreft het Centrum voor Innovatief Vakman

schap Polymeren, Coatings en Composieten (CIV PCC), het project 

FRIS en het project Topcentrum Ecommerce. FRIS staat voor Flexibel, 

Reductie, Innovatief en Systeem Denken. Topcentrum ecommerce 

richt zich op het realiseren van de regionale ambitie op het gebied  

van ecommerce en wil daarvoor een bestendige structuur bouwen. 

De laatste twee projecten worden gefinancierd uit het Regionaal  

Investeringsfonds (RIF). Van de overige vier RIFprojecten waarin  

Deltion College participeert zijn andere ROCinstellingen penvoerder. 

Project Zorginnovatie Zwolle heeft meerdere doelstellingen: personeel 

voor bereiden op de veranderingen in de zorg; het tegengaan van toe

komstige personeelstekorten; het vergroten van het studierendement 

en het voorkomen van uitstroom van personeel. Project Industriële 

Robotica heeft als doel de regio te laten uitgroeien tot de kennislocatie 

in Nederland op het gebied van industriële robotica, waar opleiden, 

kennis en innovatie samenkomen. In het project ‘All you can learn’ 

wordt door partners binnen Zorg en Welzijn samengewerkt om te 

komen tot een kwalitatief hoogstaande en breed toepasbare digitale 

leer en communicatieomgeving. Project ‘Yacht Builders Academy’ 

zet volop in op jachtbouw curriculumontwikkeling. Het bedrijfsleven 

deelt kennis over technologische ontwikkelingen in de jachtbouw met 

het onderwijs.  

Het laatste project betreft de deelname aan het Polymer Science Park 

(PSP). Dit is een aparte stichting waarin het Deltion College één van  

de deelnemende partners is. Deltion heeft geïnvesteerd in het PSP 

door inventaris en apparatuur aan te schaffen voor de stichting. Bij alle 

genoemde samenwerkingsverbanden worden de doelstellingen van 

het beroepsonderwijs gerealiseerd.

Thema 3: Het verlenen van vrijstellingen   

In enkele gevallen wordt aan studenten vrijstelling verleend voor 

examen onderdelen. De vrijstelling kan uitsluitend worden toegekend 

door de examencommissie en wordt vastgelegd in het student

 volgsysteem.

Thema 4: Les- en cursusgeld niet betaald door  

de deelnemer zelf 

Ons uitgangspunt is dat de student zelf verantwoordelijk is voor het 

betalen van zijn cursusgeld. Dit is ook het geval wanneer de student 

verzoekt om de factuur aan een derde te sturen. In dit geval vragen  

we zowel de student als de betalende werkgever een derdenmachtiging 

te tekenen. Deltion heeft een studentenfonds waaruit studenten uit mini

magezinnen financiële ondersteuning kunnen ontvangen. Dit fonds 

wordt niet gevoed door Rijksbijdrage, maar uit eigen opbrengsten.  

Dit fonds bestaat naast het fonds vanuit de subsidie Tijdelijke regeling 

voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen.

Thema 5: In- en uitschrijving van deelnemers in meer dan  

één opleiding tegelijk  

Alle deelnemers die een mboopleiding volgen aan het Deltion College 

worden geregistreerd in het softwarepakket ‘KRD’. In het proces voor 

in en uitschrijving van deelnemers is inschrijving in meer dan één 

opleiding voorzien. 

In de periode 1 oktober tot en met 31 december 2018 hebben 531  

studenten de instelling verlaten, waarvan 110 gekwalificeerd. 

Het Deltion College heeft in 2018 géén geïntegreerd traject educatie  

beroepsonderwijs verzorgd. 

Omschrijving reden uitschrijving 

Diploma of certificaten behaald 110

Persoonsgebonden factoren (niet beïnvloedbaar instelling) 93

Arbeidsmarkt en omgevingsfactoren 94

Studie en beroepskeuze gebonden factoren 142

Persoonsgebonden factoren (beïnvloedbaar instelling) 58

Instellingsgebonden factoren 21

Overig 13

Totaal aantal studenten 531
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Thema 6: De deelnemer volgt een andere opleiding  

dan waarvoor hij is ingeschreven

Deelnemers volgen op 1 oktober daadwerkelijk de opleiding waarvoor 

ze zijn ingeschreven. In het schooljaar 2018/2019 zijn in de periode  

van 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2018 212 studenten  

van opleiding veranderd.

Thema 8: Buitenlandse deelnemers en onderwijs in het buitenland

Internationalisering is een speerpunt van Deltion. Zo ondersteunt  

Deltion buitenlandse stages en onderwijsmobiliteit. Dit heeft echter 

nooit tot gevolg dat het onderwijs niet hoofdzakelijk in Nederland 

wordt gegeven. Wanneer Deltion buitenlandse studenten ontvangt,  

Traject Aantal organisaties Aantal deelnemers Additionele bijdrage

Medewerker steriele medische hulpmiddelen 18 50 Ja

Diverse (Elektro) technische opleidingen 2 84 Ja

Monteur en 1e monteur GWW 1 17 Ja

Diverse (energie) technische opleidingen 1 102 Ja

Assistent schilder en schilder 1 15 Ja

Middenkader engineering/bedrijfsautotechnicus 3 45 Ja

Diverse (energie) technische opleidingen/G/W/W 1 34 Ja

(Eerste) monteur laagspanningsdistributie/G/W/W 1 28 Ja

Chauffeur goederenvervoer en logistiek 1 31 Ja

Opticien 1 15 Ja

Entree niveau 1 4 5 Ja

Verzorgende/maatschappelijke zorg 1 41 Nee

Beveiliger 1 38 Nee

Monteur GWW en laagspanningsdistributie 1 29 Nee

Monteur en 1e monteur GWW 2 18 Nee

Andere BBL opleidingen 9 22 Nee

Totaal 48 574

Thema 7: Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve  

van bedrijven

Deltion Business faciliteert Deltion bij de contacten met bedrijven voor de 

maatwerktrajecten. Voor deze trajecten vindt de inschrijving, bekosti

ging en het onderwijs plaats binnen het Deltion College. Ter dekking 

van eventuele extra kosten wordt door Deltion Business, waar van toe

passing, een additionele bijdrage in rekening gebracht. In 2018 zijn 

voor 48 bedrijven en organisaties maatwerktrajecten georganiseerd 

met in totaal 574 studenten (zie tabel hieronder). 

die (een deel van) het onderwijs bij Deltion volgen, worden deze alleen 

als bekostigde studenten ingeschreven als ze aan alle inschrijfvoor

waarden voldoen. Hieronder valt ook de voorwaarde dat het onderwijs 

hoofd zakelijk in Nederland wordt gegeven.

 

 

Raad van Toezicht

De begroting voor 2019 met daarin het financieel meerjarenperspectief 

20192022 is op 17 december 2018 door de RvT vastgesteld. De basis 

voor deze begroting vormt de Kaderbrief 2019, die in juni 2018 is opge

steld. Zowel in de auditcommissie van de RvT als in de volledige RvT 

wordt periodiek gerapporteerd over de financiële voortgang en de 

belangrijke ontwikkelingen hierin. 

 

Voor een uitgebreide toelichting op de werkzaamheden van de RvT 

verwijzen wij naar het verslag van de RvT op pagina 14. 

Financieel vooruitzicht 2019-2022

In dit jaarverslag zijn op diverse plekken de strategische plannen voor 

de komende jaren benoemd. Dit geldt zowel voor de onderwijsplannen 

in relatie tot de kwaliteitsagenda 20192022 (hoofdstuk 2) als voor de 

strategische planning in het kader van personeel (hoofdstuk 4) en  

huisvesting en ICT (hoofdstuk 6). Al deze ontwikkelingen vinden hun 

weerslag in de meerjarenbegroting van Deltion. 

Meerjarenbegroting

Deltion gaat uit van nagenoeg stabiele, licht dalende studentaantallen 

in de komende jaren. Analyse van ontwikkelingen in onder ander 

demografische gegevens, instroom, uitval, uitstroom en het concur

rentieveld heeft tot deze conclusie geleid. Dit uitgangspunt is leidend 

geweest in het financieel meerjarenperspectief, zoals opgenomen in 

de begroting 2019. Deze begroting is in december 2018 vastgesteld. 

Liquiditeit, rentabiliteit en investeringsbehoefte zijn hiervan afgeleid.  

Dit geldt tevens voor de onderstaande meerjarenprognoses van balans 

en winst en verliesrekening. Herijking van de meerjarenprognose zal 

plaatsvinden in het voorjaar van 2019 en wordt verwerkt in de kader

brief voor de begroting 2020. Hierin zullen de nieuwe ontwikkelingen 

inzake lumpsum bekostiging en aanvullende bekostiging (kwaliteitsaf

spraken) zoveel mogelijk worden meegenomen. Ook de komende  

jaren zal uit de bestemmingsreserve geput worden voor onderwijs

ontwikkeling en Deltion ‘Overmorgen’. Dit vertaalt zich in een hogere 

inzet van personeel in het onderwijs. 

7.3 CONTINUÏTEITSPARAGRAAF
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Baten en Lasten 2017 t/m 2021 (x € 1.000)

2017 2018 2019 2020 2021

Baten      

Rijksbijdragen 111.805 122.030 124.111 125.345 125.360 

Overige overheidsbijdragen 389 328 0 0 0 

Deelnemersbijdragen 1.946 2.161 2.161 2.161 2.161 

Werkzaamheden voor derden 7.147 7.355 4.192 4.192 4.192 

Overige inkomsten 3.361 3.215 3.215 3.215 3.215 

Totale opbrengsten 124.648 135.089 133.679 134.913 134.928 

Lasten      

Personele lasten 84.893 90.530 98.596 99.674 99.970 

Afschrijving 9.517 10.421 9.935 10.115 10.350 

Huisvestingskosten 5.855 6.769 6.925 6.945 6.965 

Overige lasten 15.672 17.163 19.523 19.548 19.573 

Totale lasten 115.937 124.883 134.979 136.282 136.858 

Saldo Baten en Lasten 8.711 10.206 -1.300 -1.369 -1.930 

Financiële baten en lasten 2.861 2.616 1.970 1.860 1.730 

Totaal Resultaat 5.850 7.590 -3.270 -3.229 -3.660 

Bestemmingsreserves -5.850 -7.590 3.270 3.229 3.660 

Resultaat na bestemming - - - - - 

Deltion verwacht in de nabije toekomst geen majeure investeringen. Daarom is een meerjarenbegroting voor de komende 3 jaar opgesteld.  

