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Beste scholier,

Elke dag maak je keuzes. Yoghurt of brood. Skinny of baggy jeans. Fiets  

of bus. Fitness of Netflix. Zomaar wat voorbeelden van keuzes die je dag  

in dag uit (onbewust) maakt. En zo kan ik nog wel honderd voorbeelden 

noemen van keuzes die we elke dag maken, zonder dat we er lang bij  

stil staan.

Maar een studiekeuze... Dat is er één die je niet elke dag maakt. Het is  

een keuze die jij dit jaar mag gaan maken. Kiezen waar je goed in bent,  

blij van wordt, waarover je meer wilt weten en waar je nog beter in wilt worden. 

Denk maar eens na over de antwoorden op die vragen. Maar schakel  

ook hulp in. Van je ouders en vrienden bijvoorbeeld. Hoe leuk is het om  

van hen te horen waar jij goed in bent?! Vraag ook je mentor of decaan  

om hulp. Zij kunnen je helpen om jouw talent te ontdekken en je tips geven!

Wij bij Deltion vinden het ook belangrijk dat het je lukt om een mooie opleiding 

te kiezen en dat jij je snel thuis voelt op het mbo. Misschien kunnen de tips in 

dit magazine je daarbij helpen. Je leest hoe het mbo in elkaar zit, vindt handige 

studiekeuzetips en praktische informatie over Deltion. Ook staat er een leuk 

interview in met onze Deltion ambassadeur Laura. Een mooi voorbeeld van 

iemand die blij is met haar keuze en trots is op wat zij doet!

Veel leesplezier en succes met het maken van een studiekeuze. Kiezen is 

leuk! En we ontmoeten je graag bij Deltion. Dit jaar als scholier en hopelijk  

volgend jaar als student.

Groet, Erik de Ruijter
Loopbaanadviseur Deltion
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Van vmbo naar mbo

5

Ga jij volgend schooljaar van het vmbo naar het mbo? Dan is het belangrijk 
dat je goed nadenkt over je studiekeuze. Maar hoe werkt het mbo eigenlijk? 
Welke niveaus zijn er en wat kun je met een mbo-diploma? Wij vertellen je  
alles wat je moet weten!

Hoe werkt het mbo?
Op het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) leer je voor een beroep. 

Je volgt vakken, werkt samen met studiegenoten en voert opdrachten 

uit. De praktijk is een belangrijk deel van je opleiding. Je leert het vak 

dus niet alleen op school, maar ook tijdens stages of in je werk. Ben je 

klaar met je mbo-opleiding, dan blink jij uit in je vak. Met jouw diploma 

kun je meteen aan de slag. Natuurlijk kun je ook verder leren.

De niveaus in het mbo
Het mbo heeft verschillende niveaus. Met welk niveau jij start, hangt  

af van jouw diploma’s en de opleidingen die je hebt gevolgd. Ben je 

klaar met een niveau? Dan kun je doorstromen naar een hoger niveau.

•  Niveau 1: entree-opleiding 

Deze opleiding duurt één jaar en kun je volgen als je geen diploma 

hebt. Je voert eenvoudige taken uit en kunt doorstromen naar 

niveau 2.

•  Niveau 2: basisberoepsopleiding 

Deze opleiding duurt één of twee jaar. Je hebt de basisberoeps-

gerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretisch leerweg 

aan het vmbo gevolgd of niveau 1. Je leert vooral in de praktijk.

•  Niveau 3: vakopleiding 

Deze opleiding duurt twee tot drie jaar en je werkt en leert  

vooral zelfstandig. Je hebt de kaderberoepsberichte, gemengde of 

theoretische leerweg aan het vmbo gevolgd, havo of mbo niveau 2.

•  Niveau 4: middenkaderopleiding 

De middenkaderopleiding duurt drie of vier jaar. Je leert hoe je 

helemaal zelfstandig je beroep kunt uitoefenen. Om te starten  

met niveau 4 heb je één van deze vooropleidingen nodig: kader-

beroepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg aan het vmbo, 

havo, of mbo niveau 2 of 3. Klaar met een opleiding op niveau 4? 

Dan kun je verder leren op het hbo. 

•  Niveau 4: specialistenopleiding 

Heb je een mbo-diploma niveau 3 in dezelfde richting? Dan kun je 

de specialistenopleiding volgen. Tijdens deze eenjarige opleiding 

specialiseer jij je verder in het beroep.

