
Decanennieuws juni 2022

In deze nieuwsbrief informeren wij je graag over de volgende onderwerpen: 

• Aankondiging open avond 24 juni

• Data open dagen en open avonden 2022-2023

• Welke ondersteuning biedt het Studenten SuccesCentrum (toekomstige) studenten?

• Terugblik Zwolse MBO Dag

• Deltion blikt terug op geslaagde vijfde editie van Deltion Discover

• Terublik Bekijk MBO

• Vijf redenen om van havo naar mbo te gaan

• Leerling gezakt? Haal alsnog het diploma bij de vaVo

• Ruim 70% van Entree-studenten stroomt door naar andere mbo-opleiding

• Excellentie: extra uitdaging tijdens de opleiding

• Deltionstudent Wessel Hoorn wint AMT Award Bedrijfsautotechnicus van de Toekomst!

• Studenten E-commercemanager werken aan praktijkopdracht DC Bikes

Aankondiging open avond 24 juni

Op vrijdag 24 juni organiseren we van 18:00
tot 20:30 uur een open avond. We
organiseren deze avond speciaal voor
jongeren die nog geen definitieve studiekeuze
hebben gemaakt, maar in het nieuwe
schooljaar wel met een opleiding moeten
starten.

We centraliseren onze voorlichtingen op de
boulevard in campus Oost en campus West.
Toekomstige studenten, ouders/verzorgers en
andere geïnteresseerden kunnen terecht bij
de stand van de opleiding(en) waarin zij
geïnteresseerd zijn.

Ook verzorgen de opleidingen minimaal 3 rondleidingen door het gebouw waarin de desbetreffende
opleiding is gevestigd. Zo kan iedere bezoeker goed de sfeer van onze campus proeven. De
rondleidingen duren ongeveer een half uur en starten om 18:15 uur, 19:00 uur en 19:45 uur.

Meld je aan voor de open avond

Data open dagen en open avonden 2022-2023

In het nieuwe schooljaar organiseert Deltion open dagen en open avonden op de volgende
momenten:

 

Open dagen

Vrijdag 4 november 2022
Zaterdag 5 november
2022

Open dagen
Vrijdag 20 januari 2023
Zaterdag 21 januari 2023

Open avond Vrijdag 17 maart 2023

Open avond Vrijdag 23 juni 2023

Kijk voor actuele tijden op onze website

Welke ondersteuning biedt het Studenten SuccesCentrum (toekomstige)
studenten?

Het Studenten SuccesCentrum (SSC) van het
Deltion College ondersteunt (toekomstige)
studenten van alle leeftijden. Studenten zijn
bij ons in beeld vanaf (de voorbereiding op)
de instroom tot na het verlaten van het
Deltion College, met of zonder diploma.

De voorlichters van het SSC informeren
leerlingen van het voorgezet onderwijs over
het mbo en onze opleidingen. Dit doen wij
tijdens open dagen en avonden bij Deltion,
maar ook op het voorgezet onderwijs. Dit
laatste doen we steeds vaker in nauwe
samenwerking met onze collega’s van de
Zw4lse onder de noemer ‘MBO regio Zwolle’.

Lees het hele bericht

Terugblik Zwolse MBO Dag

Op donderdag 21 april organiseerden de Zwolse mbo-scholen de Zwolse MBO dag voor decanen en
mentoren uit de regio. We mochten maar liefst 90 gasten ontvangen in grandcafé Amadeús, een van
de leerbedrijven op de campus van Deltion. Onze gasten genoten van een heerlijke lunch, bereid en
geserveerd door studenten van de horeca-vakopleidingen. In het Deltion theater presenteerden de
verschillende mbo-scholen actuele ontwikkelingen vanuit de school en opleidingen. Aansluitend nam
Rebecca Trouwee van Youngworks de gasten mee in een interessante presentatie over de overgang
van vo naar mbo. Tijdens de diverse presentaties verzorgden studenten van de opleiding Podium- en
Evenemententechniek het licht en geluid. Daarna ging de groep uiteen om verschillende workshops te
volgen. We sloten de dag gezamenlijk af in de foyer van het theater met een drankje en hapje. Graag
bedanken we alle aanwezigen voor hun aanwezigheid. We kijken terug op een zeer geslaagde
middag!

