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Voorwoord  College van Bestuur
2012 was in de sector een jaar vol rumoer. Mbo instellingen 

kwamen in financieel zwaar weer, onder andere als gevolg van 

nieuwbouw. Het aanzien van bestuurders kwam onder druk te 

staan. Om het zelfcorrigerend vermogen te vergroten, zijn binnen 

de hele sector afspraken gemaakt over governance.

Het Deltion College heeft in 2012 veel stappen gemaakt, grote en 

kleine. Zo zijn er stappen gemaakt op het gebied van governance en 

risicomanagement, en was het College van Bestuur na langere tijd 

weer op volle bezetting. Ook tot de Raad van Toezicht (RvT) trad 

een aantal nieuwe leden toe. 

Binnen het Deltion College is een koers voor de komende jaren 

afgesproken. We willen in de regio bekend staan als een kwaliteits-

school. Het accent zal de komende jaren liggen op de invoering 

van Focus op Vakmanschap om de onderwijskwaliteit nog verder 

te verbeteren. Daarbij gaat het niet alleen om meer onderwijstijd, 

het verkorten van opleidingen van 4 naar 3 jaar of nieuwe kwalifi-

catiedossiers, maar om meesterlijk vakmanschap van studenten 

én medewerkers. Onze processen moeten zo optimaal mogelijk 

worden ingericht vanuit het belang van de student. Medewerkers 

en studenten komen graag bij het Deltion College, omdat ze zich 

hier prettig en veilig voelen, uitgedaagd worden en onderdeel willen 

uitmaken van onze school. We willen als organisatie een belangrijke 

positie innemen als open organisatie in de stad en de regio. 

Deze koers wordt voor 2013 verder in onderwijsplannen uitgewerkt. 

Meer over de gebeurtenissen in 2012, binnen en buiten het 

Deltion College, leest u in dit verslag.

Bert Beun, Voorzitter College van Bestuur

Marc Otto, Lid College van Bestuur

Voorwoord Raad van Toezicht
Als we terugkijken, kenmerkt het jaar 2012 zich door tal van 

maatschappelijke ontwikkelingen. Ook voor de onderwijssector 

was het een turbulent jaar. Een aantal ROC’s raakte in ernstige 

(financiële) problemen waardoor er (publiek) veel vragen gesteld 

werden over het al dan niet goed functionerende toezicht op 

deze instellingen. En ook ontstond er extra aandacht voor de 

governance structuur in het algemeen.

Als Raad van Toezicht van het Deltion College hebben wij deze 

ontwikkelingen nauwlettend in de gaten gehouden waarbij wij 

telkens de vertaalslag maakten naar hoe wij het bij Deltion doen. 

Hoe geven wij als RvT het toezicht op het bestuur en op onze 

onderwijsinstelling vorm? En hoe kunnen we het toezicht steeds 

Voorwoord

verbeteren en professionaliseren? In 2011 hebben we al veel 

geïnvesteerd in het formeel op orde krijgen van de governance 

structuur, zoals de ontwikkeling en herziening van de reglementen 

en de inrichting van de drie RvT-commissies. 2012 stond in het 

teken van de operationalisatie van deze formele en structuur-

matige verbeteringen. 

In 2012 hebben wij vier nieuwe leden in ons midden mogen 

verwelkomen, namelijk: mevrouw A. Haarsma, mevrouw  

J. Hubert, de heer C. Meijer en de heer A.J.M. de Jong.  

Daarnaast had de heer G.R. Visser sinds 2005 zitting in de Raad 

van Toezicht en heeft hij, zoals het reglement voorschrijft, na zijn 

8 zittingsjaren, onder dankzegging voor bewezen diensten, 

afscheid genomen. 

De drie nieuwe RvT-commissies (Onderwijs, Human Resource en 

Audit) zijn geïnstalleerd. In deze commissies vinden viermaal per 

jaar op een meer diepgaand niveau gesprekken plaats tussen de 

RvT en het College van Bestuur en hun specialisten.