Keuzedelen op het mbo
Een deel van je opleiding bestaat uit keuzedelen. Je maakt zelf een 

keuze uit de vakken of modules die de opleiding aanbiedt. Met deze 

vakken of modules specialiseer jij je verder in het beroep. Of je bereid 

je voor op een vervolgopleiding aan het mbo of het hbo. 

Mbo-diploma op zak? Dit kun je ermee.
•  Werken 

Met een mbo-diploma ben jij klaar voor de toekomst  

en kun je meteen aan de slag, de arbeidsmarkt op!

•  Doorleren 

Wil je liever doorleren? Je mbo-diploma is een goede basis.  

Heb je een mbo-diploma op niveau 4, dan kun je naar het hbo.

Nu je weet hoe het mbo werkt, is het tijd om een opleiding te  

kiezen. Op pagina 8 geven wij je zeven tips die helpen bij  

het maken van een studiekeuze.

Manieren van leren op het mbo: BOL en BBL
Je kunt op twee manieren leren op het mbo: de Beroepsopleidende 

leerweg (BOL) of de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL). 

•  BOL: Je gaat de hele week naar school. Daarnaast loop je  

stage om zo ervaring op te doen in de praktijk. Je loopt een  

aantal dagen per week stage naast je opleiding of een langere 

periode van een aantal maanden. 

•  BBL: Je combineert werken en leren. Vanaf het begin van je  

opleiding start je met werken. Daarnaast ga je één of twee  

dagen in de week naar school om de theorie te leren. Je kunt  

een BBL-opleiding volgen als je bij een erkend leerbedrijf werkt.

Sommige opleidingen kun je alleen in de BOL- óf BBL-variant volgen. 

Op onze website lees je per opleiding welke variant wij aanbieden. 

Opleidingen en richtingen 
Bij het Deltion College kun je kiezen uit 45 verschillende  

richtingen met meer dan 250 verschillende opleidingen. Kijk op 

www.deltion.nl/onderwijsaanbod voor een totaaloverzicht. 

Je kunt filteren op BOL of BBL, niveau en richting. 

 

Ben jij zorgzaam en help je mensen graag? Bekijk dan eens  

de opleidingen onder Welzijn & Gezondheid of Sport, Opvoeding 

& Maatschappij. Werk je graag met auto’s, vrachtwagens of wil jij 

je bezig houden met het vervoer van producten van a tot z? Kijk 

dan eens bij Mobiliteit & Logistiek. 

Bij het Deltion College kun je een opleiding kiezen die valt onder 

de volgende studierichting:

1. Welzijn & Gezondheid

2. Horeca, Reizen & Dienstverlening

3. Economie & Ondernemen

4. Sport, Opvoeding & Maatschappij

5. Veiligheid

6. Techniek & Gebouwde Omgeving

7. Design, Media & ICT

8. Mobiliteit & Logistiek

9. START.Deltion (entree-opleidingen) en Niveau2Breed 

Richt
ingen4 5
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Hoe vond jij het om een vervolgopleiding te kiezen? 
‘Ik vond het heel moeilijk om een studiekeuze te maken. Het is zo’n  

belangrijke beslissing. Je kiest een opleiding die twee, drie of misschien 

vier jaar duurt. Maar je wordt opgeleid voor een beroep dat je misschien 

wel de rest van je leven uitvoert. Ik wilde perse de juiste studie kiezen. 

Maar er was zoveel keuze, dat ik niet kon kiezen en het overzicht  

kwijtraakte.’

Wat heeft jou geholpen om uiteindelijk toch een  
studiekeuze te maken?
‘Ik vroeg familie, vrienden en kennissen wat voor werk ze deden.  

En wat ze leuk of juist minder leuk aan hun beroep vonden. Op basis  

van die gesprekken maakte ik een lijstje met beroepen en opleidingen  

die me leuk leken. Ik ging op zoek naar meer informatie en bezocht open 

dagen van scholen waar je de opleiding kon volgen. Zo kwam ik uiteindelijk 

tot een keuze.'

Het werd de opleiding Vliegtuigtechnicus. Hoe kwam je 
op die opleiding? 
‘Op een verjaardag raakte ik in gesprek met mijn oom. Hij is inmiddels 

gepensioneerd, maar heeft altijd als Vliegtuigtechnicus gewerkt. Hij  

vertelde dat hij aan F16’s sleutelde. Dat vond ik zo stoer! Dat wilde  

ik ook.’

