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Direct
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zicht

PRAKTISCHE INFORMATIE OVER MIJN OPLEIDING

10. Hoe ziet mijn rooster eruit? >

10.1 Waar vind ik mijn rooster?

10.2 Hoe weet ik dat er een roosterwijziging is?

10.3 Wanneer heb ik vakantie?

10.4 Wat moet ik doen als ik ziek ben?

10.5 Mag ik lessen missen?

10.6 Wat gebeurt er als ik verzuim?

11. Welke begeleiding krijg ik tijdens mijn opleiding? >

11.1 Hoe word ik op school begeleid?

11.2 Kan ik extra begeleiding krijgen?

11.3  Waar kan ik terecht met vragen over een aanmelding, 

Passend Onderwijs, geld of studiefinanciering?

11.4  Kan ik op Deltion een test doen of een training volgen?

11.5 Kan ik ondersteuning krijgen van een coach?

11.6  Wat moet ik doen als ik een verkeerde opleiding heb 

gekozen?

11.7 Wat moet ik doen bij een bindend studieadvies?

11.8  Wat biedt het Deltion College als ik wil leren ondernemer 

te worden?

11.9 Kan ik een stage in het buitenland doen?

11.10 Kan ik certificaten halen in vreemde talen?

12. Waar vind ik informatie en kan ik printen? >

12.1 Waar kan ik rustig op een pc of op mijn laptop werken?

12.2 Waar kan ik boeken, tijdschriften, cd’s en dvd’s lenen?

12.3 Hoe kom ik snel aan goede informatie op het internet?

12.4 Waar kan ik printen en inbinden?

12.5  Hoe kan ik op school gebruik maken van draadloos 

internet?

12.6 Waar kan ik een storing aan een computer melden?

12.7 Kan ik via Deltion een laptop aanschaffen?

12.8  Hoe kan ik goedkoop softwareprogramma’s en  

hardware aanschaffen?

12.9 Waar kan ik terecht voor mijn ICT-vragen?

INHOUDSOPGAVE
DELTION EN IK

1. Inleiding >

2. Hoe vind ik de weg naar mijn opleiding? >

2.1 Hoe kom ik met het openbaar vervoer op Deltion?

2.2 Waar kan ik mijn fiets, brommer of auto parkeren?

2.3 Hoe vind ik de weg in de gebouwen?

2.4 Wat zijn de openingstijden van de school?

2.5 Waar kan ik mijn persoonlijke spullen veilig neerleggen?

2.6 Hoe regel ik een locker?

2.7 Hoe kom ik aan een toegangspas (D-card)?

2.8 Wat kan ik met mijn persoonlijke toegangspas?

2.9 Waar vind ik meer informatie over de toegangspas?

2.10 Heb ik een eigen Deltion mailadres?

2.11 Hoe kan ik op school betalen?

3. Welke regels gelden op Deltion? >

4. Kan ik op Deltion sporten? >

5.   Waar kan ik terecht met een tip,  
op- of aanmerking of klacht? >

5.1  Waar kan ik aangeven wat ik als student belangrijk vind?

5.2  Aan wie kan ik mijn tips voor Deltion doorgeven?

5.3  Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

6. Wat moet ik doen bij een probleem? >

6.1 Wat moet ik doen bij vermissing, diefstal of brand?

6.2  Wat moet ik doen als ik hulp nodig heb van een  

beveiliger?

6.3  Wat moet ik doen als ik mijn persoonlijke D-card  

(toegangspas) kwijt ben?

6.4 Waar kan ik terecht als ik me niet veilig voel?

6.5 Wat gebeurt er bij een vermoeden van huiselijk geweld?

6.6 Moet ik melden dat ik medicijnen gebruik?

6.7 Ik heb dyslexie, welke voorzieningen zijn er voor mij?

7. Ben ik verzekerd op Deltion? >

8.  Wat zijn mijn rechten en plichten? >

8.1 Waarom moet ik een onderwijsovereenkomst tekenen? 

8.2 Tot wanneer moet ik naar school? 

8.3 Moet ik les- of cursusgeld betalen? 

9.  Hoe geef ik mijn adreswijziging door? >



ALLES WAT JE WILT WETEN

Deltion
en ik Je hebt je ingeschreven voor een opleiding bij het Deltion 

College. In deze algemene informatiegids vind je algemene 

informatie over studeren bij Deltion. Je kunt deze informatie 

ook vinden op deltion.nl/studiegidsen

Deltion is net als een dorp, waarin van alles te beleven is.  

Van bakker en garage tot zeevaartsimulator, restaurant en 

danszaal. Op Deltion ben je niet alleen student, maar soms ook 

klant of medewerker. Om een voorbeeld te geven: als je vrij 

bent, dan kun je lekker op het terras gaan zitten. Studenten 

van de horeca-opleiding bedienen jou daar. Jij geniet, zij leren 

hun vak!

In het eerste deel van deze gids Deltion en ik (hoofdstuk  

1 t/m 9) lees je hoe je de weg vindt naar en in Deltion, welke 

regels er gelden, of je bij Deltion kunt sporten, wat je moet doen 

bij een probleem, hoe het zit met verzekeringen enzovoorts.

In het tweede deel van de gids Praktische informatie over mijn 

opleiding (hoofdstuk 10 t/m 13) vind je praktische informatie 

over je rooster en over de begeleiding tijdens je opleiding.  

Ook staat daar waar je informatie kunt vinden en kunt printen. 

Heb je na het lezen van deze studiegids nog vragen? Stel ze  

aan je studieloopbaanbegeleider of aan de opleidingsmanager 

van jouw opleiding.

We wensen je een prettige en leerzame tijd op Deltion toe!

Inleiding

1.

http://www.deltion.nl/studiegidsen


2.

2.1  Hoe kom ik met het openbaar vervoer 
op Deltion?
Deltion College is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. 

Vanaf het NS-station in Zwolle kun je met de stadsbus (lijn 9 of 

lijn 1) naar Deltion Campus. De bushalte bij Deltion is te vinden 

bij de hoofdingang van de school, aan de Mozartlaan. Klik hier 

voor de dienstregeling.