Conform de strategische visie is er steeds meer focus op het 

onderwijs. In de voorgaande jaren was er in verband met de 

nieuwe campus veel aandacht voor financieel gerelateerde 

onderwerpen en de nieuwbouw. Vanaf 2012 staat voor ons als 

RvT de kwaliteit van het onderwijs opnieuw centraal. Zowel in de 

commissie Onderwijs als in reguliere RvT-vergaderingen hebben 

wij o.a. uitvoerig gesproken over het kwaliteitsbeleid, de kwalifi-

catiestructuur, de tevredenheid van bedrijven en studenten, de 

maatregelen van Focus op Vakmanschap en de stand van zaken 

rondom MBO2015. Naast deze onderwijs gerelateerde onder-

werpen hebben wij ook speciaal aandacht besteed aan het 

opzetten en invoeren van het risicomanagement. Er ligt nu een 

goed instrument om als Raad van Toezicht continu aandacht te 

houden op de risico’s en dit bespreekbaar te maken bij het CvB.

Als Raad van Toezicht zijn wij positief gestemd:

 - dat het onderwijs in grote lijnen op orde is (gezien de oordelen 

van de inspectie). Toch kan er ook nog het nodige verbeterd 

worden gezien de uitslagen van de JOB-enquête en BPV-

enquête. Immers, de student staat centraal en dan is juist ook 

de ‘kleine kwaliteit’ van groot belang. 

 - de tevredenheid van medewerkers is volgens het MTO goed. 

We waren positief verrast door de hoge respons van 84,8% en 

de hoge mate van betrokkenheid. Maar ook hier geldt dat 

 - er nog het nodige verbeterd kán en móét worden, zoals 

arbeidsomstandigheden, leiderschap, ervaren werkdruk en 

professionalisering van medewerkers.
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 - dat Deltion financieel stabiel is (mede in vergelijking tot andere 

ROC’s uit de jaarlijkse MBO-benchmark) ondanks een zware 

tegenvaller in de ULC-casus.

Concluderend kunnen we zeggen dat het Deltion College een 

stabiel en degelijk ROC is dat de komende jaren haar focus moet 

houden op de kwaliteit van het onderwijs door de student 

centraal te stellen, het meesterlijk vakmanschap hoog het in vaandel 

te houden, te investeren in medewerkers en gemeenschap.

Vooruitblik 2013
Als RvT hebben we veel vertrouwen in de toekomst en in 2013 

zullen de kwaliteit van het onderwijs, de ontwikkeling van de 

leraren en ondersteunende diensten en de financiën steeds op 

de agenda staan. Het risicomanagement zal verder worden 

besproken en wij zullen tevens toezien op de invoering van 

MBO2015 en de consequenties hiervan op de bedrijfsvoering. 

In 2013 zal ook het functioneren van de RvT worden geëvalueerd.

Namens de Raad van Toezicht,

Albert J. Martens MBA

Voorzitter Raad van Toezicht Deltion College

Leeswijzer
In dit verslag leest u meer over het Deltion College in 2012, over 

onze missie, visie en ambities. In het tweede hoofdstuk staan de 

in- en externe ontwikkelingen uit 2012 beschreven, die van 

invloed waren en zijn op onze organisatie.

Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de inspanningen en resultaten 

van het onderwijs. Hoofdstuk 4 beschrijft de inspanningen en 

resultaten van de diverse opleidingen binnen de drie onderwijssec-

toren: beschreven vanuit de beleidslijnen van de organisatie, vanuit 

de inspectie en vanuit het perspectief van de student. 

Tot slot in hoofdstuk 5, een overzicht van onze organisatiestruc-

tuur, inclusief het toezichthoudend orgaan, een verantwoording 

over ons gevoerd personeelsbeleid en een rapportage van 

klachten en geschillen. In de bijlage treft u een afkortingenlijst aan. 

Voor vragen, aanvullende informatie of meer financiële gegevens: 

bestuurssecretariaat@deltion.nl
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1.1 Wie zijn we en wat doen we?

Wij zijn een regionaal opleidingscentrum 
(ROC) dat actief is in bijna alle werkvelden 
van het mbo-onderwijs. Daarnaast vervullen 
wij voor een groeiend aantal bedrijven in de 
regio, de rol van kennispartner. Dat doen we 
sinds 2011 vanuit het label Deltion Business.

Bij het Deltion College volgen ruim 13.350 studenten één van de 

aangeboden 225 beroepsopleidingen, in de vorm van een BOL-, 

BBL- of deeltijdtraject. 