Waarom heb je gekozen voor een mbo-opleiding?
‘Ik heb vooral nagedacht over wat ik uiteindelijk wilde doen. Een hbo-

opleiding in de luchtvaart is veel meer gericht op het ontwerp van een 

vliegtuig. Terwijl het sleutelen mij juist zo leuk leek. In mijn omgeving 

keken veel mensen raar op dat ik met mijn havo-diploma naar het mbo 

ging. “Je kunt toch meer? Waarom haal je niet het beste uit jezelf?”,  

zeiden ze dan. ‘Terwijl ik juist van mening ben dat ik het beste uit  

mezelf haal, als ik iets doe wat ik leuk vind!’

Laura Kortekaas (20) had lange tijd geen  
idee welke opleiding ze na haar eindexamen 
wilde volgen. Ze haalde haar havo-diploma  
en koos heel bewust voor een vervolg-
opleiding op het mbo. Nu is ze derdejaars-
student Vliegtuigtechnicus, deed ze mee 
aan de vakwedstrijden voor het mbo en is 
ze ambassadeur van Deltion! Ze vertelt hoe 
lastig het was om een studiekeuze te maken 
en wat haar heeft geholpen. 

Laura
Kortekaas

Ik haal het beste uit mezelf, 
omdat ik iets doe wat ik 
écht leuk vind.

Ben je nog steeds blij met je keuze?
‘Heel erg! Natuurlijk is het niet altijd makkelijk en moet ik soms hard  

werken. Maar als je iets kiest wat je écht leuk vindt en wat je ook in  

je vrije tijd graag doet, dan is het zoveel makkelijker om met school  

bezig te zijn. Het is meer een hobby, iets wat nooit verveelt.’

Wat is jouw tip voor jongeren die een studiekeuze  
moeten maken?
‘Houd je oren en ogen voor alles open. Voor het gesprek met mijn  

oom had ik nog nooit over sleutelen aan vliegtuigen nagedacht.  

Ik werd enthousiast door zijn verhaal. Ga vooral ontdekken wat jij leuk 

vindt en maak een lijstje. Daarmee maak je het overzichtelijk voor jezelf.’ 

Wie is Laura? 
• Laura Kortekaas

• 20 jaar 

• Derdejaarsstudent Vliegtuigtechnicus 

•  Won een bronzen medaille tijdens Skills the Finals 2020,  

de vakwedstrijden voor het mbo

• Deltion ambassadeur 2020/2021

MINI-MAGAZINE DELTION MBO  |  INTERVIEW
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Studie-
keuzetips

1.  Begin op tijd met zoeken. In het derde jaar van het vmbo 

of eerder. 

2.  Ontdek jouw talenten en interesses. Vraag je ouders, familie,  

vrienden en decaan je hierbij te helpen. Waar word je blij van?  

Wat kun je goed? Wat vind je lastig? En in welke situaties komt  

dat naar voren?

3.  Ga op zoek naar opleidingen die passen bij jouw talenten,  

interesses en vooropleiding. In het opleidingenoverzicht op  

onze website kun je filteren op niveau, BOL of BBL en  

richtingen die aansluiten bij jouw interesses. Ga naar:  

www.deltion.nl/onderwijsaanbod.

4.  Maak een lijstje met mogelijke opleidingen en ga op onderzoek uit. 

5.  Zoek informatie en filmpjes over de opleiding en het beroep.  

Kijk ook eens op Kiesmbo.nl. Een handige website met veel 

informatie. 

6.  Ga in gesprek met familie of bekenden die het beroep uitoefenen 

en loop eens een dagje met hen mee. Zo krijg je een goed beeld 

van het beroep. Komen je verwachtingen overeen met de realiteit? 

Ben je nog steeds enthousiast of kun je opleidingen wegstrepen? 

7.  Bezoek een (online) open dag en proef de sfeer van de school.  

Maak van tevoren een lijstje met vragen over opleidingen en  

de school. Zo ga je goed voorbereid op pad. 

 

Ondersteuning StudentenSucces Centrum (SSC)
Elke student is anders en heeft weer andere vragen en behoeftes. 

Daarom begeleidt het SSC elke student persoonlijk. We kijken samen 

naar je talenten en kennis. Daarna bepalen we samen met jou of je 

studie (nog) bij je past en welke beroepen wat voor jou zijn. Wil je 

doorstromen naar het hbo? Ook hier kan het SSC je bij helpen.