2.2   Waar kan ik mijn fiets, brommer of  
auto parkeren? 
Kom je met de auto, dan kun je parkeren in een van onze drie 

parkeergarages:

-  P1, gelegen aan campus deel Oost,  

ingang via de Obrechtstraat

-  P2, gelegen aan campus deel West,  

ingang via de Obrechtstraat

-  P3, motorvoertuigen hoger dan twee meter,  

ingang via de Willaertstraat 

Kom je met de brommer?

- P1, ingang via de Obrechtstraat en Zwartewaterallee

- P3, ingang via de Willaertstraat

Kom je op de fiets?

- P1, ingang via de Obrechtstraat en Zwartewaterallee

- P2, ingang via de Industrieweg

Let op: parkeer je je fiets op een plek waar het niet mag, 

dan kan de politie of Deltion je fiets verwijderen. Fiets 

kwijt? Informeer bij de Centrale Post Beveiliging. Die zit bij 

hoofdingang 1, onder gebouw geel.

Nadat je je fiets, scooter, brommer of auto geparkeerd hebt, 

kun je met je toegangspas (D-card) zo binnendoor de school in.

Hoe vind ik de 
weg naar mijn 
opleiding?

http://www.syntus.nl/reisinformatie/dienstregeling.aspx


2.3  Hoe vind ik de weg in de 
gebouwen? 
Elke ruimte heeft zijn eigen code. Die code 

bestaat uit drie delen: kleur - verdieping - 

nummer van de ruimte. 

Zo werkt het: 

-  De letters in het eerste deel van de code zijn 

een afkorting van de kleur van het gebouw 

(zie de tabel hiernaast). De gebouwen van 

Deltion hebben namelijk allemaal hun eigen 

kleur. Dat zie je ook op de plattegrond.

-  Achter de kleur staat de verdieping.

-  Het laatste getal is het nummer van de ruimte.

Een voorbeeld: RD.3.010 vind je in gebouw 

rood, 3e verdieping, ruimte 010. In elk gebouw 

staan boven de deuren pijlen die je de weg 

wijzen naar een ruimte.

Kleur van het gebouw Afkorting

blauw bl

bordeaux brd

bruin br

geel gl

groen grn

olijfgroen olf

oranje orj

rood rd

wit wt

zilver zlv

zwart zwt

2.

2.4  Wat zijn de openingstijden van  
de school?
Maandag:   07.15 tot 22.30 uur

Dinsdag:   07.15 tot 22.30 uur

Woensdag:  07.15 tot 22.30 uur

Donderdag:  07.15 tot 22.30 uur

Vrijdag:   07.15 tot 18.00 uur

Zaterdag:   gesloten 

Zondag:   gesloten 

Tijdens schoolvakanties zijn er andere openingstijden: 

maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 17.30 uur.

2.5  Waar kan ik mijn persoonlijke 
spullen veilig neerleggen? 
Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw eigendommen. 

Deltion biedt jou de mogelijkheid om deze in een locker 

veilig op te bergen. 

2.6 Hoe regel ik een locker?
Bij het ASP (blauwe balie in gebouw geel grenzend 

aan de boulevard) kun je een locker huren. Neem je 

persoonlijke D-card mee, want hierop worden dan de 

lockerrechten gezet.

2.7  Hoe kom ik aan een toegangspas 
(D-card)?
Bij de start van je studie krijg je een persoonlijke 

toegangspas voor de campus van het Deltion College. 

Die noemen we de D-card (afkorting van Deltion-card).

2.8   Wat kan ik met mijn persoonlijke 
toegangspas?
Met je D-card kun je:

- Binnenkomen in de school.

- Printen vanaf elke computer op school.

- Een locker huren.

-  Materialen lenen bij de bibliotheek in Zwolle of in je 

woonplaats in Overijssel en Gelderland.

-  Korting krijgen bij verschillende winkels, cafés, 

restaurants en uitgaansgelegenheden. Op  

deltion.nl/dcard zie je waar je korting krijgt. 

2.9   Waar vind ik meer informatie over 
de toegangspas?
Op deltion.nl/dcard staan de algemene voorwaarden 

die voor de D-card gelden.

2.10 Heb ik een eigen Deltion mailadres?
Al onze studenten krijgen een eigen Deltion mailadres. 

Deltion communiceert zoveel mogelijk met jou via dit 

mailadres. We vragen je om regelmatig jouw mail te 

bekijken, anders mis je belangrijke informatie over jouw 

opleiding. Hierbij kun je denken aan informatie over je 

eerste schoolweek, introductie, leermiddelenlijst of je 

rooster. 

Deltion Mail

Je Deltion mailbox kun je vinden via mijn.deltion.nl 

Je kunt als volgt inloggen: 

1. Open de website mijn.deltion.nl 

2.  Log in met je studentnummer. De eerste keer gebruik 

je het volgende wachtwoord: kleine letter d + de vier 

cijfers van je postcode, gevolgd door een spatie en dan 

de 2 hoodfletters van je postcode (bijv. d8888 AD). 

3.  Volg de aanwijzingen op het scherm om je 

wachtwoord te wijzigen. Je bent nu ingelogd. 

Klik in de bovenste balk op ‘Catalogi’ en vervolgens 

op de knop ‘nieuwe student’. Onder deze knop vind je 

belangrijke informatie en krijg je toegang tot je mailbox. 

Ondervind je problemen bij het inloggen of met 

je mailbox? Dan kun je contact opnemen met de 

Servicedesk I&A van Deltion via telefoonnummer  

038-8503333 of via mailadres 3333@deltion.nl

TIP: Je kunt alle berichten in je mailbox automatisch 

doorsturen naar je eigen privé e-mailadres en bijvoorbeeld 

ook naar het mailadres van je ouders. Hoe je dit instelt, 

vind je op mijn.deltion.nl via de knop ‘nieuwe student’. 

2.11 Hoe kan ik op school betalen?
Betalen in de restaurants en bij de automaten kan alleen 

contactloos of met je pincode. Dat is handig, snel en veilig. 

Je kunt op school dus niet met contant geld betalen.

Techniek & Creatief

A28 richting Utrecht en Arnhem

Zorg, Welzijn & Sport
Economie & Dienstverlening

A28 richting Groningen en Leeuwarden

http://d-card.deltion.nl/
http://d-card.deltion.nl/
http://www.deltion.nl/mijn-deltion
http://www.deltion.nl/mijn-deltion
mailto:3333@deltion.nl
http://www.deltion.nl/mijn-deltion


Welke regels 
gelden op  
Deltion?
Samen zorgen we ervoor dat Deltion een fijne school 

is. Een school waarin respect voor elkaar voorop staat. 