715 studenten volgen een versnelde vwo, havo of vmbo opleiding 

aan ons Sprint Lyceum. Ruim 3.000 cursisten nemen deel aan 

andere onderwijsactiviteiten zoals een EVC-traject of contract-

onderwijs. Bij Deltion werken 1.122  medewerkers.

De Deltion Campus
Sinds 2009 geven we ons onderwijs vanuit één locatie: de Deltion 

Campus. De campus bestaat uit twee vleugels met in het midden 

een restaurant dat zweeft boven de toegangsweg naar de wijk 

Holtenbroek. Binnen de vleugels is iedere opleidingsgroep onderge-

bracht in een eigen gebouw, met een eigen kleur, een eigen inrichting 

en een eigen sfeer. In deze overzichtelijke constructie is het mogelijk 

om studenten intensief en persoonlijk te begeleiden bij hun 

ontwikkeling. Kleinschaligheid op één locatie.

Mensen van verschillende levensbeschouwingen en culturen zijn 

bij ons welkom. We bieden een prettige, overzichtelijke en veilige 

leeromgeving, zodat iedereen zich bij ons thuis voelt en met 

plezier kan werken en leren. 

Kies voor jezelf
In 2012 bezochten bijna 12.000 studenten onze school tijdens de 

open dagen en voorlichtingsmomenten. Onder de slogan ‘Kies 

voor jezelf, kies Deltion’ gaven we in 2012 op ongeveer 60 scholen 

in Noordoost Nederland voorlichting. Circa 50 decanen bezochten 

onze decanendag.

1.2 Missie, visie en ambities

Onze missie
Het Deltion College wil met haar uitstekende en betrouwbare 

leeromgeving sterk en positief bijdragen aan de toekomst van 

studenten, medewerkers en het bedrijfsleven. We willen in de regio 

bekend staan als een kwaliteitschool. Meesterlijk vakmanschap van 

studenten en medewerkers is daarbij een kritische succesfactor.  

We willen goed onderwijs verzorgen; mensen continu kennis en 

vaardigheden bijbrengen die bij beroepen horen. Hierdoor ontwikkelt 

elk individu zich optimaal, om zo klaar te zijn én klaar te blijven voor  

de arbeidsmarkt.

Basis op orde
Onze processen richten wij zo optimaal mogelijk in vanuit het 

belang van de student. Goed onderwijs verzorgen, is de opdracht 

van het Deltion College. Maar het gaat veel verder dan dat, wij 

zien onze opdracht breder. In de buitenwereld willen wij herken-

baar zijn als ‘partner in talentontwikkeling’. Zowel voor individuen, 

als voor bedrijven en organisaties. 

Bij alles wat wij doen geldt dat kwaliteit leveren onze plicht is, 

co-creatie en sociale innovatie onze speerpunten zijn en maat-

schappelijke verantwoord ondernemen onze drijfveer is. 

We leiden op voor een vitale arbeidsmarkt en leveren daarmee 

een bijdrage aan een gezonde regionale economie.

Co-creatie: We zoeken continu naar innoverende samenwerkingen. 

Daarbij staat respect voor ieders vrijheid en eigenheid voorop.

Sociale innovatie: Deltion maakt zich sterk voor talentontwik-

keling op alle niveaus. Zo krijgt iedereen de kans een persoon-

lijke en zinvolle bijdrage te leveren aan het eigen welzijn en aan 

dat van anderen in onze maatschappij. Iedereen doet mee!

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: Wij zijn de 

maatschappij. Daarom is onze blik breder dan talentontwikkeling 

alleen. We breiden onze opdracht uit en leveren een bijdrage aan 

de ontwikkeling van buurt, stad en regio.

  Over het  
 Deltion College1
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Onze ambitie
We willen hét opleidingscentrum zijn waar werkgevers graag hun 

toekomstige werknemers vandaan halen en hun zittende werknemers 

bij- of omscholen. Dat leidt ertoe dat studenten graag bij ons komen 

studeren, mensen bij ons willen werken en regionale stakeholders 

met ons willen samenwerken.