De loopbaanadviseurs van het SSC weten alles over loopbaan-

oriëntatie, -advies en -begeleiding voor studenten. Ze voeren  

verschillende tests en onderzoeken uit, bijvoorbeeld studiekeuze - 

tests of beroepskeuzetests. Je kunt ook bij de loopbaan adviseurs 

terecht voor trainingen en extra begeleiding. Maar ook als leren  

soms lastig is omdat je dyslexie of dyscalculie hebt. Of als je even  

niet zo lekker in je vel zit. Naast onze loopbaanadviseurs zijn er  

vertrouwensmedewerkers die voor jou klaarstaan. Loop gerust  

eens binnen.

Ontdek
wat jij 
kan
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Overzicht met voorlichtingsmomenten
Tijdens onze open avonden en dagen ben jij welkom op onze campus! 

Normaal gesproken dan, want helaas weten wij vanwege corona nog 

niet zeker of we je dit jaar tijdens onze open avonden en dagen op 

school kunnen ontvangen.  

Maar niet getreurd! Als wij je niet op onze campus kunnen ontvangen, 

organiseren we een online open avond of dag. Je kunt voorlichtingen 

volgen, vragen stellen via de chat en onze campus verkennen. En dat 

allemaal thuis vanaf de bank!  

 

Dus wil jij meer weten over een bepaalde opleiding? Noteer onder-

staande data dan alvast in je agenda!

• Vrijdag 13 november 2020

• Vrijdag 22 januari 2021

• Zaterdag 23 januari 2021

• Donderdag 11 maart 2021

• Dinsdag 22 juni 2021

Meeloopdagen
Denk jij erover om een studie te volgen bij Deltion? En wil je zeker 

weten of het wat voor je is? Kom een dag meelopen! Je gaat een  

ochtend, middag of hele dag op bezoek bij een opleiding. Je ontdekt 

wat je leert en hoe je les krijgt.

Tijdens de meeloopdagen kom jij erachter hoe een studie eruitziet.  

Je woont een paar lessen bij en studenten vertellen je hoe de opleiding 

in elkaar steekt. Je neemt natuurlijk ook een kijkje in de lokalen en  

je ziet hoe je in de praktijk leert.

Vanwege het coronavirus is het niet zeker of er dit jaar mee loop

dagen worden georganiseerd.  

 

Kijk op www.deltion.nl en www.meelopenmbo.nl óf en wanneer 

er dit schooljaar (2020/2021) meeloopdagen plaatsvinden.Studiekeuzetips

Kom je er niet uit? 
Heb je extra hulp nodig bij het maken van een studiekeuze?  

Wij staan voor je klaar! Vraag gratis een gesprek aan met één  

van onze loopbaanadviseurs via servicepuntssc@deltion.nl.

Veel succes met het maken van een studiekeuze!  

Meer weten? Bel of mail ons Studenten SuccesCentrum. 

  (038) 850 30 00  /    ssc@deltion.nl 

Je gaat straks naar het mbo en bent op zoek naar een opleiding. Dat is best 
lastig. Er is zoveel te kiezen! En waar moet je beginnen? Wij geven je zeven 
tips die helpen bij het kiezen van de juiste opleiding. 

7 Studiekeuzetips

Ontdek wat jij kan
Het maken van een studiekeuze is best 

lastig! Weten wie jij bent, wat jij goed kan  

en leuk vindt, helpt je bij het maken van 

deze keuze. Daarom ontwikkelden wij een  

kaartspel dat je helpt om het antwoord op 

die vragen te ontdekken. Speel het spel  

thuis met je ouders of op school met je 

leraar of klasgenoten. Vraag het spel  

gratis aan via ssc@deltion.nl. 

Waar vind je  
informatie over 

vervolgopleidingen?

Hoe kan  
ik dat 
doen?Wat wil jij graag kunnen?

Watkan ik?
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Studiekeuze gemaakt? 
En dan… 

Heb je een opleiding gevonden die past bij jouw talenten en waar je blij  
van wordt? En kun je deze volgen op een school waar jij je thuis voelt?  
Mooi! Dan is het tijd om je aan te melden voor de opleiding. Er zijn een  
aantal zaken waarmee je rekening moet houden bij je inschrijving. 

Aanmelden: zo werkt het
Meld je voor 1 april aan voor een mbo-opleiding. Voldoe je aan de 

toelatingseisen? Dan weet je zeker dat je kunt starten in het nieuwe 

schooljaar. Sommige opleidingen zijn erg populair. Er zijn dan maar 

een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Dit heet numerus fixus, 

meld je dus voor deze opleiding(en) zo snel mogelijk aan! Vanaf  

1 november kun jij je aanmelden voor een opleiding. Dus heb jij  

je keuze al gemaakt? Meld je dan aan. Na je aanmelding krijg je  

een uitnodiging voor een intakegesprek.