Hierbij horen de volgende do’s en don’ts:

-  Draag je toegangspas (D-card) op school altijd bij je. 

Laat de pas zien als een medewerker of beveiliger je 

daarom vraagt. 

- Telefoon uit tijdens de les.

- Niet eten en drinken in leslokalen en bij computers. 

-  Rommel opruimen, afval in de prullenbak. Ook in het 

klaslokaal en in het restaurant. 

-  Wees voorzichtig met spullen. Gaat er iets stuk? Kan 

gebeuren. Meld het aan je leraar of aan de huismeester. 

-  Houd je aan de computerregels, zie mijn.deltion.nl

-   Roken: alleen in de rookabri’s en in de rookzones 

voor hoofdingang 1 en 2. Dus niet in school, in de 

parkeergarages en op de openbare weg voor Deltion.

-  Schelden en geweld accepteren we niet.

- Alcohol en drugs zijn natuurlijk verboden.

-  Volg altijd de instructies van huismeesters en 

beveiligers op. Zij beschermen en helpen je, en zorgen 

voor de veiligheid van de studenten en het personeel. 

3. 4.

Sport is belangrijk, vinden we bij Deltion. Daarom 

besteden we daar veel aandacht aan op onze school. 

-  Sommige sportactiviteiten horen bij je opleiding, andere 

kun je zelf kiezen.

-   We hebben een grote sporthal, drie sportzalen, twee 

fitnessruimtes, een dansvloer en een judozaal. Voor 

veldsporten kunnen we terecht op sportvelden in de 

buurt. 

-  Elke werkdag kun je voor weinig geld fitnessen. 

-  We organiseren leuke sportactiviteiten buiten 

school om, zoals schaatsen, wintersport en een 

survivalweekend. Deze activiteiten zijn voor studenten 

van alle opleidingen.

Kijk voor meer informatie op deltion.nl/sport

Kan ik op  
Deltion  
sporten?

< Inhoudsopgave

http://www.deltion.nl/mijn-deltion
http://www.deltion.nl/sport


Waar kan ik terecht  
met een tip,  
op- of aanmerking  
of klacht?

5.1   Waar kan ik aangeven wat ik als 
student belangrijk vind?
De Studentenraad (SR) denkt en praat met het school-

bestuur over alle ontwikkelingen in het onderwijs. Over 

wat we als school doen, maar ook over praktische 

onderwerpen, zoals de voorzieningen op school. Daarbij 

komt de SR op voor wat de studenten belangrijk vinden. 

Dus wil jij je mening kwijt, heb je een goed idee, of heb 

je op- of aanmerkingen? Bijvoorbeeld omdat je geen 

studieloopbaanbegeleider hebt en daardoor je stage niet 

kunt afronden, of omdat je rooster je leven lastig maakt? 

Mail dan naar de SR: sr@deltion.nl

Post voor de SR kun je sturen naar:

Deltion College

Studentenraad

Postbus 565

8000 AN Zwolle

5.2  Aan wie kan ik mijn tips voor 
Deltion doorgeven?
Iedereen bij Deltion doet natuurlijk zijn best om te zorgen 

dat alles goed verloopt. Toch kan het voorkomen dat 

je ergens niet tevreden over bent. Meld dit dan bij je 

studieloopbaanbegeleider. Die kan er in de meeste 

gevallen voor zorgen dat jouw probleem wordt opgelost. 

Heb je klachten over je examinering? Lees dan eerst het 

examenreglement goed door! Het reglement staat op 

mijn.deltion.nl

5.3  Wat moet ik doen als ik een  
klacht heb?
Ben je het niet eens met een besluit van Deltion, 

schriftelijk standpunt of handelswijze van (een 

medewerker) van Deltion? Of heb je een klacht?  

Via mijn.deltion.nl kun je een speciaal formulier 

downloaden. Je kunt ook een formulier ophalen bij het 

Studenten SuccesCentrum (SSC). Het SSC kan je helpen 

met het invullen. Je kunt het ingevulde formulier mailen 

naar klachtencommissie@deltion.nl Je kunt het 

formulier ook opsturen naar:

Secretariaat Interne Bezwarenadviescommissie 

Deltion College, sectie studenten

Postbus 565

8000 AN Zwolle

Op mijn.deltion.nl vind je bij reglementen de termijnen 

en procedures.

5.

< Inhoudsopgave

mailto:sr@deltion.nl
http://www.deltion.nl/mijn-deltion
http://www.deltion.nl/mijn-deltion
mailto:klachtencommissie@deltion.nl
http://www.deltion.nl/mijn-deltion


6.

6.1   Wat moet ik doen bij vermissing, 
diefstal of brand?
Bij brand of een serieus probleem bel je (038) 853 49 99. 

Lees op mijn.deltion.nl verder wat je moet doen bij een 

alarmsignaal.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het veilig opbergen  

van je spullen. Ben je toch iets kwijt of vermoed je 

diefstal? Neem dan contact op met de beveiliging.  

Die zit in de ruimte direct links bij hoofdingang 1.  

Je kunt de beveiliging bellen op 038 - 853 4994. 

Bij vermissing of diefstal van spullen van Deltion doet de 

beveiliging aangifte bij de politie. Bij vermissing of diefstal 

van jouw privéspullen maakt de beveiliging alleen een 

rapport op. Je moet daarna zelf nog aangifte doen bij de 

politie. Dat doe je via internet of via 0900 - 8844.

6.2  Wat moet ik doen als ik hulp nodig 
heb van een beveiliger?
Ga naar de Centrale Post van de Beveiliging (bij 

hoofdingang 1) of bel 038 - 853 4994.

6.3  Wat moet ik doen als ik mijn 
persoonlijke D-card (toegangspas) 
kwijt ben?
Meld de vermissing van je toegangspas bij de Centrale 

Post van de Beveiliging. Kijk voor meer informatie op 

deltion.nl/dcard bij ‘algemene voorwaarden’.

6.4  Waar kan ik terecht als ik me niet 
veilig voel?
Een veilige omgeving is een omgeving waarin iedereen 

respectvol met anderen omgaat. Een omgeving waarin 

je omgaat met de ander zoals je zelf ook behandeld wilt 

worden. 