Op basis van het financieel vooruitzicht ziet de meerjarenbegroting voor Deltion er als volgt uit:

Balans 2017 t/m 2021 (x € 1.000)

2017 2018 2019 2020 2021

Activa

Vaste Activa

Materiële vaste activa 158.428 153.096 150.051 146.326 142.366

Financiële vaste activa 100 100 100 100 0

Totaal vaste Activa 158.528       153.196 150.151       146.426       142.366

Vlottende Activa

Vorderingen 4.844 5.190 5.190 5.190 5.190

Voorraden 72 90 90 90 90 

Liquide middelen 29.454 41.294 37.128 33.834 30.443 

Totaal Vlottende Activa 34.370 46.573 42.408 39.114 35.723

TOTAAL ACTIVA 192.898 199.770 192.559 185.540 178.089

Passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve 79.287 79.446 79.446 79.446 79.446 

Bestemmingsreserves 18.221 25.651 22.381 19.152 15.492 

Totaal Eigen Vermogen 97.508 105.097 101.827 98.598 94.938 

Voorzieningen 11.134 12.819 12.819 12.819 12.819

Langlopende schulden 64.239 58.437 54.496 50.706 46.915 

Kortlopende schulden 20.017 23.417 23.417 23.417 23.417

TOTAAL PASSIVA 192.898 199.770 192.559 185.540 178.089

Deltion verwacht negatieve resultaten in de komende jaren als gevolg van extra inzet van personeel voor onderwijskwaliteit. De kosten hiervoor 

worden gedekt uit de bestemmingsreserves. Daarom wordt een daling van de bestemmingsreserves en de liquide middelen in de meerjarenbegro

ting verwacht als gevolg van deze extra lasten. Verder verwacht Deltion geen grote wijzigingen. De ontwikkeling van de balans van Deltion op basis 

van deze meerjarenbegroting ziet er als volgt uit:
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Kengetallen

Sinds 2013 kent Deltion een toename in studentaantallen. In de tabel in hoofdstuk 3 is te zien dat de voorlopige telling van het aantal bekostigde 

mbostudenten per 1 oktober 2018 op 16.639 studenten zit. Daarmee is het aantal studenten in drie jaar tijd met bijna 20% gestegen. Het is niet  

de verwachting dat deze groei blijft doorzetten, maar dat de aantallen licht gaan dalen. In bijgaand overzicht is dit weergegeven:

Studentaantallen (op basis van teldatum 1 oktober) en prognoses

Studentaantallen 2017 2018 2019 2020 2021 2022

BOLstudenten 11.318 11.692 11.600 11.600 11.500 11.250

BBLstudenten 4.537 4.947 4.900 4.900 4.900 4.900

Totaal 15.855 16.639 16.500 16.500 16.400 16.150

Gewogen studentaantal mbo* 13.587 14.166 14.050 14.050 13.950 13.700

* Weging op basis van de mbo-benchmark systematiek

Studentaantallen vavo 829 909 909 850 825 800

Personele bezetting en fte

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Management/Directie (OBP) 15 15 15 15 15 15

Onderwijzend personeel  

(OP/OOP)
799 838 913 927 925 851

Ondersteunend personeel (OBP) 371 386 411 412 411 403

Totaal 1.185 1.239 1.339 1.354 1.351 1.269

De personele bezetting is de afgelopen jaren gestegen als gevolg van het toenemende aantal studenten en de daarmee samenhangende stijging in 

de rijksbekostiging. In de begroting van de komende jaren is ruimte opgenomen voor meer personele inzet als gevolg van het toekennen van middelen 

uit kwaliteitsafspraken en ten behoeve van onderwijsontwikkeling. De kosten voor deze extra inzet worden gedekt uit de bestemmingsreserves.  

Om deze reden zien we een stijging van het aantal fte’s, zoals hieronder weergegeven.

Het aantal weergegeven fte’s heeft betrekking op Deltion als geheel, inclusief Deltion Business.

 

Risicomanagement

Het risicoprofiel bevat de top 15 van de integrale doelstellingsbedreigende risico’s voor het Deltion College. Sinds 2013 wordt binnen het Deltion 

College structureel aandacht besteed aan risicomanagement waardoor de integrale organisatierisico’s inzichtelijk zijn en blijven. Na opnieuw wegen 

van de kans (van voordoen) en impact (bij voordoen) van de risico’s vanuit elf blikvelden (de colleges en diensten van Deltion), verschijnt halfjaarlijks 

een update van het risicoprofiel. 

De risico’s zijn besproken met deskundigen van de zeven onder

wijscolleges en vier diensten waaronder in elk geval de directeur. 

Hierbij is onder andere beoordeeld in hoeverre recente ontwikkelingen 

aanleiding geven tot een andere inschatting van de kans en impact van 

de risico’s. 

 

Het bestaande risicoprofiel van elk onderwijscollege/elke dienst is  

het vertrekpunt bij de gespreksronde. Alle risico’s worden opnieuw 

gewogen en daar waar de inschatting afwijkt van de inschatting van  

de voorgaande inventarisatie volgt een onderbouwing. Het hieronder 

opgenomen risicoprofiel is een optelsom van de risicoprofielen van de 

onderwijscolleges/diensten en daarmee het afgewogen risicoprofiel 

van Deltion College als geheel.

De update van het risicoprofiel wordt gerapporteerd aan het CvB  

en de auditcommissie RvT, die dit vervolgens bespreekt in de  

voltallige RvT.

Risicoprofiel september 2018

1. ICT en informatiebeveiliging

2. Veerkracht van teams

3. Veiligheid en werkomstandigheden van studenten en 

medewerkers

4. Onvoldoende kwalitatieve en kwantitatieve BPV

5. Te lage onderwijsopbrengsten en onvoldoende grip op VSV

6. Kwalitatieve mismatch van personeel

7. Examinering

8. Kwantitatieve mismatch van personeel

9. Afnemende vraag naar onderwijs en afnemend marktaandeel 

Deltion

10. Financiële weerbaarheid verliezen

11. Niet voldoen aan wettelijke vereisten en kwaliteitsborging

12. Eén campus als plaatsafhankelijke vorm van onderwijs

13. Grip op voortgang en resultaat projecten

14. Hebben van irreële ambities en stellen van irreële doelen

15. Verbinding met netwerken en beïnvloeding daarbinnen

Ten opzichte van het vorige risicoprofiel zijn er minimale wijzigingen. 

De inschatting die bij de vorige weging is gemaakt, is bij deze weging 

vrijwel ongewijzigd gebleven. Er zijn geen nieuw komers in de top 4.

Ten opzichte van de vorige meting zijn onderstaande risico’s toegenomen:

ICT en informatiebeveiliging

Onder het risico ICT en informatiebeveiliging wordt verstaan het  

verstoren en/of down gaan van de ITomgeving. Het risico op onbenader

baar worden van programma’s of applicaties. Het onvoldoende kunnen 

beveiligen van vertrouwelijke en bedrijfskritische informatie/data. 

Recente ontwikkelingen zoals het van kracht worden van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG), afschaffing van RiSkw en 

het steeds belangrijker worden van ondersteunende ICTsystemen 

hebben er voor gezorgd dat dit risico iets is toegenomen. Colleges 

vragen zich af wat zij nog wel en juist niet meer mogen nu de AVG  

van toepassing is. 

Veiligheid en werkomstandigheden van studenten  

en medewerkers

Het risico veiligheid en werkomstandigheden van studenten en mede

werkers is gedefinieerd als: het risico op onvoldoende veiligheid of 

werkomstandigheden waarbinnen het functioneren niet goed mogelijk 

is voor zowel studenten als medewerkers. Te denken valt aan: fysieke 

en/of sociale veiligheid, klimaat, beschikbare les/werkruimte etc. Dit 

risico is toegenomen als gevolg van het steeds verder toenemende 

studentenaantal (meer mensen aanwezig in de ruimtes) en klachten 

over het klimaat.

Onderwijsopbrengsten en VSV

Het risico op onderwijsopbrengsten onder de door de Inspectie van 

het Onderwijs gestelde norm. Onvoldoende zicht hebben op de groep 

voortijdig schoolverlaters (VSV) en onvoldoende in staat zijn het voor

tijdig schoolverlaten te beïnvloeden.  

De onderwijsopbrengsten laten een dalende trend zien mede veroorzaakt 

door het ruime toelatingsbeleid van Deltion / toelatingsrecht.

Doorkijk 2019

In 2019 zal het huidige risicomanagement verder doorontwikkeld 

worden naar risicomanagement 2.0. 

Gebleken is dat er ondanks de definiëring niet altijd een duidelijk beeld  

is van wat er onder het risico wordt verstaan. Tevens lijkt er sprake te 

zijn van overlap tussen de verschillende risico’s. In 2019 zal de huidige 

top 15 risico’s inhoudelijk doorgenomen worden om te komen tot 

nieuw geformuleerde risico’s voortkomend uit de huidige risico’s  

 eventueel aangevuld met nieuwe risico’s.

Door per risico de genomen beheersmaatregelen toe te voegen  

aan de risicoanalyse tabel wordt beter inzichtelijk welke maatregelen 

genomen worden om een risico te beheersen / te verkleinen. Het toe  

of afnemen van een risico kan dan in het licht gezien worden van de 

toegepaste beheersmaatregelen. 
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Na verwerking voorstel resultaatbestemming

1 Activa 31 december 2018 31 december 2017
€ € € €

Vaste activa
1.2 Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen 142.586.728 146.787.702
Inventaris en apparatuur 10.509.768 11.640.242

153.096.496 158.427.944
1.3 Financiële vaste activa

Overige financiële  
vaste activa  100.000  100.000

Totaal vaste activa 153.196.496 158.527.944
Vlottende activa

1.4 Voorraden
Gebruiksgoederen  89.685 71.457

1.5 Vorderingen
Debiteuren  2.795.212 2.969.712
Deelnemers/cursisten  518.982 238.732
Overige vorderingen  27.548 31.145
Overlopende activa  1.847.895 1.604.300

5.189.637 4.843.889
1.7 Liquide middelen

41.294.430 29.454.457
Totaal vlottende activa 46.573.752 34.369.803

Totaal activa 199.770.248 192.897.747

JAARREKENING

8
8.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2018

2 Passiva 31 december 2018 31 december 2017
€ € € €

2.1 Eigen vermogen
Algemene reserve  79.446.331  79.286.520 
Bestemmingsreserves  25.651.287  18.221.248 
Totaal groepsvermogen  105.097.618 97.507.768

2.2 Voorzieningen
Voorziening groot onderhoud  6.635.000  6.100.000 
Personeelsvoorzieningen  6.184.000  5.034.000 

 12.819.000 11.134.000
2.3 Langlopende schulden

Kredietinstellingen  58.436.901 64.238.618

2.4 Kortlopende schulden
Kredietinstellingen  5.452.902  4.755.262 
Crediteuren  3.835.089  3.260.672 
Ministerie van OCW  2.039.888  1.941.327 
Belastingen en premies  
sociale verzekering  3.640.556  3.393.688 

Schulden terzake van pensioenen 1.043.939  946.200 
Overige kortlopende schulden  390.895  548.809 
Overlopende passiva  7.013.460  5.171.400 

 23.416.729 20.017.358

Totaal passiva  199.770.248 192.897.747
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8.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten 2018