Toelatingseisen
Wil jij je inschrijven voor een opleiding aan het Deltion College? Leuk! 

Maar hoe weet je nu of je echt kunt beginnen met je studie? Op onze 

website www.deltion.nl/studeren-bij/toelating lees je de regels 

voor toelating. Bij sommige opleidingen zijn er meer toelatingseisen. 

Bijvoorbeeld voor de opleidingen in de sport of de luchtvaartdienst-

verlening. Kijk bij jouw opleiding of er extra toelatingseisen gelden.

Numerus fixus
Sommige opleidingen zijn extra populair en hebben een beperkt  

aantal plaatsen. Dit heet numerus fixus. Aanmelden voor een  

opleiding met numerus fixus? 

•  Meld je zo vroeg mogelijk aan. Je kunt je vanaf 1 november  

al aanmelden. 

•  Hoe eerder we je aanmelding ontvangen, hoe sneller je een  

intakegesprek krijgt. Je weet dan ook eerder of je kunt starten  

met de opleiding of dat je op de wachtlijst komt. 

• Meld je voor de zekerheid aan voor een tweede opleiding. 

Het intakegesprek
Na je aanmelding krijg je een e-mail met een uitnodiging voor een 

intakegesprek. Hierin staat wat er gebeurt tijdens zo’n gesprek en  

wat je moet meenemen. Soms moet je ook een opdracht maken.  

Vul alle formulieren in die je bij de uitnodiging krijgt en neem eventueel 

je thuisopdracht mee. Tijdens het gesprek leren we jou graag kennen. 

Wie ben jij en waarom kies je voor deze opleiding? Ook horen we 

graag of er bijzonderheden zijn die wij over jou moeten weten. Had je 

bijvoorbeeld extra begeleiding op de middelbare school? Natuurlijk 

vertellen we ook wat jij van ons kunt verwachten en hoe de opleiding 

eruit ziet. Heb je zelf nog vragen over de opleiding, school of extra 

begeleiding? Schrijf ze van tevoren op en neem ze mee! 

Toegelaten?
Na het gesprek hoor je snel of je bent toegelaten. Mag je  

starten met de opleiding? Dan krijg je hierover een brief.  

Je maakt je aanmelding compleet door nog wat documenten 

op te sturen. In de brief staat welke dat zijn.

Negatief studieadvies? 
Als wij denken dat de opleiding niet goed bij je past, krijg je een  

negatief studieadvies. We adviseren je dan om een andere  

opleiding te kiezen. Een loopbaanadviseur van Studenten  

Succes Centrum kan je helpen een opleiding te vinden 

die bij je past.

1514
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Praktische informatie 

Start je met een mbo-opleiding? Dan heb je soms recht op studie-

financiering. Wil jij weten of je recht hebt op studiefinanciering en  

hoe je het aanvraagt? We vertellen je er alles over.

Wanneer krijg je studiefinanciering op het mbo?
Je krijgt studiefinanciering als:

• Je een voltijd mbo-opleiding (BOL) volgt.

• Je tussen de 18 en 30 jaar oud bent.

• Je opleiding minstens één jaar duurt.

•  Je Nederlander bent, uit de EU komt of een verblijfsvergunning hebt.

Waaruit bestaat studiefinanciering?
• Een basisbeurs.

• Een aanvullende beurs.

• Een ov-jaarkaart voor studenten.

Hoeveel studiefinanciering krijg je?
Hoeveel studiefinanciering je krijgt, hangt van een paar dingen af. 

Woon je bijvoorbeeld nog thuis of al op jezelf? En heb je dan recht 

op een aanvullende beurs of niet? Of je een aanvullende beurs krijgt 

en hoe hoog deze is, hangt af van de hoogte van het inkomen van je 

ouders. Op www.duo.nl kun je uitrekenen hoeveel studiefinanciering 

je krijgt.

Studiefinanciering: terugbetalen of niet? 

Volg je een niveau 1 of 2 opleiding? Dan krijg je studiefinanciering  

zolang je staat ingeschreven én je hoeft de studiefinanciering niet 

terug te betalen. Volg je een niveau 3 of 4 opleiding? Dan moet je  

binnen tien jaar je diploma halen, anders moet je de studiefinanciering 

(en ov-jaarkaart) terug betalen. 