Voel je je niet veilig of word je gepest? Dat is voor onze 

school onaanvaardbaar. In ons pestprotocol lees je wat we 

doen om een einde te maken aan het pesten. Meer weten? 

Download hier het pestprotocol Deltion College 

In hoofdstuk 2.4 van het protocol staat het stappenplan 

voor de student.

Heb je te maken met seksuele intimidatie, geweld of 

discriminatie? Dan kun je terecht bij:

- je studieloopbaanbegeleider

- het Studenten SuccesCentrum (SSC)

-  de vertrouwensinspecteur voor studenten  

onder 18 jaar via 0900 - 111 3 111

-  de externe vertrouwenspersoon van NIMBMW  

via 024 - 360 55 32

Wat moet ik doen bij  
een probleem?

http://www.deltion.nl/mijn-deltion
https://theportal.deltion.nl/catalogi/newst/d-card
https://theportal.deltion.nl/catalogi/ssc/Documents/Pestprotocol%20(14%20nov%20%202013).pdf


6.5  Wat gebeurt er bij een vermoeden van huiselijk 
geweld?
Net als andere scholen is ook Deltion wettelijk verplicht om de meldcode voor 

huiselijk geweld en (kinder)mishandeling te hanteren. Het gaat hierbij om alle 

vormen van geweld in huiselijke kring. Voorbeelden zijn mishandeling, seksueel 

geweld, genitale verminking, eergerelateerd geweld en oudermishandeling. De 

meldcode helpt medewerkers van scholen om goed te reageren op signalen van 

dit soort geweld. Studenten die te maken hebben met geweld of mishandeling, 

krijgen zo sneller passende hulp. Melden van jongeren onder de 18 jaar gebeurt 

bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Signalen bij 18+ melden we  

bij het Steunpunt Huiselijk Geweld. Meer informatie over de meldcode staat op 

mijn.deltion.nl (onder catalogus SSC).

6.6  Moet ik melden dat ik medicijnen gebruik?
Gebruik je medicijnen of andere middelen die je volgens doktersvoorschrift een 

aantal keer per dag moet gebruiken, dus ook tijdens schooluren? Geef dit dan 

aan bij jouw intakegesprek. Het kan bijvoorbeeld gaan om pufjes voor astma, 

antibiotica, een spuit voor behandeling van de gevolgen van allergieën of iets 

dergelijks. Tijdens het intakegesprek vullen we samen met jou zorgvuldig een 

formulier in. Hiermee geven je ouders en jijzelf duidelijk aan wat voor jouw welzijn 

belangrijk is, en op school weten we precies wat we moeten doen.

6.7  Ik heb dyslexie, welke voorzieningen zijn er  
voor mij?
Heb je dyslexie? Je kunt je boeken scannen, zodat je ze kunt gebruiken met 

je dyslexiesoftware. Voor het scannen van je boeken ga je naar het Media 

Informatiecentrum Leren & ICT (MICT). Het MICT zit in gebouw Blauw, op de 

brug tussen Bordeaux en de Willaertstraat. Je kunt dyslexiesoftware met korting 

aanschaffen. Ga hiervoor naar het Studenten SuccesCentrum (SCC) of stuur een 

mail naar scc@deltion.nl

6.

7.

Het Deltion College heeft een aantal verzekeringen afgesloten. 

De volgende verzekeringen kunnen voor jou belangrijk zijn:

 Aansprakelijkheidsverzekering 

-  Voor schade die jij aan anderen veroorzaakt of die jij oploopt.

-  Voor studenten, medewerkers en ondergeschikten  

(stagiaires, vrijwilligers).

- Werelddekking.

Scholierenongevallenverzekering 

-  Voor ongevallen tijdens schoolactiviteiten en stages en de reis 

van en naar deze activiteiten via de kortste weg.

- Werelddekking.

-  AIG Travel Guard Zakelijke Reisverzekering (incl. annulering) 

voor reizen naar het buitenland.

- Aanvullende dekking op de eigen privéverzekeringen.

Heb je vragen? Stel ze aan je leraar of stuur een mail naar  

covermars@deltion.nl

Ben ik 
verzekerd 
op Deltion?

< Inhoudsopgave

http://www.deltion.nl/mijn-deltion
mailto:scc@deltion.nl
mailto:covermars@deltion.nl


8.1  Waarom moet ik een 
onderwijsovereenkomst tekenen?
Je moet je onderwijsovereenkomst ondertekend en ingeleverd 

hebben om officieel ingeschreven te staan als student aan 

het Deltion College. In de overeenkomst staan jouw rechten en 

plichten, maar ook die van het Deltion College. Je gaat dus een 

overeenkomst met de school aan. De onderwijsovereenkomst 

(kortweg OOK) bestaat uit een opleidingsblad en de algemene 

voorwaarden. Jijzelf (of, als je minderjarig bent, je ouders of 

verzorgers) èn de directeur van jouw opleiding moeten het 

opleidingsblad ondertekenen. De algemene voorwaarden  

vind je op mijn.deltion.nl onder de knop ‘reglementen voor 

studenten’.

Is bij de start van je studie of later in het jaar afgesproken 

dat je extra begeleiding krijgt? Kijk voor meer informatie in 

hoofdstuk 12, Begeleiding Dan worden die afspraken 

vastgelegd in een begeleidingsplan. Dat plan vormt een bijlage 

bij de OOK. 

Wat zijn mijn 
rechten en 
plichten? 

8.

http://www.deltion.nl/mijn-deltion


8.2   Tot wanneer moet ik naar school?
Het is belangrijk dat je een diploma haalt dat je voor-

bereidt op een goede baan en een mooie toekomst. Om 

zo’n diploma te halen, moet je eerst een opleiding volgen. 

In Nederland willen we dat iedere jongere de kans krijgt 

om te studeren. Daarom hebben we in ons land leerplicht 

en kwalificatieplicht. Deze geven je niet alleen rechten, 

maar ook een aantal plichten.