2018 Begroting 2018 2017 
€ € € € € €

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW 122.029.931 113.998.953 111.805.348 

3.2 Overige overheids- 
bijdragen  328.482  200.000  389.375 

3.3 College en  
examengelden  2.161.496  1.925.485  1.945.552 

3.4 Baten werk i.o.v. derden  7.354.415  6.087.833  7.147.362 
3.5 Overige baten  3.215.056  3.179.950  3.361.061 

Totaal baten  135.089.380 125.392.221 124.648.698 
4 Lasten
4.1 Personele lasten  90.530.404  90.583.421  84.893.149 
4.2 Afschrijvingen  10.421.162  10.324.142  9.516.687 
4.3 Huisvestingslasten  6.769.603  6.279.700  5.855.428 
4.4 Overige materiële lasten  17.162.771  17.787.639  15.672.126 

Totaal lasten  124.883.940 124.974.902  115.937.390 
Saldo baten en lasten  10.205.440  417.319  8.711.308 

5 Financiële baten en lasten
5.1 Financiële baten  9.024  12.000  8.822 
5.2 Financiële lasten  2.624.614  2.125.000  2.870.306 

Saldo financiële baten 
en lasten  2.615.590  2.113.000  2.861.484 

Saldo exploitatie  7.589.850  1.695.681-  5.849.824 

Kasstroom uit operationele activiteiten
2018 2017
€ € € €

Par. Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo exploitatie   10.205.440   8.711.308
Aanpassingen voor: 

4.2 Afschrijvingen  10.421.162  9.516.687 
2.2 Mutaties voorzieningen  1.685.000  346.000 

 12.106.162  9.862.687
Mutaties werkkapitaal:

1.4 Voorraden  -18.228  -5.840
1.5 Vorderingen* -338.547 - 91.322
2.4 Kortlopende schulden*  2.892.944   -497.942

 2.536.169  -595.104
Kasstroom uit bedrijfsoperaties   24.847.771  17.978.891

Ontvangen interest  1.823  8.822 
Betaalde vennootschapsbelasting -27.051 -31.034
Betaalde interest -2.788.778  -2.870.306

 -2.814.006 -2.892.518
Kasstroom uit operationele 
activiteiten  22.033.765  15.086.373 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
1.2 (Des)investeringen materiële  

vaste activa
-5.089.715 -10.965.302

 
1.3 (Des)investeringen financiële 

vaste activa  -  150.000 

Kasstroom uit investerings
activiteiten  -5.089.715  -10.815.302

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Opgenomen leningen  -  - 

2.3 Afgelost op leningen -5.104.077  -4.755.262
Kasstroom uit financierings
activiteiten -5.104.077  -4.755.262

Mutatie liquide middelen  11.839.973 -484.191
Het verloop van de geldmiddelen  
is als volgt:

Stand per 1 januari  29.454.457  29.938.648 
Mutatie boekjaar  11.839.973 -484.191

Stand per 31 december  41.294.430  29.454.457 

8.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2018

*  De mutatie in de Vorderingen en Kortlopende schulden zijn gecorrigeerd voor wat betreft de betaalde/ontvangen interest, betaalde vennoot-

schapsbelasting en het kortlopend deel van de langlopende schulden.
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8.4 Grondslagen

Algemeen

Activiteiten en rechtsvorm

Stichting Deltion College is een ROC. De voornaamste activiteiten 

bestaan uit het verzorgen van onderwijs in het mbo en vavo. Deltion 

staat inschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41025416. 

Het statutaire en feitelijke vestigingsadres is Mozartlaan 15, 8031 AA  

in Zwolle. Deltion bestaat naast Stichting Deltion College ook uit de 

Stichting Deltion Business en Deltion People B.V.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2018,  

dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2018.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs (RJO). In de RJO staan onder meer de 

afwijkingen en aanvullingen op het Burgerlijk Wetboek Boek 2 titel 9, 

verwijzingen naar de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving (waaronder 

RJ 660 Onderwijsinstellingen) en de Wet Normering bezoldiging top

functionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De grond

slagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva 

en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij 

anders vermeld in de verdere grondslagen. De gehanteerde grondslagen 

van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten 

opzichte van het voorgaande jaar.

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteits  

veronderstelling.

Schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen 

vormt, schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op 

de toepassing van grondslagen, de gerapporteerde waarde van activa 

en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten 

kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 

veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van 

schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting 

wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening 

gevolgen heeft. De volgende waarderingsgrondslagen zijn volgens  

het management het meest kritisch voor weergave van de financiële 

positie en vereisen schattingen en veronderstellingen:

• voorziening groot onderhoud;

• personele voorzieningen.

Consolidatie

Meerderheidsdeelnemingen en overige verbonden partijen waarover 

overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend op het zakelijke 

en financiële beleid worden geconsolideerd. Overheersende zeggen

schap, direct of indirect, kan worden uitgeoefend doordat beschikt 

wordt over een meerderheid van stemrechten of op enige andere wijze  

de financiële en operationele activiteiten worden beheerst.

In de geconsolideerde jaarrekening is opgenomen de 100%deelneming 

Stichting Deltion Business, (eveneens gevestigd op de Mozartlaan 15, 

8031 AA in Zwolle). Hierbij is de integrale methode toegepast, waar

door activa, passiva en de baten en lasten voor 100% zijn meegenomen  

in de geconsolideerde jaarrekening. Intercompanytransacties, winsten 

en onderlinge vorderingen en schulden, worden geëlimineerd.

Deltion had tot en met 2018 een 100% deelneming in Deltion People B.V. 

Deltion People had geen activiteiten en is derhalve, vanwege de  

te verwaarlozen betekenis, ook niet in de consolidatie betrokken.  

Op 7 december 2018 is Deltion People B.V. ontbonden en  

uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt  

waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap  

of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen 

die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt 

als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden en andere sleutel

functionarissen in het management zijn verbonden partijen. Trans

acties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor 

zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. 

Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en 

andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 

Voor een overzicht van de verbonden partijen wordt verwezen naar  

de toelichting in paragraaf 8.7.

Grondslagen voor waardering activa en passiva

Waardering van de activa en de passiva

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de  

verkrijgings, vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen 

specifieke waarderingsgrondslag aanwezig is, vindt waardering plaats 

tegen verkrijgingsprijs. 

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgings

prijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van 

lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige 

gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening 

gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balans datum 

worden verwacht. 

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings of  

vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek 

van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 

gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. De vervaar

digingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten van grond en  

hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan  

de vervaardiging inclusief installatiekosten.

Als activeringsgrens geldt een bedrag van  
€ 1.000 per actief.
De afschrijvingstermijnen zijn als volgt:

- gebouwen 40 jaar
 schoolmeubilair 15 jaar
 verbouwing en stoffering 10 jaar
 machines en installaties 10 jaar
 kantoormeubilair 10 jaar
- apparatuur 5 jaar
 grote automatiseringspakketten 5 jaar
 computers 4 jaar
- overige software 3 jaar

Financiële vaste activa

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden 

gewaardeerd tegen de reële waarde van het verstrekte bedrag, 

gewoonlijk de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk  

geachte voorzieningen. Bij de waardering wordt rekening gehouden  

met eventuele waardeverminderingen.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Op iedere balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn  

dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig 

kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseer

bare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is  

de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen,  

wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom 

genererende eenheid waartoe het actief behoort. 

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde 

van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare 

waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. 

Een bijzonderwaardeverminderingsverlies wordt direct als last ver

werkt in de winstenverliesrekening onder gelijktijdige verlaging van 

de boekwaarde van het betreffende actief.

Voorraden

Waardering van gebruiksgoederen vindt plaats tegen verkrijgingsprijs 

of vervaardigingsprijs onder toepassing van de FIFOmethode, waarbij 

tevens rekening wordt gehouden met eventuele incourantheid of 

lagere opbrengstwaarde.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste waardering gewaardeerd tegen reële 

waarde van het verstrekte bedrag. De vervolgwaardering vindt plaats 

tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid 

worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare 

deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening 

courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan  

kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen 

worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is opgebouwd uit een Algemene Reserve en  

twee bestemmingsreserves voor Onderwijsontwikkeling en Deltion 

Overmorgen. Door de RvT wordt het exploitatie resultaat over het afge

sloten boekjaar bestemd over deze reserves.
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Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke 

verplichtingen die op de balansdatum bestaan en die het gevolg zijn 

van een gebeurtenis uit het verleden. Het is waarschijnlijk dat een uit

stroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op 

betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden, tenzij 

anders vermeld, gewaardeerd tegen contante waarde met als reken

rente 1,4%. De rentemutatie van voorzieningen gewaardeerd tegen 

contante waarde is verantwoord als dotatie aan de voorziening.

Voorziening groot onderhoud

De voorziening groot onderhoud is gevormd voor verwachte kosten 

van groot onderhoud aan gebouwen en installaties, gebaseerd op  

een meerjaren onderhoudsplan. De toevoeging aan de voorziening is 

bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de 

periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud 

verloopt. De voorziening wordt gewaardeerd tegen contante waarde.

Personele voorziening

De voorziening wachtgelden wordt gevormd voor toekomstige  

WW/BWWWuitkeringen, waarvan de kosten voor rekening van  

Deltion komen.

De voorziening Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) 

is gevormd om verplichtigen aan (ex)werknemers die in de WGA geraken 

voor een periode van 10 jaar (termijn eigen risicodragerschap) op te 

kunnen vangen. 

De voorziening personeel wordt gevormd voor verwachte kosten in 

verband met beëindiging van het dienstverband. Deze voorziening 

wordt tegen nominale waarde gewaardeerd. 

 

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige,  

uit de cao mbo voortvloeiende, jubileumuitkeringen. De voorziening 

betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileum 

uitkeringen. De berekening is tevens gebaseerd op de blijfkans en 

leeftijd. 

 

In de cao mbo is in het kader van de Duurzame Inzetbaarheid de Regeling 

seniorenverlof vastgesteld. Deze regeling heeft het kenmerk van een 

voorziening met opbouw van rechten. Derhalve wordt een voorziening 

gevormd voor het deel van de geschatte kosten die ten laste van de 

werkgever zijn. De berekening is ook gebaseerd op de blijfkans,  

leeftijd en deelnamepercentages. 

De voorziening spaarverlof is gevormd voor gespaarde verlofuren van 

medewerkers aan wie dit is toegestaan. De voorziening is gewaardeerd 

tegen nominale waarde.

Schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met 

een resterende looptijd van meer dan één jaar. De kortlopende schulden 

hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden 

worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De aflos

singsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden 

worden opgenomen onder kortlopende schulden.

Operationele leasing

Er is sprake van leasecontracten waarbij een groot deel van de voor 

en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij Deltion ligt. 

Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. 

Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoe

dingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winstenverlies

rekening over de looptijd van het contract.