Studiefinanciering aanvragen 

•  Vraag op www.digid.nl een DigiD aan. DigiD is een inlogcode  

voor diensten van de overheid. Een paar dagen na je aanvraag krijg 

je een brief met je inloggegevens.

•  Log in op mijn.duo.nl met je DigiD. DUO regelt alles wat te  

maken heeft met studiefinanciering, leningen voor studenten  

en de ov-kaart voor studenten. Op Mijn DUO kun je studie-

financiering aanvragen.

•  Heb je al eens studiefinanciering gekregen? Dan kun je op  

Mijn DUO ook zien hoeveel je nog kunt krijgen.

Jonger dan 18?
Ben je jonger dan 18? Dan krijg je nog geen studiefinanciering.  

Als je nog thuis woont, ontvangen je ouders namelijk nog kinder-

bijslag. Je ouders of voogd kunnen ook een tegemoetkoming in  

de schoolkosten aanvragen. Op www.belastingdienst.nl staat  

hoeveel ze kunnen ontvangen. 

Studiefinanciering Stage/BPV-plek regelen

Op het mbo leer je voor een groot deel in de praktijk. Dit heet 

beroepspraktijkvorming (BPV). Je loopt stage of werkt bij een 

erkend leerbedrijf. Volg jij een BOL-opleiding? Dan loop je stage. 

Wanneer je stage loopt en hoe lang verschilt per opleiding.  

Studenten die een BBL-opleiding volgen, werken in dienst bij  

een bedrijf en gaan daarnaast één of twee dagen per week  

naar school.

Praktijkovereenkomst (POK)
Voor je stage of werk teken je een praktijkovereenkomst (POK). 

Dit is een overeenkomst tussen jou, Deltion en het leerbedrijf. 

Daarin staat bijvoorbeeld:

• Dat je werkgever/stageplaats de begeleiding uitvoert.

• Wie je praktijkopleider is.

• Wie je bpv-begeleider is.

• Welke opleiding je volgt.

• De begin- en einddatum van je BPV.

• Om hoeveel uur je BPV gaat.

•  Als je wisselt van werkgever of stageplek,  

dan heb je een nieuwe POK nodig.

Start je met een BBL-opleiding?
Als je start met een BBL-opleiding, werk je vier dagen in  

de week en ga je één dag per week naar school. Het is  

belangrijk dat je snel een leerbedrijf hebt gevonden waar  

jij aan het werk kan. Heb je dit niet binnen drie maanden  

na de start van de opleiding? Dan moeten we je helaas  

uitschrijven van de opleiding.

OV-jaarkaart

Ben je mbo-student en volg je een voltijd (BOL) opleiding? 

Dan krijg je een ov-kaart. Met deze kaart reis je gratis met 

de trein, bus en tram. Wanneer en hoe lang je gratis kunt 

reizen hangt af van een aantal zaken. Je kunt kiezen uit  

een weekkaart of een weekendkaart. Volg je een niveau 

1 of 2 opleiding? Dan is de ov-kaart gratis zolang je staat 

ingeschreven. Volg je een niveau 3 of 4 opleiding? Dan is  

de ov-kaart gratis als je binnen tien jaar je diploma haalt.

Nog geen 18? Toch een ov-kaart
Ben je nog geen 18? Dan heb je toch recht op een ov- 

kaart voor studenten. De ov-kaart is namelijk voor alle  

mbo-studenten die een voltijd (BOL) opleiding volgen. 

Zo vraag je de ov-kaart aan.
Voor je studenten ov-kaart heb je een persoonlijke ov- 

chipkaart nodig. Dit regel je via www.ov-chipkaart.nl. 

Daarna vraag je via DUO je ov-kaart aan. Dit heet een 

studentenreisproduct. Alles geregeld? Dan kun je bij een 

automaat je studentenreisproduct op je ov-chipkaart zetten.
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Contact SSC 

Studenten SuccesCentrum

038 850 3000

ssc@deltion.nl

Op de hoogte blijven van alle toffe dingen die bij  

Deltion gebeuren? Volg ons dan op social media:

  deltioncollege  /    deltion_college   

  Deltion  /    Deltion College

mailto:ssc%40deltion.nl?subject=
https://www.deltion.nl/
https://www.facebook.com/deltioncollege/
https://www.instagram.com/deltion_college/?hl=nl
https://twitter.com/deltion
https://www.youtube.com/channel/UCLVqRDE4Y6hNKLbpKAi15YQ