Je bent leerplichtig tot en met het schooljaar waarin je  

16 jaar wordt. In deze periode moet je vijf dagen per 

week naar school. De aanwezigheidsverplichting is 

honderd procent. Na de leerplicht gaat de kwalificatie-

plicht in. Dit houdt in dat je tot je 23e wordt gestimuleerd 

om een startkwalificatie te halen: een havo-diploma of 

een mbo-diploma op niveau 2 of hoger. Ben je tussen de 

16 en 18 jaar en heb je nog geen startkwalificatie, dan 

moet je naar school. Dat kan een dagopleiding (BOL) 

zijn, of een deeltijdopleiding (BBL). Als je 18 bent en een 

startkwalificatie hebt, mag je worden uitgeschreven. Als 

je op je 18e nog geen startkwalificatie hebt behaald, kun 

je ook worden uitgeschreven, maar de gemeente in je 

woonplaats volgt je tot je 23e om je te stimuleren alsnog 

een startkwalificatie te halen.

8.3  Moet ik les- of cursusgeld betalen?
Studenten die een opleiding volgen in het beroeps- en het 

volwassenenonderwijs zijn wettelijk verplicht om lesgeld of 

cursusgeld te betalen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap stelt elk jaar vast hoeveel je moet betalen.

Lesgeld

Je betaalt lesgeld aan de Dienst Uitvoering Onderwijs 

(DUO) wanneer je op 1 augustus (peildatum) van het 

schooljaar 18 jaar bent en één van de volgende  

opleidingen gaat volgen:

-  Een voltijds beroepsopleidende leerweg (BOL) in het 

middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

-  Een voltijds opleiding in het voortgezet algemeen 

volwassenenonderwijs (vavo).

Cursusgeld

Je betaalt cursusgeld aan de onderwijsinstelling wanneer 

je op 1 augustus van het schooljaar 18 bent en één van de 

volgende opleidingen gaat volgen:

-  Een deeltijdopleiding in de beroepsbegeleidende leerweg 

(BBL).

- Een deeltijdopleiding in het volwassenenonderwijs.

- Nederlands als tweede taal (NT2). 

Kan ik cursusgeld terugkrijgen?

Alleen in bijzondere situaties kun je (een deel van) het 

cursusgeld terugkrijgen. Voorbeelden zijn: 

-  Overstap van een deeltijdopleiding naar een 

voltijdopleiding.

- Overlijden of ernstige ziekte van de cursist.

- Bijzondere familieomstandigheden.

Een aanvraagformulier voor teruggave van het cursusgeld 

kun je opvragen bij de financiële administratie van het 

Deltion College. Je studieloopbaanbegeleider weet wie de 

interne contactpersoon hiervoor is. Meer informatie over 

les- en cursusgelden is te vinden op de websites van het 

Ministerie van OCW en/of van DUO.

8.
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9.

Ben je verhuisd of ga je verhuizen? Stuur een mail naar 

onderwijsadministratie@deltion.nl Zet in het onderwerp 

‘adreswijziging’. In de mail zet je de volgende gegevens:

- Je voor- en achternaam.

- Je studentnummer (staat op je Deltion toegangspas).

- Je oude adres, postcode en woonplaats.

- Je nieuwe adres, postcode en woonplaats.

- De ingangsdatum van je adreswijziging.

Hoe geef  
ik mijn adres- 
wijziging 
door?

< Inhoudsopgave
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PRAKTISCHE INFORMATIE

Over 
mijn 
oplei-
ding

10.1 Waar vind ik mijn rooster?
Je rooster vind je op roosters.deltion.nl en op het 

persoonlijke dashboard op je mysite van mijn.deltion.nl 

10.2  Hoe weet ik dat er een  
roosterwijziging is?
Roosterwijzigingen staan op roosters.deltion.nl Kijk hier 

regelmatig op. Wil je via je mobiel gewaarschuwd worden als 

je lesrooster is veranderd? Je kunt je voor deze sms-service 

aanmelden via de link op je mysite.

10.3 Wanneer heb ik vakantie?
In de onderwijsplanning kun je zien wanneer je vakantie hebt. 

Bekijk de onderwijsplanning

10.4 Wat moet ik doen als ik ziek ben?
Ziek- en betermelden doe je via Rapid. Je vindt Rapid via de 

link op je mysite van mijn.deltion.nl Handig, want zo kun je je 

op elk tijdstip ziek- of betermelden. 

 

Loop je stage? Laat dan vóór werktijd bij je stageadres weten 

dat je niet kunt komen. Vergeet niet je ook af te melden bij je 

studieloopbaanbegeleider.

Hoe ziet mijn 
rooster eruit?
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10.5 Mag ik lessen missen?
Voor de voortgang van jouw opleiding is 

het belangrijk dat je alle lessen volgt. De 

overheid stelt hier ook eisen aan in de vorm 

van leerplicht en kwalificatieplicht. Bij Deltion 

houden we je aan- en afwezigheid bij in 

Rapid. Mis je lessen zonder geldige reden, 

dan is Deltion verplicht dit te melden bij de 

leerplichtambtenaar. Verzuimen kan gevolgen 

hebben voor je studiefinanciering. Ook kun 

je een HALT-straf of een boete krijgen. In het 

uiterste geval kun je uitgeschreven worden. 

Maar natuurlijk gaan we eerst in gesprek met 

jou en je ouders. Samen bekijken we dan hoe 

we ervoor kunnen zorgen dat jij je opleiding 

volgt en straks een diploma op zak hebt. 

10.6 Wat gebeurt er als ik verzuim? 
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd verzuim te 

melden bij de leerplichtambtenaar in de woon-

plaats van de student. Dit wordt ‘meldplicht’ 

genoemd. Dus ben je leerplichtig en kwalificatie-

plichtig en verzuim je zonder geldige reden 

tenminste 16 klokuren in vier weken, dan meldt 

je loopbaanbegeleider dit aan de leerplichtamb-

tenaar. Bij studenten van 18 tot 23 jaar meldt de 

school verzuim dat vier weken aanhoudt zonder 

geldige reden. Je verzuim kan gevolgen hebben 

voor de ontvangen studiefinanciering.

Ben je een student van 18 jaar of ouder en val 

je niet onder de prestatiebeurs omdat je een 

opleiding op niveau 1 of 2 volgt? Als school 

moeten we je dan na vijf weken ongeoorloofd 

verzuim schriftelijk melding maken bij DUO. 

De studie financiering wordt dan omgezet in een 

lening. Als je dan niet opnieuw naar school gaat, 

stopt de toelage. 