Deltion blikt terug op geslaagde vijfde editie van Deltion Discover

Na twee coronajaren was het op maandag 16 en dinsdag 17 mei eindelijk weer zover! De vijfde
fysieke editie van Deltion Discover vond plaats op onze campus. We ontvingen ruim 1700 tweedejaars
vmbo-leerlingen van 22 verschillende scholen uit de regio. Tijdens dit beroepenevenement maakten
de leerlingen kennis met drie beroepen door middel van verschillende doe-activiteiten. De leerlingen
hadden de keuze uit 35 verschillende activiteiten. Van automonteur tot schoonheidsspecialiste en van
militair tot apothekersassistent. Alles was mogelijk!

Tijdens Deltion Discover maken vmbo-leerlingen alvast kennis met het mbo en de bijbehorende
opleidingen. Het evenement wordt elk jaar georganiseerd om de leerlingen te ondersteunen bij het
maken van een profielkeuze.

De eerstvolgende editie van Deltion Discover wordt georganiseerd op dinsdag 22 november,
woensdag 23 november en donderdag 24 november.

Lees het hele bericht

Terugblik Bekijk MBO

Op dinsdagochtend 31 mei en woensdagochtend 1 juni ontvingen we ruim 600 vmbo-leerlingen
tijdens Bekijk MBO. Een voorlichtingsactiviteit georganiseerd door de Decanenkring IJssel-Vechtstreek
in samenwerking met de Zwolse mbo-scholen.

Bekijk MBO had dit jaar een vernieuwd programma. Tijdens het bezoek maakten de leerlingen kennis
met één van de tien domeinen uit het mbo: Bouw, Infra & Interieur; Economie, Administratie &
Dienstverlening; Handel & Ondernemen; Horeca, Bakkerij & Recreatie; Media, Vormgeving & ICT;
Mobiliteit, Transport & Maritiem; Natuur, Voeding & Dieren; Produceren, Installeren, Energie &
Techniek; Sport & Veiligheid; Zorg, Welzijn & Uiterlijk. 

Na een korte voorlichting over het domein, gingen de leerlingen zelf actief aan de slag met diverse
doe-activiteiten, zoals kikkers van marsepein maken, de stormbaan op en schilderen. Vervolgens
gingen de leerlingen in gesprek met studenten die een opleiding volgen binnen het domein. Dit
gebeurde aan de hand van vragen uit een kletspot. We kijken terug op een geslaagde editie!

Vijf redenen om van havo naar mbo te gaan

Het Deltion College heeft volop mogelijkheden voor havo-leerlingen met én zonder diploma. Benieuwd
waarom een mbo-opleiding interessant is voor havisten? Wij delen vijf redenen waarom het voor
studenten interessant is om van havo naar mbo te gaan:  

1. In de boeken zitten is niets voor de student. Van doen en bezig zijn, krijgt hij veel meer
energie.

2. De student heeft goed rondgekeken, maar een hbo-opleiding past (nog) niet bij hem.
3. De student wil niet vastzitten aan zijn havo-profiel. Op het mbo kan hij zich aanmelden voor

elke mbo-opleiding. Het profiel maakt niet uit.
4. De student weet heel goed wat hij wil worden. Maar dit vak kan hij niet leren op het hbo. En op

het mbo wel.
5. Met een mbo-opleiding heeft de student een voorsprong tijdens zijn vervolgopleiding op het

hbo. Door stages en praktijkvakken weet hij al hoe het vak er écht uit ziet.