Financiële instrumenten en risicobeheersing

De in de balans opgenomen financiële instrumenten zijn gewaardeerd 

tegen de (geamortiseerde) kostprijs. Dit is de nominale waarde, tenzij 

anders vermeld. Deltion past kostprijshedgeaccounting toe voor de 

renteswaps die ervoor zorgen dat bepaalde variabel rentende schulden 

worden omgezet in vast rentende schulden. Het ineffectieve deel van 

de waardeverandering van de renteswaps wordt, indien van toepassing, 

verantwoord in de winst en verliesrekening onder de financiële baten 

en lasten.

Grondslagen voor het bepalen van het resultaat

Algemeen

Met inachtneming van het bovenstaande worden de baten en lasten  

toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 

Winsten worden slechts genomen, voor zover zij op balansdatum  

zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor  

het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij  

voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Rijksbijdragen

Rijksbijdragen worden als bate verantwoord in de staat van baten  

en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft.

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van 

baten en lasten en het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn 

gemaakt of opbrengsten zijn gederfd. De baten worden verantwoord  

als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en Deltion  

de condities voor ontvangst kan aantonen.

Verlenen van diensten

Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van 

de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan  

de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verichten diensten.

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeids

voorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze  

verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Pensioenen

Deltion heeft een pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds 

ABP op basis van het middelloonstelsel. Op deze pensioenregeling zijn 

de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en 

worden op verplichte of contractuele basis premies betaald. De premies 

worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd 

zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende 

activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering  

van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als 

verplichting op de balans opgenomen. De beleidsdekkingsgraad  

van Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP per 31 december 2018  

was 103,8%.

Afschrijvingen

Materiële vaste activa wordt vanaf het moment van ingebruikneming 

afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het 

actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven. Indien een schattings

wijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden  

de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en verliezen 

uit incidentele verkoop van materiële vaste activa vallen onder  

de afschrijvingen.

Financiele baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening 

houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en 

passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden 

met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.  

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide  

middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen  

een geschatte gemiddelde koers. Interest op de Euroflexlening  

en de BNG lening is toegerekend aan de kasstroom op  

operationele activiteiten.
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8.5  Toelichting op de onderscheiden posten  
van de geconsolideerde balans

1 Activa

Vaste activa
1.2 Materiële vaste activa

Verkrijgings-
prijs (vervaar-

digingsprijs)

Waarde
verminderingen 
en afschrijvingen Boekwaarde Investeringen

Desinves-
teringen Afschrijvingen Boekwaarde

 t/m 2017 t/m 2017 31-12-2017 2018 2018 2018 31-12-2018

€ € € € € € €

1.2.1.1 Gebouwen 182.340.352 43.857.128 138.483.224 1.572.866 - 5.773.839 134.282.251
1.2.1.2 Terreinen 8.304.477  - 8.304.477  - - - 8.304.477
1.2.1.3 Gebouwen  

in aanbouw
-
 

-
 

-
 

- - - - 

1.2.2 Inventaris en 
apparatuur

31.204.103 19.563.860 11.640.242 3.516.849 - 4.647.323 10.509.768

1.2.3 Overige - - - - - - - 

Totaal 221.848.932 63.420.988 158.427.944 5.089.715 - 10.421.162 153.096.496

             

Van de totale investeringen in 2018 heeft 33% betrekking op aanpassingen van de gebouwen, 30% is ICTgerelateerd en 12% heeft betrekking  

op huisvesting. De rest betreft direct op het ondewijs betrekking hebbende investeringen.       

OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen Bedrag Peildatum
€

OZBwaarde gebouwen en terreinen in eigendom 107.736.000 01-01-18
Huurwaarde per jaar gebouwen en terreinen niet in eigenom 759.944 2018

Verzekerde waarde gebouwen 218.940.627 10-01-19

1.3 Financiële vaste activa
Overige financiële vaste activa 31-12-2018 31-12-2017

€ €
Lening Prove 2 Move    100.000 100.000

100.000 100.000

Aan ‘Prove 2 Move’ is in 2016 € 100.000 verstrekt om een kennistoetsenbank te ontwikkelen. Het bedrag dient in maximaal 5 jaar terug betaald  

te worden. 

Vlottende activa
1.4 Voorraden 31-12-2018 31-12-2017

€ €
Gebruiksgoederen
Voorraad diversen, voornamelijk drukwerk 34.185 24.457
Voorraad optiek 7.500  - 
Voorraad automatisering 28.000 41.000
Voorraad restaurants 20.000 6.000

89.685 71.457
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Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar. De reële waarde hiervan is zo dicht mogelijk benaderd.

De vorderingen op deelnemers/cursisten zijn in 2018 gestegen. Dit is met name veroorzaakt door openstaande facturen aan bedrijven voor BBL  

studenten. Een onderdeel van de vorderingen op deelnemers/cursisten zijn de vorderingen die uit handen zijn gegeven aan het incassobureau.  

Deze vordering, van € 102.000 (2017 € 151.000), neemt af dankzij de genomen maatregelen. Tegenover de vordering staat een voorziening dubieuze 

debiteuren van € 61.000 (2017 € 86.000). 

In 2018 is geen vordering, maar een afdrachtplicht van de BTW ontstaan. Zie ook 2.4.8.

Onder de vooruitbetaalde bedragen is een bedrag opgenomen opgenomen voor de Skills Heroes. Ook is het bedrag betaald voor Praktijkleren  

in 2018 hoger dan opgenomen in 2017. Onder de overige nog te ontvangen bedragen waren in 2017 bedragen opgenomen voor de verkoop van  

de Energieweg en nog te ontvangen SKS gelden (webshop). 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het Deltion College.

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 31-12-2018 31-12-2017
€ €

Handelsdebiteuren 2.795.212 2.969.712

1.5.4 Deelnemers/cursisten

Vorderingen uit hoofde van bijdragen deelnemers/cursisten 518.982 238.732

1.5.5 Overige vorderingen
Te vorderen rente banken 8.637 1.436
Te vorderen BTW volgens aangifte  - 8.205
Overige 18.911 21.504

27.548 31.145

1.5.6 Overlopende activa
Vooruitbetaalde bedragen 1.025.384 491.482
Overige nog te ontvangen bedragen 558.027 1.028.028
Nog te factureren 264.484 84.790

1.847.895 1.604.300

1.7 Liquide middelen 31-12-2018 31-12-2017
€ €

Banken 2.308.607 11.382.546
Kasmiddelen 885 911
Spaarrekening 38.984.938 18.071.000

Totaal liquide middelen 41.294.430 29.454.457

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen
Mutaties

Balans
31-12-2017

Bestemming 
exploitatie-
saldo 2018

Overige
mutaties

2018
Balans

31-12-2018
€ € € €

Algemene reserve 79.286.520  159.811 -  79.446.331 
Bestemmingsreserve onderwijsontwikkeling 15.921.248  7.525.039 -  23.446.287 
Bestemmingsreserve Deltion 'Overmorgen' 2.300.000  -95.000 -  2.205.000 

Totaal groeps vermogen 97.507.768 7.589.850 -  105.097.618 

Deltion wil het positieve resultaat beschikbaar houden voor onderwijsontwikkeling. Daarom is het exploitatieresultaat over 2018 toegevoegd  

aan deze bestemmingsreserve. Daarbij is rekening gehouden met gemaakte kosten in het kader van Deltion Overmogen. Het resultaat van  

Deltion Business is toegevoegd aan de algemene reserve. 

2.2 Voorzieningen
Mutaties

Balans
31-12-2017

Dotaties
2018

Onttrekkingen
2018

Vrijval
2018

Balans
31-12-2018

€ € € € €
Voorziening groot onderhoud 6.100.000 1.631.220 1.096.220 - 6.635.000

Personeelsvoorzieningen

 Voorziening wachtgelden 969.000 372.617 391.617 - 950.000
- Voorziening WGA 1.530.000 204.816 302.816 - 1.432.000
 Voorziening personeel 434.000 407.118 476.118 - 365.000
 Voorziening jubileum 891.000 99.882 86.882 - 904.000
  Voorziening duurzame 

inzetbaarheid
843.000 1.441.527 120.527 - 2.164.000

 Voorziening spaarverlof 367.000 40.080 38.080 - 369.000

11.134.000 4.197.261 2.512.260 - 12.819.000

De voorziening groot onderhoud is gevormd voor toekomstige kosten aan de gebouwen en de E en Winstallaties. Onder de voorziening wacht

gelden zijn de toekomstige kosten voor wachtgeld en bovenwettelijk wachtgeld verantwoord. Het Deltion College is eigenrisicodrager voor de uitkering 

aan (ex)medewerkers die vallen onder de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Voor deze toekomstige verplichtingen is de voor

ziening Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) gevormd. De Voorziening personeel dient voornamelijk voor toekomstige kosten  

die voortvloeien uit personele regelingen die eind 2018 zijn vastgesteld.  

 

De Voorziening jubileum is gevormd voor toekomstige gratificaties aan medewerkers die 25 of 40 jaar in dienst zijn binnen het onderwijs. De Voorziening 

duurzame inzetbaarheid is gevormd om de oudere collega in de gelegenheid te stellen vanaf AOWgerechtigde leeftijd min tien jaar gebruik te laten 

maken van de mogelijkheid om minder te werken. In het verleden zijn afspraken gemaakt om nietopgenomen uren op een later tijdstip alsnog op  

te nemen. Hiervoor is de Voorziening spaarverlof gevormd.
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Onderverdeling saldo  Saldo 31-12-2018 < 1 jaar > 1 jaar
€ € €

- Voorziening groot onderhoud 6.635.000 3.898.045 2.736.955
 Voorziening wachtgelden 950.000 320.319 629.681
- Voorziening WGA 1.432.000 335.004 1.096.996
 Voorziening personeel 365.000 202.590 162.410
 Voorziening jubileum 904.000  51.385 852.615
- Voorziening duurzame inzetbaarheid 2.164.000 180.558 1.983.442
 Voorziening spaarverlof 369.000  47.852 321.148

12.819.000 5.035.753 7.783.247

2.3  Langlopende schulden

Bedrag lening  
31-12-2017

Aangegane 
verplichting

2018
Aflossingen 

2018
Bedrag lening   

31-12-2018

Bedrag lening 
resterende 

looptijd >1 jaar

Bedrag lening 
resterende 

looptijd >5 jaar

€ € € € € €
ING Bank, euroflex 45.623.243 - 3.360.000 42.263.243 17.974.130 10.930.000
BNGBank, vaste geldlening u/g  23.370.637 - 1.744.077 21.626.560 40.462.770 29.300.626

Totaal 68.993.880 - 5.104.077 63.889.803 58.436.900 40.230.626

Aflossing binnen 1 jaar 5.452.902

Totaal langlopend 58.436.901

Kredietovereenkomsten ING Bank   

• Een kredietfaciliteit in rekeningcourant van € 6.352.923. 

• Een euroflexlening van € 50 miljoen met een looptijd van 1 april 2009 

tot 1 januari 2034.   