Consequenties verzuim

Als de school jouw verzuim meldt bij de leerplichtambtenaar 

van de gemeente in je woonplaats, neemt deze contact op 

met jou en/of je ouders. Ben je nog geen 18 jaar, dan zorgt 

de leerplichtambtenaar ervoor dat je weer naar school gaat. 

Hiervoor kan de leerplichtambtenaar desnoods dwang-

middelen gebruiken, zoals een HALT-straf of een boete. Als 

je ouder bent dan 18, maar nog geen 23, dan staan er geen 

sancties meer op verzuim. Je wordt wel benaderd om je 

studie af te ronden.

Brievencyclus verzuim

Graag bereiden we je goed voor op de realiteit van het 

werkveld. Daarom is over begintijden van lessen bij ons 

geen discussie mogelijk. Elke les noteren we in ons 

registratiesysteem welke leerlingen wel/niet aanwezig zijn. 

Wij verwachten je tijdens de lessen dan ook op school. Maar 

natuurlijk zijn er soms omstandigheden waardoor je lessen 

moet missen (bijvoorbeeld bij ziekte). Om veelvuldig verzuim 

tegen te gaan hebben we een verzuimpreventieprotocol. 

Verzuimpreventieprotocol

Het verzuimprotocol van Deltion bestaat uit drie fasen. Bij elk 

stadium hoort een brief. Hieronder lichten we ze kort toe:

1  Waarschuwingsbrief verzuim is een ‘waarschuwings- en 

constateringsbrief’: 

Binnen een week nadat je deze brief hebt gekregen, 

gaat de studieloopbaanbegeleider een gesprek met jou 

aan. Hij/zij bespreekt met je hoe vaak je afwezig was en 

waarom. Ook legt je studieloopbaanbegeleider uit dat je 

een bepaalde periode de tijd hebt om te zorgen dat je 

verzuimpercentage weer aan de normen voldoet.

2   Laatste waarschuwing verzuim is een ‘laatste-kans-brief’: 

Heb je een laatste-kans-brief gekregen? Dan gaan we 

met jou in gesprek. In dat gesprek krijg je de opdracht om 

een plan van aanpak (contract) te maken. Daarin komt 

te staan hoe je verzuim binnen een periode kan worden 

teruggebracht. Ook eventuele houdingsaspecten kunnen 

in het plan van aanpak worden meegenomen. Als het plan 

van aanpak klaar is, ondertekenen jijzelf, je ouders en/of 

verzorgers en de studieloopbaanbegeleider het. Hierna 

gaat het plan onmiddellijk in.

3   Voorgenomen besluit tot verwijdering is de ‘eindbrief’: 

Heb je een eindbrief ontvangen, dan ligt het initiatief bij 

jou en bij je ouders en/of verzorgers. Het is mogelijk om 

tegen deze brief binnen vijf werkdagen beroep aan te 

tekenen. Dat doe je bij de Algemene Klachtencommissie 

van het Deltion College. Mocht dit aanleiding zijn voor een 

gesprek, dan kunnen we in zeer uitzonderlijke gevallen 

afzien van uitschrijving. Maar in principe schrijven we je na 

de verzending van deze brief uit.

10.
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11.

11.1 Hoe word ik op school begeleid?
Bij het Deltion college kan iedere student rekenen op de 

begeleiding die hij nodig heeft. Om te beginnen heeft elke 

student een studieloopbaanbegeleider. Wie dat is, hoor je 

bij de start van je opleiding. Je studieloopbaanbegeleider 

begeleidt je tijdens je opleiding, geeft je informatie, helpt 

en adviseert je bij (studie) problemen en je studieplanning. 

Met hem of haar bespreek je ook je studievoortgang en 

je beroepspraktijkvorming (stage). Je kunt je persoonlijke 

ontwikkeling met hem of haar bespreken en hij/zij kan je helpen 

met het maken van je persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). 

Zeker als je net aan je opleiding begint, heb je vaak vragen.  

Al die vragen kun je stellen aan je studieloopbaanbegeleider. 

Blijf dus niet met je vragen rondlopen, stel ze gewoon!

Als er meer deskundige hulp nodig is, kun je terecht bij het 

Studenten SuccesCentrum (SSC).

Welke  
begeleiding 
krijg ik tijdens 
mijn opleiding?



11.2  Kan ik extra begeleiding krijgen?
Heb je meer begeleiding nodig dan alleen die van je  

studieloopbaanbegeleider? Bijvoorbeeld vanwege een 

chronische ziekte, leerprobleem of gedragsprobleem? 

Dan kunnen we daar meteen vanaf het begin afspraken 

over maken. Welke begeleiding nodig is, verschilt per 

persoon. De afspraken schrijven we op in het begelei-

dingsplan dat we samen met jou - en eventueel je ouders 

- opstellen. Vervolgens houden we de voortgang bij en 

passen we gemaakte afspraken eventueel aan. Je studie-

loopbaanbegeleider organiseert en verzorgt deze extra 

begeleiding.

Voorbeelden van onderwerpen waarover we acties 

afspreken zijn:

- Persoonlijke aandacht tijdens de les.

- Aangepast lesmateriaal.

- Aangepaste toetsing.

- Aangepast rooster.

- Aanpassing van de lesruimte.

- Extra studieloopbaangesprekken.

-  Ondersteuning bij plannen, organiseren en gebruik  

van je agenda.

- Extra begeleiding tijdens je stage.

- Opvang bij Plus.Deltion.

Mag ik speciale voorzieningen gebruiken tijdens 

mijn toetsen? 

Heb je (extra) hulp middelen nodig om je toetsen te 

kunnen maken? Of is het voor jou nodig om je toetsen 

in een aparte ruimte te maken of heb je extra tijd nodig? 

Ga dan naar het Studenten SuccesCentrum (SSC). 

Daar vertellen ze jou of en hoe je een faciliteitenpas kunt 

aanvragen. 

11.3  Waar kan ik terecht met 
vragen over een aanmelding, 
Passend Onderwijs, geld of 
studiefinanciering?
Met al je vragen hierover kun je terecht bij het 

Studenten SuccesCentrum (SSC). Of je al gestart bent 

met je studie of nog moet beginnen, je kunt altijd zo 

binnenlopen. Het SSC zit vlak naast de hoofdingang 

en je kunt er zonder toegangspas naartoe. Zie ook 

deltion.nl/passendonderwijs

Financieel spreekuur voor vragen over geld

Heb je vragen over zaken die met geld te maken hebben 

zoals bijvoorbeeld:

- Betalen van boekengeld.