Onze strategie
Deltion kent vijf strategische lijnen die de richting bepalen voor 

ons dagelijks handelen:

1.  Groots in kwaliteit

2.  De student staat centraal

3.  Studenten en leraren worden herkend aan meesterlijk 

vakmanschap 

4.  Onze deuren staan wijd open; onze blik is gericht naar buiten 

en iedereen is welkom

5.  Wij zijn een uitstekende plek om te werken, waar mensen zich 

ontwikkelen

De belofte van het Deltion College
Het Deltion College gaat voor ‘groots in kwaliteit’. Onze belofte 

aan de buitenwereld is: goed onderwijs. En dat doen we door de 

student centraal te stellen, uit te blinken in vakmanschap, de 

deuren open te zetten en deel uit te maken van een gemeenschap.

Onze strategische programma’s 
In het licht van onze ambities hadden de volgende strategische 

programma’s in 2012 onze prioriteit:

- MBO2015: maatregelen uit actieplan Focus op Vakmanschap 

- Aanval op de uitval: het terugbrengen van ongediplomeerde      

uitval

- Ondernemerschap: ondernemerschap als fundamenteel 

onderdeel in het onderwijs en in de organisatie

- Internationalisering: internationaal georiënteerd onderwijs 

en organisatiebewustzijn
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2.1 Maatschappelijke ontwikkelingen

2.1.1 Verantwoording 
Op gebied van kwaliteit, financiën en governance was 2012 een 

roerig jaar voor de Nederlandse mbo-sector. Mbo-scholen kwamen 

in zwaar weer als gevolg van keuzes in de vastgoedportefeuille en 

teruglopende. studentenaantallen. Het vertrouwen van de samen-

leving in de kwaliteit van het beroepsonderwijs en in het bestuurlijk 

handelen stond onder druk. Toch staat het merendeel van de 

scholen, waaronder het Deltion College, er financieel goed voor. 

Ten aanzien van verantwoording hebben de voorzitters CvB eind 

2012 de afspraak gemaakt in de MBO Raad dat zij gezamenlijk 

werk maken van de naleving van de code ‘Goed bestuur in de 

bve-sector’ en daarover verantwoording afleggen in het Geïnte-

greerd Jaardocument 2012. De MBO Raad heeft een checklist 

ontwikkeld die als hulpmiddel dient bij de toets. De checklist is 

opgebouwd uit de ‘naar de letter’-elementen van de code en 

overige governance-elementen in de regelgeving over jaarverslag-

geving in het onderwijs. Het Deltion College voldoet aan de code 

‘Goed bestuur in de bve-sector’.

2.1.2 Regeerakkoord vs Focus op vakmanschap 
Het nieuwe Regeerakkoord erkent het belang van kwalitatief 

goed en toegankelijk middelbaar beroepsonderwijs. Tegelijkertijd 

krijgt de sector een extra investering van 250 miljoen voor verbetering 

van de kwaliteit, modernisering van de arbeidsvoorwaarden en 

een ov-korting voor minderjarige mbo-studenten. Rutte II 

voorziet in tijd, rust en ruimte voor de implementatie van de 

maatregelen uit Focus op Vakmanschap, de stelselwijziging 

waarmee het mbo onder Rutte I is begonnen: verhoging van  

de urennorm, opleidingen terugbrengen van 4 naar 3 jaar en  

het ontwikkelen van nieuwe kwalificatiedossiers. Kern van de 

maatregelen: aantrekkelijker maken van het mbo-onderwijs  

en het verhogen van de kwaliteit. 

2.1.3 Macrodoelmatigheid
In 2012 hebben de besturen van de vier Zwolse mbo-instellingen 

gesproken over hun portofliobeleid. De vier instellingen willen 

hiermee zelf de regie voeren op samenhang en samenwerkingen 

tussen de instellingen en hun aanbod in de regio. De instellingen 

hebben zeven uitgangspunten geformuleerd voor het portfolio-

beleid.

Het Deltion College heeft veel zogenaamde unieke opleidingen; 

als enige aanbieder van de opleiding in een wijde regio. Het 

macrodoelmatigheidsvraagstuk reikt voor het Deltion College 

dan ook verder dan de Zwolse regio. We voeren daarom ook 

gesprekken over optimalisatie met de ROC’s van buiten onze 

regio, zoals Alfa College, Drenthe College en ROC Friese Poort.