• Een euroflexlening van € 25 miljoen met een looptijd van 1 juli 2009 

tot 1 juli 2034.   

• Een euroflexlening van € 9 miljoen met een looptijd van 1 juli 2009 

tot 1 juli 2034. 

Deltion maakt geen gebruik van de kredietfaciliteit in rekeningcourant. 

Op de euroflexleningen is vervroegde aflossing onbeperkt mogelijk.  

De rente op alle leningen is 3 maands Euribor met een opslag van 45 

basispunten tot 2020. Met de lening die in 2016 is aangegaan met  

de BNG Bank is het gedeelte afgelost van de lening bij de ING dat niet 

was afgedekt met derivaten. In juli 2017 is opnieuw extra afgelost op 

een van de euroflexleningen met het geld van de BNG lening die op  

1 juli is aangegaan. Op 2 januari 2019 eindigt wederom een derivaat 

van de ING. Als gevolg hiervan vindt in 2019 wederom een herfinanciering 

plaats van INGleningen door een nieuwe lening van de BNG.  

Zekerheidsstelling 

Tot zekerheid voor de ING Bank geldt een door de Stichting Waarborg

fonds MBO afgegeven borgstelling ten aanzien van de euroflex leningen 

gedurende de looptijd van de lening. Tevens is een hypotheek ingeschreven 

ter waarde van € 11.345.000 op één van de gebouwen van Deltion. 

 

Derivaten

Ter afdekking van het renterisico is het Deltion College in het verleden 

swaptransacties aangegaan met de ING Bank. Deze derivaten zijn 

gekoppeld aan de omvang van de leningen waardoor er geen sprake  

is van ‘open posities’. Per 31 december 2018 heeft Deltion de volgende 

derivaten lopen:

• Een renteswap met een looptijd van 2 januari 2009 tot 1 januari 2019 

tegen een rente van 4,385%.

• Een renteswap met een looptijd van 2 januari 2009 tot 1 januari 2024 

tegen een rente van 4,795%.

Op 31 december 2018 had de derivatenportefeuille een negatieve 

marktwaarde van ca. € 4,2 miljoen (nominale waarde € 40,5 miljoen). 

De derivaten zijn onder kostprijshedgeaccounting verantwoord.  

De Euroflexleningen zijn aangegegaan tegen 3 maands Euribor.  

Eén van de Swaps is aangegegaan tegen 1 maands Euribor waardoor 

deze een ineffectiviteit heeft. Deze renteswap loopt per 2 januari 2019  

af, waardoor de resterende ineffectiviteit per balansdatum vrijwel  

nihil is.

Financieringsovereenkomst Bank Nederlandse Gemeenten (BNG-Bank)

Eind 2015 is een financieringovereenkomst gesloten met de BNG, die aansluit op de financiering met de ING. Met de BNG zijn een drietal  

geldleningen aangegaan:

• Een vaste geldlening, groot € 22.166.757, tegen een jaarlijkse rente van 2,11%. De looptijd van de lening is van 4 januari 2016 tot 3 juli 2034.  

Met de lening is het gedeelte van de financiering met de ING afgelost dat niet is afgedekt met derivaten. 

• Een vaste geldlening, groot € 3.350.000, tegen een jaarlijkse rente van 2,43%. De looptijd van de lening is van 3 juli 2017 tot 3 juli 2034.  

De lening is aangegaan voor het derivaat dat per 1 juli 2017 is afgelopen en loopt door tot 1 juli 2034.

• Een vaste geldlening, groot € 20.929.113, tegen een jaarlijkse rente van 2,74%. De looptijd van de lening is van 2 januari 2019 tot 2 januari 2034. 

De lening is aangegaan voor het derivaat dat per 2 januari 2019 afloopt en loopt door tot 1 juli 2034. 

Zekerheidsstelling

Op alle drie leningen wordt lineair per kwartaal afgelost. De vaste geldleningen bij de BNG worden geborgd door de Stichting Waarborgfonds MBO. 

Voorwaarden

Deltion voldoet aan de ratio’s die in de leningsvoorwaarden met de BNG zijn overeengekomen. De berekening van de ratio’s is in  

hoofdstuk 9.5 opgenomen. 

2.4 Kortlopende schulden 31-12-2018 31-12-2017
€ €

2.4.4 Ministerie van OCW
Nog te besteden projectgelden zie staat G2B 709.722 923.412
Betatechnieknetwerken 2018/2019 38.500  - 
Doorstroomprogramma mbohbo 76.290  - 
Regeling leermiddelen minima 183.042 237.168
Kwaliteitsafspraken mbo 532.334 352.286
Zijinstroom en lerarenbeurs 500.000 428.461

2.039.888 1.941.327

2.4.8 Overige kortlopende schulden
Te betalen rente banken 357.387 521.550
Overige 33.508 27.259

390.895 548.809

2.4.9 Overlopende passiva
Vooruitontvangen bedragen 1.657.355 1.341.986
Nog te betalen bedragen 1.995.798 897.993
Nog te betalen vakantietoeslag 2.728.656 2.486.296
Overige 631.651 445.125

7.013.460 5.171.400

Onder te betalen rente banken zijn de rentekosten verantwoord over het laatste kwartaal van 2018. Een deel van de rente over het laatste kwataal  

is al betaald in 2018. 

De stijging van de nog te betalen bedragen wordt met name veroorzaakt door de eenmalige salarisuitkeringen die betaald zijn in januari 2019,  

en de boeking voor het project Industriële Robotica.

7776



Geoormerkte doelsubsidies OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking

Project omschrijving Kenmerk  
beschikking

Datum 
toewijzing

 Bedrag 
van de  

toewijzing 

Ontvan-
gen t/m 

2018

geheel 
uitgevoerd 

en afgerond

nog niet 
geheel 

afgerond
Doorstroomprogramma mboHBO 
2017/2018 DHBO17001 23-10-2017 97.680 97.680  - x

Doorstroomprogramma mboHBO 
2018/2019 DHBO19013 30-10-2018 86.680 21.670  - x

Lerarenbeurs subsidie voor studieverlof BVE 928246-1 20-09-2018 229.517 229.517 x  -
Voorziening leermiddelen 
minimagezinnen 2017 849865-1 22-08-2017 285.326 285.326 x  -

Voorziening leermiddelen 
minimagezinnen 2018 926418-2 21-08-2018 294.979 294.979  - x

Zijinstroom 888797-1 20-03-2018 340.000 340.000  - x

Totaal 1.334.181 1.269.171  -  -

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule
G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Project-
omschrijving

Kenmerk 
beschikking

Datum
toewijzing

 Bedrag 
van de 
toewij-

zing 

Ontvan-
gen t/m 

2018
 Totale 
kosten 

 Te ver-
rekenen 

ultimo 
2018

Schoolmaat-
schappelijk werk 
2017

804550-1 20-01-2017  369.703 369.703  369.703 -

Betatech-
nieknetwerken 
2017/2018

TNTIB-17018 30-01-2017  46.780  46.780  46.780 -

Totaal 416.483  416.483  416.483 -

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Project-
omschrijving Kenmerk 

beschikking
Datum
toewijzing

 Bedrag 
van de 
toewij-

zing 

 Saldo  
01-01-

2018

Ontvangen 
t/m 01-01-

2018 
 Lasten

2018 

Totale 
kosten 

t/m 
31-12-

2018
Saldo 
2018

Schoolmaat-
schappelijk 
werk 2018

894311-2 22-01-2018  397.219  -  397.219  -  - 397.219

Onderwijspro-
gramma VSV 
2017-2020

OND/ODB
2016/17733 U 14-11-2016  1.097.360  274.340  823.020  274.340  548.680 274.340

Regionaal 
investerings-
fonds mbo 
2015 (FRIS)

2015/2/409526 20-07-2015 1.149.067  162.238  1.091.614  353.889  1.053.451  38.163 

Regionaal 
investerings-
fonds mbo 
2017 (Ecom-
merce)

1190739 23-05-2017  680.510  92.283  374.281  228.385  374.281  - 

Totaal  3.324.156  528.861  2.686.133  856.614  1.976.411  709.722 

8.6 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Latente verplichting Stichting Waarborgfonds MBO

Het Deltion College is aan de stichting een bedrag verschuldigd, totdat 

het Waarborgdepot als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub a, van de statuten 

van de stichting gelijk is aan of meer bedraagt dan € 9.983.165. Het 

bedrag dat de instelling is verschuldigd, wordt bepaald naar even

redigheid van de door de Staat der Nederlanden in het desbetreffende 

jaar aan de instelling verstrekte rijksbijdrage tot een maximum van 2% 

Overzicht meerjarige financiële verplichtingen        
0-1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar Totaal

Meerjarige contracten met betrekking tot: € € € €

Huur gebouwen 588.362 1.482.042 1.120.000 3.190.404
Afval/schoonmaak 1.359.519 1.298.165  - 2.657.685
Onderhoud 484.351 1.598.691  - 2.083.042
Software 405.752 257.179  - 662.930
Huur/lease apparaten 223.340 298.575  - 521.915
Diensten 407.763 49.682  - 457.445
Overig 202.678 30.423  - 233.101

Totaal 3.671.767 5.014.756 1.120.000 9.806.523

daarvan op jaarbasis, met dien verstande dat indien het verhaal op een 

instelling geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, het onverhaalbaar gebleken 

deel over de overige instellingen wordt omgeslagen naar evenredig

heid van de gedeelten waarvoor de verplichting tot aanvulling ieder  

van hen in hun onderlinge verhouding aangaat.
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8.8  Toelichting op de onderscheiden posten van  
de geconsolideerde staat van baten en lasten

3 Baten

3.1 (Rijks)bijdragen OCW 2018 Begroting 2018 2017
€ € €

(Normatieve) rijksbijdrage OCW 108.955.315 106.248.340 101.733.699
Inhouding cursusgelden -1.550.677 -1.550.677 -1.463.512

107.404.638 104.697.663 100.270.187
Overige subsidies OCW 14.625.293 9.301.290 11.535.161

122.029.931 113.998.953 111.805.348

8.7 Overzicht verbonden partijen

Beslissende zeggenschap

Naam Juridische
vorm

Statutaire
zetel

Code
activiteiten*

Eigen  
vermogen 

31-12-2018

Resultaat 
2018

Groeps-
maatschappij 

Ja/Nee

Deelname
%

Consolidatie
%

€ €

Deltion 
Business Stichting Zwolle 1  564.601  159.811  Ja 100 100

Totaal 
31-12-2018  564.601  159.811 

* Code activiteiten: 1 = contractonderwijs.  

Stichting Deltion Business

Door Deltion Business worden scholingsactiviteiten verzorgd en alle andere activiteiten die hiermee samenhangen. De omzet (incl. gemeentelijke  

bijdragen) van de stichting bedroeg in 2018 € 4,0 miljoen (2017 € 3,8 miljoen). 