- Reiskosten voor school of stage.

- Schoolgeld.

- Toeslagen, abonnementen of andere kosten?

Kom dan langs bij de mensen van FiS (financieel 

spreekuur) van het Studenten SuccesCentrum of mail 

naar fis@deltion.nl Zij helpen je verder. Dat studeert wel 

zo prettig!

11.4  Kan ik op Deltion een test doen of 
een training volgen?
Op Deltion heeft iedere student een studieloopbaan-

begeleider. Als het nodig is, kun je daarnaast ook de 

hulp van het Studenten SuccesCentrum (SSC) inroepen. 

Bijvoorbeeld voor onderzoeken en testen om te kijken 

welke mogelijke ondersteuning er allemaal is voor jou. 

Wil je een training om beter voor je zelf op te komen 

of weerbaarder te worden? Of wil je een training om 

van je faalangst af te komen? Ook daarvoor kun je 
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bij het SSC terecht. Overleg dit wel met 

je studieloopbaanbegeleider, hij/zij kan je 

aanmelden voor een training of traject.

11.5  Kan ik ondersteuning krijgen 
van een coach?
Soms is het fijn om met iemand anders dan 

je ouders of je leraar te kunnen praten. Over 

je toekomst, school of persoonlijke moeilijk-

heden. Daarvoor is er Coach4more. Bij  

Coach4more krijg je ondersteuning van een 

coach die niet aan de school is verbonden. 

Hoe vaak je afspreekt en waarover je wilt 

praten, bepaal je samen met je coach. Aan-

melden kan via je studieloopbaanbegeleider  

of direct via coach4more@deltion.nl  

Praat je liever met een coach van je eigen  

leeftijd? Informeer dan eens naar de mogelijk-

heden van Peermentoring. Stuur je mail naar  

peermentor@deltion.nl

11.6  Wat moet ik doen als ik een 
verkeerde opleiding heb 
gekozen?
Als je een verkeerde opleiding hebt gekozen, 

bespreek je dat eerst met je studieloopbaan-

begeleider. Hij/zij kan je aanmelden bij het 

Studenten SuccesCentrum (SSC) voor een 

studie- en beroepskeuzetraject. Je krijgt op 

het SSC een intakegesprek. Samen met de 

loopbaanadviseur van het SSC bespreek je 

hoe het traject dat je gaat volgen er uitziet. 

Heb je al vaker een verkeerde studiekeuze 

gemaakt? Dan kan de loopbaanbegeleider van 

het SSC je doorverwijzen naar Plus.Deltion. 

11.7  Wat moet ik doen bij een 
bindend studieadvies?
Het kan zijn dat blijkt dat je niet de 

juiste opleiding hebt gekozen, of dat je 

onvoldoende studieresultaat hebt. Met 

ingang van het studiejaar 2014/2015 

kan de sectordirectie je dan een bindend 

studieadvies geven. Dit betekent dat je de 

studie niet mag voortzetten. Krijg je een 

bindend studieadvies, dan kun je een beroep 

doen op het Studenten Succescentrum 

(SSC). Zij helpen je om uit te zoeken welke 

opleiding meer geschikt voor je is. 

11.8  Wat biedt het Deltion College als ik 
wil leren ondernemer te worden?
Wil je als student bij Deltion leren ondernemen, dan zijn  

er verschillende programma’s waaruit je kunt kiezen.  

Deze programma’s volg je binnen of buiten jouw oplei-

ding. Ook organiseren we regelmatig bijeenkomsten, 

netwerk borrels of seminars. Bedrijven, studenten en  

medewerkers ontmoeten elkaar daar. 

De ondernemersscan 

Wil jij in de toekomst graag aan de slag als ondernemer? Of 

heb al je concrete plannen, maar weet je niet hoe je verder 

moet? Deltion kan je op verschillende manieren op weg 

helpen. Onder andere met de Deltion Ondernemersscan. 

De ondernemersscan geeft je inzicht in jouw eigen-

schappen en kwaliteiten die van belang zijn bij het 

ondernemen. Na het invullen van de scan krijg je direct 

een uitgebreide rapportage met adviezen over jouw 

ondernemerskwaliteiten, zoals prestatiegerichtheid, 

creativiteit, leidinggeven en plannen. In een aanvullend 

coachingsgesprek bespreken we jouw persoonlijke 

resultaten en de vervolgstappen. Afhankelijk van deze 

uitkomsten kun jij bepalen of het ondernemerschap iets 

voor je is. 

CE Ondernemerschap 

Wil jij verder met ondernemerschap, maar beschik 

je nog niet over voldoende kennis? Dan kun je naast 

jouw opleiding de CE Ondernemerschap volgen. In dit 

onderwijsprogramma komen alle onderdelen aan bod 

die je nodig hebt om een eigen onderneming te starten 

en te runnen. 

Ondernemingsplan Coach 

Heb jij een concreet idee en wil je direct aan de slag 

met het opstellen van je ondernemingsplan? Dat kan. 

We hebben een digitaal programma dat jou hierbij kan 

helpen. Ook hebben wij contact met diverse coaches uit 

het bedrijfsleven die je kunnen ondersteunen. Zij kunnen 

je vragen beantwoorden en denken mee over jouw plan. 

Aanmelden en/of meepraten? 

Wil je je aanmelden voor de ondernemersscan of 

heb je vragen over het aanbod? Wil je meepraten 

of op de hoogte worden gehouden? Mail naar 

ondernemerschap@deltion.nl Voor het complete 

programma kijk op de catalogus Ondernemerschap via 

mijn.deltion.nl

http://www.deltion.nl/passendonderwijs/
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11.9  Kan ik een stage in het buitenland 
doen? 
Wil je een buitenlandse stage in Europa volgen? Dat is 

mogelijk! Bespreek het met de stagebegeleider van jouw 

opleiding. Onder bepaalde voorwaarden kun je ook een 

stage lopen buiten Europa. Meer informatie daarover 

vind je op mijn.deltion.nl Hier staat ook hoe je je kunt 

voorbereiden op een buitenlandse stage. 