Lees meer over de mogelijkheden voor havisten

Leerling gezakt? Haal alsnog het diploma bij de Vavo

Deltion biedt versnelde opleidingen vmbo-tl,
havo en vwo aan via het Sprintlyceum. De
leerling heeft les op onze eigen locatie aan de
Bagijnesingel 6 in Zwolle.

Vavo
Vavo staat voor voortgezet algemeen
volwassenenonderwijs. Deze opleiding is
gericht op het behalen van een vmbo-tl, havo
of vwo-diploma. Het vavo is in principe
bedoeld voor minimaal 18-jarigen zonder
diploma. Ook leerlingen van 16 en 17 jaar
kunnen soms aan een vavo-opleiding
beginnen.

Kleinschalig, persoonlijk en vertrouwd
Op het Sprintlyceum krijgt de leerling les van bevoegde en ervaren leraren in kleine klassen. We
bieden kleinschalig onderwijs van een hoge kwaliteit. Duidelijke huiswerkopdrachten, examengerichte
studievaardigheidstrainingen en een volwassen benadering zorgen voor een effectieve leeromgeving
die de kans op succes vergroot. 

Lees meer over Vavo

Ruim 70% van Entree-studenten stroomt door naar andere mbo-opleiding

De zomervakantie komt eraan en alle
leerlingen hebben hun keuze gemaakt voor
het vervolgonderwijs. Of toch niet? Zijn er
nog leerlingen die zoekende zijn naar een
passend vervolg en waarover je je zorgen
maakt? Denk dan eens aan een Entree-
opleiding.

De opleiding Entree-assistent duurt een jaar
en leidt op tot assistent in veel
beroepsrichtingen. Tijdens dit jaar ontvangen
studenten (indien nodig) extra begeleiding en
ontdekken zij wat hen leuk lijkt. Daarna
kiezen zij voor de opleiding die bij hen past!

Lees het hele bericht

Excellentie: extra uitdaging tijdens de opleiding

Deltion daagt zijn studenten uit om het beste uit zichzelf te halen. We streven ernaar dat ze hun
talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten om uit te blinken in wat ze doen. ‘Excelleren’ noemen we
dat. Met uiteenlopende excellentieprogramma’s geven we studenten die wel wat extra uitdaging
kunnen gebruiken de ruimte om op verschillende terreinen te excelleren. Studenten kunnen uitblinken
tijdens de opleiding, in hun vakgebied en de internationale context. Het volgen van een
excellentietraject kost studenten extra tijd en energie. Ze volgen deze activiteiten naast hun
opleiding. Rondt de student het programma succesvol af? Dan ontvangt de student een certificaat als
bewijs van zijn deelname en prestatie. En dat staat natuurlijk weer mooi op het cv!

Lees welke excellentieprogramma's Deltion zijn studenten biedt

Deltionstudent Wessel Hoorn wint AMT Award Bedrijfsautotechnicus van de
Toekomst!

Na een maandenlange strijd, waaraan meer
dan 3500 auto- en bedrijfsautotechnici
hebben deelgenomen, kan Deltionstudent
Wessel Hoorn zichzelf nu dé
Bedrijfsautotechnicus van de Toekomst
noemen! Maar niet alleen Wessel nam als
Deltionstudent deel. Ook autotechnicus
studenten Ben Spijker en Wouter van de Riet
stonden in de finale. 

 

Lees het hele bericht

Studenten E-commercemanager werken aan praktijkopdracht DC Bikes

Leren door te doen! Niet alleen in de bouw,
de techniek of in de zorg maar ook bij het
college Economie & Ondernemen. Studenten
van de opleiding E-commercemanager gaan
sinds kort al in hun eerste jaar
praktijkopdrachten doen. Voorheen was het
eerste jaar geheel theoretisch. Op dit
moment werken de studenten bij de Zwolse
startup DC Bikes. DC Bikes bouwt klassieke
bromfietsen om naar elektrisch en zat al
enige tijd met een digitaliseringsvraagstuk
rondom haar webshop en -site.

Lees het hele bericht
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