Stichting Beheer Deltion

De Stichting Beheer Deltion heeft als doel het exploiteren van de parkeergarages en het gelegenheid geven tot sport. De stichting is verbonden aan 

de Stichting Deltion College, maar deze laatste heeft geen beslissende zeggenschap in de Stichting Beheer Deltion.

Aansprakelijkheidsstelling

Het Deltion College heeft een verklaring (artikel 2:403 BW) afgegeven ten behoeve van Stichting Deltion Business.

De normatieve rijksbijdrage OCW in 2018 is € 7,1 miljoen hoger dan in 2017. In het landelijk macrobudget zijn kortingen ingeboekt voor de verkorting 

van de opleidingsduur, de korting voor macrodoelmatigheid en een korting voor het Nationaal Onderwijsakkoord. Anderzijds is het macrobudget 

verhoogd door toevoeging van budget voor stijging van het landelijk deelnemersvolume, door de loon en prijsbijstelling 2017 en 2018, door een 

hogere bijdrage voor convenant leerkracht, door een lagere afdracht voor ROC Leiden en SVO en een lagere afdracht voor doorontwikkelen BRON. 

Het saldo van deze bijstellingen in het macrobudget resulteerde voor het Deltion College in een stijging van de rijksbijdrage met € 4,1 miljoen.  

Daarnaast is door stijging van het studentenaantal € 2,7 miljoen meer bekostiging ontvangen en voor vavo bedroeg de bekostiging € 0,3 miljoen 

meer dan in 2017. 

Ten opzichte van de begroting is de normatieve rijksbijdrage in 2018 € 2,7 miljoen hoger. Dit wordt volledig veroorzaakt door loon en prijs bijstellingen 

2018 zoals vastgelegd in de voorjaarsnota van 2018. 

Ten opzichte van 2017 zijn de overige subsidies OCW € 3,1 miljoen hoger door een hogere opbrengst voor de uitvoer van het programmaplan  

(€ 0,3 miljoen), een hogere bijdrage voor studiewaarde (€ 0,2 miljoen), een hogere bijdrage voor voortijdig schoolverlaten (€ 0,7 miljoen), een hogere  

bijdrage beroepspraktijkvorming (€ 1,5 miljoen) en zijn er hogere projectmatige bijdragen (0,4 miljoen), o.a. inzake het Regionaal Investerings Fonds.

Ten opzichte van de begroting zijn de overige subsidies OCW € 5,3 miljoen hoger. Dit betreft hogere opbrengsten van de bijdrage voor studie 

waarde (€ 1,2 miljoen), de bijdrage beroepspraktijkvorming (€ 2,8 miljoen), en de bijdrage VSV (€ 0,4 miljoen). Er zijn hogere projectmatige en geoor

merkte bijdragen (€ 1,3 miljoen), o.a. voor de regeling leermiddelen minimagezinnen, de regeling zijinstroom en projecten in het kader van  

het Regionaal Investeringsfonds. Daarnaast is er een lagere opbrengst programmageld (€ 0,4 miljoen).

3.2 Overige overheidsbijdragen 2018 Begroting 2018 2017
€ € €

Educatie 328.482 200.000 389.375

3.3 College en Examengelden 2018 Begroting 2018 2017
€ € €

Cursusgelden 1.927.001 1.680.437 1.751.200
Examengelden 234.495 245.048 194.352

2.161.496 1.925.485 1.945.552

Specificatie overige subsidies OCW
Kenmerk 2018

€ €

Prestatiebox mbo VSV 2018 2018/2/1022614  864.364 
Excellentie mbo 2018 2017/2/702115  708.085 
Kwaliteitsafspraken mbo 2018 2017/2/702115  4.450.617 
Kwaliteitsafspraken mbo 2017 2016/2/375683  352.286 
Resultaatafhankelijk budget 2018 2018/2/1035264  2.986.488 
Resultaatafhankelijk budget BPV 2018/2/1022614  3.122.146 

  12.483.986
 

Projecten/geoormerkte rijksbijdragen  2.141.307 

Totaal  14.625.293 
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3.4 Baten werk in opdracht van derden 2018 Begroting 2018 2017
€ € €

Werkzaamheden voor derden 3.288.959 2.800.193 3.007.813
Projectmatige werkzaamheden 
derden 1.218.488 1.194.390 1.353.544

Overig 2.846.968 2.093.250 2.786.005

7.354.415 6.087.833 7.147.362

Onder de overige baten in opdracht van derden (excl. gemeenten) vallen ook de cursussen en bedrijfsopleidingen van Deltion Business.  

In 2018 bedroeg de omzet € 3,9 miljoen en in 2017 € 3,5 miljoen. De toename van de opbrengst voor derden in 2018 wordt voornamelijk  

veroorzaakt door een toename van het aantal opleidingen bij Deltion Business in vergelijking tot 2017.  

3.5 Overige baten 2018 Begroting 2018 2017
€ € €

Verhuur onroerende zaken 224.565 210.281 229.676
Detachering personeel 1.229.254 1.266.878 1.303.741
Leerling/ouderbijdragen 1.219.082 1.131.058 1.235.530
Overige 542.155 571.733 592.114

3.215.056 3.179.950 3.361.061

Onder opbrengst uit leerling en ouderbijdragen worden de leermiddelen verantwoord die studenten kunnen aanschaffen ter ondersteuning van  

hun opleiding, zoals excursies/werkweken en readers. Het Deltion College berekent geen marge over deze kosten. De kosten die hiertegen over 

staan zijn verantwoord onder de materiele lasten (zie 4.4.2). 

4 Lasten

4.1 Personele lasten 2018 Begroting 2018 2017
€ € € € € €

Lonen en salarissen 62.555.112 83.553.149 59.790.042

Sociale lasten
 Sociale lasten 8.044.448 - 7.441.120
 Pensioenlasten 9.059.708 - 8.458.096

17.104.156  - 15.899.216
Totaal lonen en salarissen 79.659.268 83.553.149 75.689.258
Vrijval personeelsvoorzieningen -86.882  - -178.435

79.572.386 83.553.149 75.510.823

Overige personele lasten
Dotatie voorziening wachtgeld  372.617  -  471.672 
Dotatie voorziening WGA  204.816  -  - 
Dotatie voorziening personeel  407.118  -  503.024 
Dotatie voorziening jubileum-
gratificaties  99.882  -  175.400 
Dotatie voorziening duurzame 
inzetbaarheid

 1.441.527  -  228.979 

Dotatie voorziening spaarverlof  40.080  -  27.000 
Totaal dotatie personeels
voorzieningen 2.566.040  860.000 1.406.074

Uitzendkrachten, declaranten, e.d.
Inhuur en uitzendkrachten 5.686.222 2.612.788 5.360.690
Gastdocenten, advieskosten 
e.d.

433.451 655.645 325.043

6.119.673 3.268.433 5.685.733
Overige personele lasten 2.632.616 2.901.838 2.685.001

8.752.289 6.170.271 8.370.734
90.890.715 90.583.421 85.287.630

Uitkeringen (/) 360.311  - 394.482

Totaal 90.530.404 90.583.421 84.893.148

Specificatie personele inzet: 2018 Begroting 2018 2017
 fte’s  Kosten in €  fte’s  Kosten in €  fte’s  Kosten in €

Vast personeel  1.170,0  79.659.268  1.224,5  83.553.149  1.124,5  75.689.258 
Inhuur en uitzendkrachten  68,9  5.686.222  38,3  2.612.788  60,2  5.360.690 

 1.238,9  85.345.490  1.262,8  86.165.937  1.184,7  81.049.948 

Onderwijzend personeel  
(OP/OOP)

 785,3  55.802.173  806,8  56.664.119  744,1  52.230.094 

Ondersteunend personeel 
(OBP)  376,1  25.154.731  387,7  25.641.665  359,8  24.089.450 

 1.161,4  80.956.904  1.194,5  82.305.784  1.103,9  76.319.544 

Verlofregelingen (Bapo,  
ouderschapsverlof, e.d.)

 37,9  1.329.735  32,3  1.365.765  38,8  1.378.411 

Kosten vervanging bij ziekte e.d.  39,7  3.058.851  36,1  2.494.388  42,0  3.351.993 
 1.239,0  85.345.490  1.262,9  86.165.937  1.184,7  81.049.948 

In 2017 en 2018 is geen sprake geweest van medewerkers die werkzaam zijn in het buitenland. 
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De totale personele inzet is met ruim 54 fte gestegen ten opzichte 

van 2017. De oorzaken die hieraan ten grondslag liggen zijn: 

 fte’s 
Toename studentenaantallen 36,0
 Inzet extra personeel 14,0
 Inzet binnen programmaplan Deltion 4,0

54,0

Bezoldiging topfunctionarissen - met dienstbetrekking Gegevens 2018
CvB
Gegevens 2018 W. Beun T. Koster
Functiegegevens Voorzitter CvB Lid CvB
Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1  31/12 1/1  31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0
Dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging € €
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 169.595 141.735
Beloningen betaalbaar op termijn 19.384 18.393
Subtotaal 188.979 160.128

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 171.000 171.000
/ Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvan-
gen bedrag

- -

Totale bezoldiging 188.979 160.128

Reden waarom de overschrijding al dan niet  
is toegestaan

zie 1) n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens  
onverschuldigde betaling

n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2017
Functiegegevens Voorzitter CvB Lid CvB
Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1  31/12 1/1  31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0
Dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging € €
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 162.806 133.223
Beloningen betaalbaar op termijn 18.193 17.187
Subtotaal 180.999 150.410

Individueel toepasselijk  
bezoldigingsmaximum

165.000 165.000

Totale bezoldiging 180.999 150.410

1)  De bezoldiging van de voorzitter van het CvB valt onder de overgangsregeling. Concreet betekent dit dat zijn oorspronkelijke 
bezoldiging wordt gerespecteerd tot en met 2018. Desondanks zijn het CvB en de RvT overeengekomen de bezoldiging in 
deze periode vrijwillig te verlagen naar het algemene WNTmaximum (voor 2018 is dit € 189.000). Vanaf 2019 wordt de  
bezoldiging in enkele jaren verder afgebouwd naar de geldende klasse voor de Onderwijssector.

Verantwoording bezoldiging topfunctionarissen

In het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT) dient Deltion verantwoording af te leggen over de bezoldiging van topfunctionarissen.  