 

Vanaf 18 jaar kun je bij DUO (Dienst Uitvoering 

Onderwijs) een uitwonende beurs aanvragen en je 

ov-kaart tijdelijk stopzetten. Studenten van Deltion 

betalen zelf de reiskosten van en naar het buitenlandse 

stagebedrijf. Een enkele student komt in aanmerking 

voor het subsidieprogramma Erasmus+. Hiermee krijg 

je een aanvulling op je verblijfskosten (woonruimte en 

kosten levensonderhoud). Krijg je een stagevergoeding of 

gratis kost en inwoning? Dan kom je niet in aanmerking 

voor deze subsidie.

11.10  Kan ik certificaten halen in 
vreemde talen? 
Tijdens je opleiding krijg je lessen in de moderne 

vreemde talen. Naast die lessen kun je ook nog 

  een Cambridge- (Engels)of Goethe- (Duits)verklaring  

  halen. Deze geven aan dat je je talen beheerst. 

  De beide verklaringen worden wereldwijd erkend. 

  Voor informatie en aanmelding kun je contact 

  opnemen met jouw talendocent. Of mail naar   

  internationalisering@deltion.nl

12.

12.1  Waar kan ik rustig op een pc of op mijn 
laptop werken?
Tussen 8.30 en 17.00 uur kun je rustig aan een opdracht 

werken in het Media Informatiecentrum Leren & ICT (MICT). Het 

MICT zit in gebouw Blauw, op de brug tussen Bordeaux en de 

Willaertstraat. Zelfstandig of in groepjes kun je hier aan het werk 

achter een pc of wireless met je eigen laptop. Bij de balie van het 

MICT is altijd iemand aanwezig aan wie je hulp kunt vragen.

12.2  Waar kan ik boeken, tijdschriften, cd’s 
en dvd’s lenen?
Dat kan in het MICT. Het enige wat je nodig hebt, is je 

toegangspas (D-card). Volg je een BOL-opleiding? Dan ben  

je als student via Deltion automatisch lid van de Stadkamer 

(de voormalige Bibliotheek Zwolle). En dus kun je ook daar 

gratis materialen lenen. Dat doe je online via de vindservice 

Fiducia op je mysite van mijn.deltion.nl De materialen die je 

leent kun je gewoon in het MICT afhalen en weer inleveren. 

Ook kun je met je D-card zelf materialen lenen in bibliotheken 

in Overijssel en Gelderland. Meer weten? Bezoek, bel of mail 

het MICT: 038 - 853 42 00 en mict@deltion.nl

12.3  Hoe kom ik snel aan goede informatie 
op het internet?
Snel betrouwbare informatie nodig voor je opleiding? Gebruik 

dan de gratis vindservice Fiducia. Voordelen: 

-  Geen 18 miljoen treffers op een simpele zoekvraag (zoals bij 

Google), maar meteen informatie waar je echt iets aan hebt

- Gratis. 

-  24/7 bereikbaar via de linkjes op je mysite van mijn.deltion.nl 

- Ook de readers van je opleiding zijn te vinden in Fiducia.

Waar vind ik 
informatie en 
kan ik printen?
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12.

12.4  Waar kan ik printen en 
inbinden?
In het MICT kun je printen in zwart-wit én in kleur. 

Deltion vraagt hiervoor een kleine vergoeding. 

Het printen gaat als volgt:

Ga naar de Deltion printservice op je mysite op 

mijn.deltion.nl

Kies voor Algemene Ricoh printer (zwart-wit) of 

Kleuren Ricoh MICT. Wil je je werkstuk of reader 

laten inbinden? Dat kan bij de balie in het MICT 

voor € 1,00 per werkstuk. 

12.5  Hoe kan ik op school gebruik 
maken van draadloos internet?
Overal in de school kun je gebruik maken van 

draadloos internet. Werk je op je laptop, kies 

dan het eduroam-netwerk. Daarmee kun je veilig 

internetten. Wil je weten hoe je contact maakt 

met het draadloos netwerk? Download dan de 

studentenhandleiding op mijn.deltion.nl

12.6  Waar kan ik een storing aan 
een computer melden?
Wanneer het een computer in een lokaal betreft: 

bij je leraar. Die geeft de melding dan door. Heb 

je een probleem met je eigen laptop? Kom dan 

langs bij het Automatisering Service Punt (ASP). 

Zij helpen je graag. Bij storingen krijg je een 

vervangende leenlaptop, zodat je altijd door kunt 

met je werk.

12.7  Kan ik via Deltion een laptop 
aanschaffen?
Via Deltion kun je voor een aantrekkelijke prijs een laptop 

aanschaffen. Kijk voor meer info in de catalogus van 

Informatisering & Automatisering (I&A) op mijn.deltion.nl 

of op campusshop.nl Let op: je koopt een laptop 

rechtstreeks bij de Campusshop. Het ASP (Automatisering 

Service Punt) helpt je bij storingen, garantieafhandelingen 

en installaties. 

 
12.8  Hoe kan ik goedkoop software-

programma’s en hardware 
aanschaffen?
Als student van Deltion krijg je Office 365. Je kunt dit 

installeren op je laptop of je pc thuis. Iedere student van 

Deltion kan bij slim.nl tegen hoge kortingen software-

programma’s aanschaffen. Ook hardware kun je op die 

manier kopen. Meld jezelf aan met je Deltion-mailadres. 

Dan krijg je per e-mail een wachtwoord. Meer informatie

over slim.nl vind je op deltion.nl/dcard Wil je 

advies of hulp bij installatie? Neem contact op met 

het Automatisering Service Punt (ASP). Dat zit op het 

Sweelinckplein in gebouw Oost.

12.9  Waar kan ik terecht voor mijn ICT-
vragen?
Voor al je vragen over ICT-middelen binnen Deltion kun 

je naar het Automatisering Service Punt (ASP) komen. 

Ook met vragen over je eigen laptop of je telefoon kun je 

bij het ASP terecht. Wij helpen je graag met zowel hard-

als software. Je vindt het ASP op het Sweelinckplein in 

gebouw Oost. 

< Inhoudsopgave

http://www.deltion.nl/mijn-deltion
http://www.deltion.nl/mijn-deltion
http://www.deltion.nl/mijn-deltion
http://www.campusshop.nl/
https://theportal.deltion.nl/catalogi/newst/d-card
https://slim.nl/
https://slim.nl/
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