Voor de onderwijssector geldt een specifieke regeling, waarbij een instelling wordt ingedeeld in een klasse. Deltion valt met zeventien complexiteits

punten in klasse F, met een overeenkomstig bezoldigingsmaximum van € 171.000 per jaar. Het aantal complexiteitspunten per criterium is als volgt: 

 Driejaarsgemiddelde van de totale baten per kalenderjaar   8 punten  

 Driejaarsgemiddeld van het aantal bekostige leerlingen, deelnemers of studenten 4 punten 

 Het gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren     5 punten  

Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens 2018

A. Haarsma C. Meijer J. Hubert A.W. van Daalen
Functiegegevens Voorzitter RvT Vicevoorzitter RvT Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling 
in 2018

1/131/12 1/131/12 1/131/12 1/131/12

Bezoldiging € € € €
Totale bezoldiging 7.500 6.250 5.000 5.000

Individueel toepasselijke 
bezoldigingsmaximum

25.650 17.100 17.100 17.100

/ Onverschuldigd betaald en nog 
niet terugontvangen bedrag

 -  -  -  - 

Reden waarom de overschrijding al 
dan niet is toegestaan

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2017
Functiegegevens Voorzitter RvT Vicevoorzitter RvT Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling 
in 2017

1/131/12 1/131/12 1/131/12 1/131/12

Bezoldiging € € € €
Totale bezoldiging 7.689 6.439 5.189 5.189
Individueel toepasselijke  
bezoldigingsmaximum

24.750 16.500 16.500 16.500

Vervolg RvT
Gegevens 2018

M. Lenselink J.R. Janssens M.J.M. Vermeulen
Functiegegevens Lid Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/131/12 1/131/12 1/131/12

Bezoldiging € € €
Totale bezoldiging 5.000 5.000 5.000

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 17.100 17.100 17.100

/ Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 
bedrag

 -  -  - 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 
betaling

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2017
Functiegegevens Lid Lid n.v.t.
Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/131/12 1/131/12 -

Bezoldiging € € €
Totale bezoldiging 5.189 5.189 -
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 16.500 16.500 -
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4.2 Afschrijvingen 2018 Begroting 2018 2017
€ € €

Gebouwen 5.773.839 5.757.354 5.477.553
Inventaris en apparatuur 4.647.323 4.566.788 4.039.134

Totaal 10.421.162 10.324.142 9.516.687

4.3 Huisvestingslasten 2018 Begroting 2018 2017
€ € €

Huur 774.837 673.500 853.868
Dotatie voorziening groot  
onderhoud 1.631.220  1.200.000 1.112.371

Klein onderhoud en exploitatie 1.067.594 1.112.900 847.037
Energie en water 916.330 940.300 835.029
Schoonmaakkosten 1.288.806 1.374.150 1.181.270
Heffingen 704.199 632.150 641.311
Overige huisvestingslasten 386.617 346.700 384.542

Totaal 6.769.603 6.279.700 5.855.428

4.4 Overige materiële lasten 2018 Begroting 2018 2017
€ € € € € €

Administratie- en  
beheerslasten
Administratie en beheer 5.124.300 5.463.979 4.952.051
Reis en verblijfskosten 905.654 939.635 982.003
Overige beheerslasten 1.185.028 1.110.080 1.009.883

7.214.982 7.513.694 6.943.938
Inventaris, apparatuur en  
leermiddelen
Inventaris en apparatuur 398.123 462.525 326.864
Leermiddelen 4.280.035 4.636.780 4.128.322

4.678.158 5.099.305 4.455.186

Mutatie voorziening dubieuze 
debiteuren  2.853-  619.000  68.080 

Overige
Representatiekosten 371.686 264.845 289.778
Overige 4.900.798 4.290.795 3.915.143

5.272.484 4.555.640 4.204.921

Totaal 17.162.771 17.787.639 15.672.125

Onder de overige materiele lasten worden de bestede gelden voor de projecten verantwoord, bijvoorbeeld Vroegtijdig School Verlaten (VSV)  

en subsidies vanuit het Regionale Investeringsfonds (RIF).  

De honoraria van de onafhankelijke controlerend accountant over 2018 en 2017 zijn als volgt:

Honoraria controlerende accountant
2018 2017

€ €
Controle jaarrekening 86.408 81.410
Overige controlewerkzaamheden 16.884 9.825
Fiscale advisering 37.997 1.971
Nietcontrole diensten  - 13.723

141.289 106.929

Bovenstaande kosten zijn toegerekend aan het boekjaar waarop de diensten betrekking hebben.

5 Financiële baten en lasten 2018 Begroting 2018 2017
€ € €

5.1 Financiële baten
Rentebaten 9.024 12.000 8.822

5.2 Financiële lasten
Rente op langlopende leningen 2.624.286 2.125.000 2.869.490
Overige financiële lasten  328  - 816

2.624.614 2.125.000 2.870.306
Saldo financiële baten  
en lasten 2.615.590 2.113.000 2.861.484
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8.9 Enkelvoudige balans per 31 december 2018

1 Activa 31 december 2018 31 december 2017
€ €  € €

Vaste activa
1.2 Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen  142.586.728  146.787.701 
Inventaris en apparatuur  10.509.768  11.640.242 

153.096.496 158.427.943
1.3 Financiële vaste activa

Overige financiële vaste activa 100.000  100.000 

Totaal vaste activa 153.196.496 158.527.943

Vlottende activa
1.4 Voorraden

Gebruiksgoederen  89.685  71.457 
1.5 Vorderingen

Debiteuren  2.067.230  1.902.268 
Rekeningcourant verbonden partijen  151.596  686.664 
Deelnemers/cursisten  542.233  293.605 
Overige vorderingen  -416  31.283 
Overlopende activa  1.651.654  1.534.764 

4.412.297 4.448.584
1.7 Liquide middelen 40.584.944 28.739.371

Totaal vlottende activa 45.086.926 33.259.412

Totaal activa 198.283.423 191.787.355

Na verwerking voorstel resultaatbestemming

2 Passiva 31 december 2018 31 december 2017
 € €  € €

2.1 Eigen vermogen
Algemene reserve  78.881.726  78.881.730 
Bestemmingsreserve  25.651.287  18.221.248 

104.533.013 97.102.978
2.2 Voorzieningen

Onderhoudsvoorziening  6.635.000  6.100.000 
Personele voorzieningen  6.184.000  5.034.000 

12.819.000 11.134.000
2.3 Langlopende schulden

Kredietinstellingen 58.436.901 64.238.618
2.4 Kortlopende schulden

Kredietinstellingen  5.452.902  4.755.262 
Crediteuren  3.775.424  3.212.082 
Ministerie van OCW  2.039.888  1.941.327 
Belastingen en premies sociale verzekering  3.591.086  3.355.542 
Schulden terzake van pensioenen  1.043.939  946.200 
Overige kortlopende schulden  360.147  548.809 
Overlopende passiva  6.231.120  4.552.534 

22.494.506 19.311.756

Totaal passiva 198.283.423 191.787.355
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8.10 Enkelvoudige staat van baten en lasten 2018

2018 Begroting 2018 2017 
€ € € € € €

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW 122.029.931 113.998.953 111.805.348
3.3 College en examengelden 2.459.991 2.128.354 2.210.891 
3.4 Baten werk i.o.v. derden 3.688.453 3.438.190 3.741.364
3.5 Overige baten 4.960.859 4.266.233 4.979.151

Totaal baten 133.139.234 123.831.730 122.736.754

4 Lasten
4.1 Personele lasten 89.050.424 89.378.420 83.523.471
4.2 Afschrijvingen 10.421.162 10.324.142 9.516.687
4.3 Huisvestingslasten 6.754.710 6.259.700 5.853.184
4.4 Overige materiële lasten 16.867.296 17.452.149 15.155.627

Totaal lasten 123.093.592 123.414.411  114.048.969 
Saldo baten en lasten 10.045.642 417.319 8.687.785

5 Financiële baten en lasten
5.1 Financiële baten 9.011 12.000 8.741
5.2 Financiële lasten 2.624.614  2.125.000 2.869.686

Saldo financiële baten 
en lasten -2.615.603 -2.113.000 -2.860.945

Saldo exploitatie 7.430.039 -1.695.681 5.826.840

8.11  Toelichting op de onderscheiden posten  
van de enkelvoudige balans

8.12   Toelichting op de onderscheiden posten van  
de enkelvoudige staat van baten en lasten

1.5 Vorderingen
1.5.2 Rekening-courant verbonden partijen 31-12-2018 31-12-2017

€ €
Rekeningcourant Deltion Business 151.596 686.664

2.1 Eigen vermogen

Balans 
31-12-2017

Bestemming
exploitatie-
saldo 2018

Overige
mutaties

2018

Balans
31-12-2018

€ € € €
Algemene reserve 78.881.726  -  -  78.881.726 
Bestemmingsreserve onderwijsontwikkeling 15.921.248  7.525.039  - 23.446.287
Bestemmingsreserve Deltion 'Overmorgen' 2.300.000  -95.000  -  2.205.000 

Totaal groepsvermogen 97.102.974 7.430.039  -   104.533.013

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn gelijk. 

Voor deze grondslagen wordt verwezen naar hoofdstuk 8.4.

Deltion College en Deltion Business hebben een gezamenlijke rekeningcourant verhouding voor de onderlinge vorderingen en verplichtingen. 

De rekeningcourant verhouding wordt meerdere malen per jaar afgeroomd.

Het verschil tussen het geconsolideerde eigen vermogen en het enkelvoudige eigen vermogen van € 564.601 (2017: € 404.790) betreft het deel 

van de algemene reserve dat betrekking heeft op Stichting Deltion Business.         

   

In de overige baten is ook de doorbelasting van kosten (huur gebouwen, inzet personeel en managementvergoeding) aan Deltion Business verantwoord.

3.5 Overige baten 2018 2017
€ €

Deelnemersbijdragen 1.233.201 1.235.530
Verhuur onroerende zaken 685.011 681.336
Detachering personeel 2.177.589 2.166.862
Overige 865.058 895.422

Totaal 4.960.859 4.979.150
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Bestemming van het resultaat over boekjaar 2018

In de toelichting op het geconsolideerde eigen vermogen  

is de resultaatverdeling over boekjaar 2018 verantwoord.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden  

die vermeld moeten worden.

Vaststelling en ondertekening jaarrekening door CvB

Het CvB van Stichting Deltion College heeft de jaarrekening 2018 

op 17 juni 2019 opgemaakt en vastgesteld.

De heer ing. W. Beun

Voorzitter

Mevrouw drs. T. Koster

Lid

8.13  Vaststelling en goedkeuring

Goedkeuren en ondertekening jaarrekening door RvT

De RvT van Stichting Deltion College heeft de jaarrekening in haar 

vergadering van 17 juni 2019 goedgekeurd.

Mevrouw A. Haarsma

Voorzitter

De heer drs. C. Meijer

Vicevoorzitter

De heer A.W. van Daalen

Lid

Mevrouw drs. M. Lenselink

Lid

De heer drs. J.R. Janssens

Lid

De heer prof. dr. M.J.M. Vermeulen

Lid

De heer N.L.J.J. Dusink

Lid

9.1  Statutaire regeling 
Resultaatbestemming

In de statuten van Stichting Deltion College zijn geen bepalingen 

opgenomen over de bestemming van het resultaat. Ingevolge de  

Wet educatie en beroepsonderwijs wordt het resultaat van het 

verslagjaar verrekend met de reserve van de instelling.

9
OVERIGE GEGEVENS

9.2  Gegevens over de 
rechtspersoon

Naam instelling 

Stichting Deltion College

Adres  

Mozartlaan 15

 Postbus 565

8000 AN ZWOLLE

T (038) 850 30 00

F (038) 850 30 01

E-mail info@deltion.nl

Website www.deltion.nl

KVK 41025416

Bestuursnummer 40844

Contactpersoon De heer drs. G.J. Kreder

Functie Directeur Financiën & Control

Naam: Deltion College      Brinnummer: 25PJ      Sector: BVE
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9.3     Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Aan: het college van bestuur en de raad van toezicht van Stichting Deltion College

Verklaring over de in het jaar verslag opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Deltion College 

te Zwolle gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

  geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw 

beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen  

van Stichting Deltion College op 31 december 2018 en van het  

resultaat over 2018 in overeenstemming met de Regeling jaar

verslaggeving onderwijs;

  zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede 

de balansmutaties over 2018 in alle van materieel belang zijnde 

aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de  

in de relevante wet en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals 

opgenomen in paragraaf 2.3.1 Referentiekader van het Onderwijs 

accountantsprotocol OCW 2018.

De jaarrekening bestaat uit:

  de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2018;

  de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten  

over 2018; en 

  de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen 

voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

 

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, 

waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijs

accountantsprotocol OCW 2018 vallen. Onze verantwoordelijk heden op 

grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verant woordelijkheden 

voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Deltion College, zoals vereist in de 

Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance 

opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijk

heidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Ver orde ning  

gedrags en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende  

en geschikt is als basis voor ons oordeel.

 

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de 

anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1(j) 

Uitvoeringsregeling WNT

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij 

geen controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de WNT 

verantwoording, of het ontbreken daarvan, op grond van de anticumulatie

bepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 onderdeel j Uitvoerings

regeling WNT. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of 

niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende top

functionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende 

topfunctionaris bij andere WNTplichtige instellingen, alsmede of  

de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening in hoofdstuk 8 en onze controleverklaring daarbij, 

omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

 Voorwoord;

 Kerncijfers;

 Jaaroverzicht;

 Inhoudsopgave;

 Verslag raad van toezicht;

 Hoofdstuk 1 Onze organisatie;

 Hoofdstuk 2 Ons onderwijs;

 Hoofdstuk 3 Onze studenten;

 Hoofdstuk 4 Onze medewerkers;

 Hoofdstuk 5 Samenwerking;

 Hoofdstuk 6 Bedrijfsvoering;

 Hoofdstuk 7 Governance; en

 Hoofdstuk 9 Overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening  

dat de andere informatie:

  met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

  alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving 

onderwijs en paragraaf 2.2.2 Bestuursverslag van het Onderwijs

accountantsprotocol OCW 2018 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van  

onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole  

of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële  

afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf 2.2.2 Bestuursverslag 

van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 en de Nederlandse 

Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang 

als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de 

andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige 

gegevens in overeen stemming met de Regeling jaarverslaggeving 

onderwijs en de overige OCW wet en regelgeving.

 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking 

tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het college van bestuur en de raad 

van toezicht voor de jaarrekening

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en 

getrouw weergeven van de jaarrekening, in overeenstemming met de 

Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het college van bestuur is ook 

verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de 

jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties,  

in overeenstemming met de in de relevante wet en regelgeving  

opgenomen bepalingen. 

In dit kader is het college van bestuur tevens verantwoordelijk voor een 

zodanige interne beheersing die het college van bestuur noodzakelijk 

acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die rele

vante wet en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van 

materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van bestuur 

afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in conti

nuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel 

moet het college van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van 

de continuïteitsveronderstelling, tenzij het college van bestuur het 

voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten 

te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het 

college van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor 

gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijs instelling haar activitei

ten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht 

op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 

controleopdracht, dat wij daarmee voldoende en geschikte controle

informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate 

van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet 

alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn  

materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk 

of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen 

die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 

beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaam heden 

en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden  

is opgenomen in de bijlage bij onze controleverklaring.

Utrecht, 17 juni 2019

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door drs. L.R. Streefkerk RA

 

Bijlage bij de controleverklaring

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd  

en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast  

in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het 

Onderwijs accountantsprotocol OCW 2018, ethische voorschriften en  

de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

  het identificeren en inschatten van de risico’s

   dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat  

als gevolg van fouten of fraude

   van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten  

alsmede de balansmutaties, die van materieel belang zijn

  het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerk

zaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende 

en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat 

een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij 

fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 

geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 

opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de 

interne beheersing;

  het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor 

de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die 

passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben 

niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van  

de interne beheersing van de onderwijsinstelling;

  het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 

financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheids

criteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door  

het college van bestuur en de toelichtingen die daarover in de  

jaarrekening staan;

  het vaststellen dat de door het college van bestuur gehanteerde  

continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Ook op basis van de  

verkregen controle informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. 

Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 

bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te 

vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 

Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aan

passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controleinformatie 

die verkregen is tot de datum van onze controle verklaring. Toekom

stige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden 

dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;

  het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de  

jaar rekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en

  het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onder

liggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening 

verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van 

materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij ver

antwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering 

van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang 

bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. 

Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groeps

onderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groeps

onderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de 

volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de 

geplande reik wijdte en timing van de controle en over de significante 

bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 

eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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CvB
De heer ing. W. (Bert) Beun

Voorzitter bestuur Deltion College

Voorzitter bestuur Stichting Deltion Business

Nevenfuncties

Lid Economic Board Regio Zwolle

Voorzitter Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo

Lid algemeen bestuur Stichting Samenwerking  

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Voorzitter bestuur HHCHardenberg

Lid algemeen bestuur CDA Overijssel

Voorzitter CDA afdeling Hardenberg

Lid bestuur Ondernemershuis Hardenberg

Lid bestuur Skills Netherlands

Voorzitter bestuur saMBOICT 

Lid RvT Kennisnet

Mevrouw drs. T. (Thea) Koster

Lid bestuur Deltion College

Voorzitter bestuur Stichting Deltion Beheer

Lid bestuur Stichting Deltion Business

RvT
Mevrouw A. (Anneke) Haarsma

Consultancy op gebied van (Jeugd)Zorg, Onderwijs en Welzijn

Nevenfuncties

Voorzitter RvT Deltion College

Lid RvT van Bureau Jeugdbescherming Overijssel 

Voorzitter van de Maatschappij van Weldadigheid te Frederiksoord

De heer drs. C. (Kees) Meijer

Directeur Orkest van het Oosten

Nevenfuncties

Vicevoorzitter RvT Deltion College

Voorzitter Raad van Commissarissen Woningcorporatie Mooiland

Lid RvT museum De Fundatie

Lid bestuur Bevrijdingsfestival Overijssel

Mevrouw J. (Joke) Hubert (tot 31 december 2018)

Adviseur bij KCHN

Nevenfuncties

Lid RvT Deltion College

Bestuurslid VTOINVTK

Lid RvT van achterhoek VO

Raadslid gemeente Berkelland (t/m februari 2018)

Lid RvA Assink Lyceum

9.4  Hoofd- en nevenfuncties CvB en RvT-leden 

De heer drs. J.R. (Joan Roelof) Janssens

Rector Canisius College Nijmegen 

Nevenfuncties

Lid RvT Deltion College

Lid landelijk Platform Raden van Toezicht mboinstellingen

De heer A.W. (Andries) van Daalen

Voormalig Programma directeur  RFS Holland Holding BV

Nevenfuncties

Lid RvT Deltion College

V oorzitter Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland (KWPN)

Voorzitter Stichting ZwolleFonds

Lid RvA Marketing Oost

Mevrouw drs. M. (Marlijn) Lenselink

Directeur Pluryn

Nevenfuncties

Lid RvT Deltion College

 Lid bestuur Stichting Andere Handen, stichting die fondsen werft om 

lerend vermogen in zorg en sociaal domein te versterken

Lid Bestuur Florence Nightingale Instituut (FNI)

Lid RvA Vebego International

De heer Prof. Dr. M.J.M. (Marc) Vermeulen

Hoogleraar strategie voor non profit organisaties TIAS/Tilburg 

University

Nevenfuncties

Lid RvT Deltion College

Vice voorzitter Raad van Commissarissen ZAYAZ (woningbouw 

corporatie)

Voorzitter bestuur Zuidelijke Rekenkamer (provincie N.Brabant & 

Limburg)

Lid van de Commissie Macrodoelmatigheid mbo

De heer N.L.J.J. (Nic) Dusink (per 1 januari 2019)

Gemeentesecretaris en algemeen directeur gemeente Westerveld

Nevenfuncties

Voorzitter RvT van Mijn Plein
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Omschrijving Bedragen
Solvabiliteitratio 52,7% (BNG-norm 30%)

€ €
Eigen Vermogen na eliminatie vorderingen op groepsmij. 104.381.417
Balanstotaal na eliminatie vorderingen op groepsmij. 198.131.827

Vorderingen op groepsmaatschappijen
               Deltion Business
              - Vordering via RC 151.596
Totaal vorderingen op groepsmaatschappijen 151.596

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 2,7 (BNG-norm 1,3)

€ € €
Resultaat 2018 7.589.850
Resultaat Deltion Business 2018 159.811
Resultaat exclusief resultaat derden 7.430.039

Belastingen 0
Buitengewoon resultaat 0
Financiele baten 9.011
Financiele lasten 2.624.614
Netto resultaat financiele baten en lasten 2.615.603
Afschrijvingen 10.421.162
Jaarlijkse operational lease verplichtingen 42.778

13.079.543
Gecorrigeerde Netto Winst

20.509.582
Aflossing op vreemd vermogen in 2018 5.104.077

9.5  Berekening ratio’s financieringsovereenkomst BNG-Bank

Onderstaande ratio’s zijn berekend op basis van de enkelvoudige balans en Staat van baten en lasten 2018.

9.6  Gebruikte afkortingen

BBL   Beroepsbegeleidende leerweg

BOL  Beroepsopleidende leerweg

BPV  Beroepspraktijkvorming

Bve   Beroepsonderwijs en 

volwasseneneducatie

CvB   College van Bestuur

EVC    Erkennen eerder Verworven 

Competenties

hbo  Hoger beroepsonderwijs

mbo  Middelbaar beroepsonderwijs 

OR   Ondernemingsraad

roc  Regionaal Opleidingscentrum 

RvA  Raad van Advies

RvT  Raad van Toezicht

SR  Studentenraad

SBB   Samenwerkingsorganisatie 

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 

Svo  Speciaal voortgezet onderwijs

Vavo   Voortgezet algemeen 

volwassenenonderwijs

Vo  Voortgezet onderwijs

VSV  Vroegtijdig schoolverlaten
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CONTACT

Deltion College

Mozartlaan 15

8031 AA Zwolle

tel. (038) 850 3000

email info@deltion.nl

www.deltion.nl

Postadres

Deltion College

Postbus 565

8000 AN Zwolle