2 Ontwikkelingen  
in 2012 
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2.2 Ontwikkelingen binnen Deltion

2.2.1 Benoeming Voorzitter College van Bestuur
Aan het hoofd van de organisatie staat een tweehoofdig College 

van Bestuur, dat gezamenlijk verantwoordelijk is voor de integrale 

aansturing van de instelling. Sinds 1 januari 2012 is de vacature 

van Voorzitter College van Bestuur ingevuld. De heer B. Beun is 

door de Raad van Toezicht benoemd in deze functie.

2.2.2 Strategiehuis
Het Deltion College heeft in 2012 een strategiehuis vastgesteld; een 

doorvertaling van de organisatiestrategie naar een operationeel plan 

met ambities en doelstellingen. 

Strategiehuis Deltion College

Groots in kwaliteit

Talentontwikkeling & vakmanschap loont!

Student centraal
Onze studenten waarderen hun 
studieloopbaan als kansrijk in de 
samenleving.

Vakmanschap
Onze stakeholders ervaren en waarderen 
ons als een hoogwaardige partner in hun 
netwerken.

Gemeenschap
Onze stakeholders ervaren een warm 
welkom, echte interesse en oprechte 
support.

Deuren wijd open
Onze stakeholders waarderen ons als 
een betrouwbare partner.

Omgeving
wat betekent dit extern voor studenten, 
ouders, bedrijven, werkgevers, onderwijs- 
instellingen en politiek?

Student centraal
Wij zien in iedereen een talent dat kan 
leren en zich verder kan ontwikkelen. 

Vakmanschap
Wij zijn vakbekwaam en professioneel en 
zetten onze talenten en middelen effectief 
en efficiënt in om onszelf en anderen te 
ontwikkelen.

Gemeenschap
Wij werken hier graag vanwege onze 
missie, organisatiewaarden en cultuur.

Deuren wijd open
Wij dragen onze Deltion-cultuur actief uit.

Mensen
wat betekent dit intern voor de mede-
werkers, de cultuur en het personeels-
bestand?

Student centraal
Wij organiseren persoonlijke leerroutes.

Vakmanschap
Wij zijn ingericht op het (h)erkennen, 
ontwikkelen en benutten van talent. 
Wij hebben ‘ons huis’ op orde.

Gemeenschap
Wij zorgen voor een uitdagende 
leeromgeving  en een aantrekkelijke 
ontmoetingsplek.

Deuren wijd open
Onze organisatie is ingericht op het 
binnen afgesproken kaders en middelen 
optimaal faciliteren van mogelijkheden 
voor onze strategische partners.

Organisatie
wat betekent dit voor processen, 
organisatie inrichting en financiën?
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2.2.3 Naar een onderwijsvisie
In 2012 is doorgebouwd op het traject om te komen tot een  

gemeenschappelijke onderwijsvisie. In het voorjaar is de ‘bloemlezing’ 

verschenen waarin verschillende uitspraken van medewerkers uit 

de organisatie over onderwijs gebundeld zijn. In het najaar is gestart 

met het verder concretiseren en uitwerken van de onderwijsvisie. 

Deze zal in het voorjaar van 2013 afgerond worden. 

2.2.4 Raad van Advies
Het Deltion College wil een belangrijke positie innemen als open 

organisatie in de stad en de regio. We willen deze positie vervul-

len door de transparantie te bevorderen tussen ons als onder-

wijsinstelling en de diverse werkvelden en branches. Daarom 

heeft het Deltion College in 2012 een Raad van Advies ingesteld. 

Een raad waarin alle beroepenvelden vertegenwoordigd zijn, en 

waarvan de leden afkomstig zijn uit het gehele voedingsgebied 

van de school. De Raad van Advies treedt in een open dialoog 

met het College van Bestuur en de directie. Hiermee geeft het 

Deltion College invulling aan zogenaamd horizontaal toezicht zoals 

dat is benoemd in de code ‘Goed bestuur in de bve-sector’.

Deze raad is in 2012 drie keer bij elkaar gekomen. De eerste 

bijeenkomst stond in het teken van kennismaken met elkaar. 

Tijdens de tweede bijeenkomst maakten de leden kennis met 

het mbo-onderwijs. In de laatste bijeenkomst van het jaar is er 

gesproken over ondernemerschap & internationalisering in het 

mbo-onderwijs, over tevredenheid en over duurzame inzetbaar-

heid. Bij deze laatste bijeenkomst was ook de Raad van Toezicht 

aanwezig.

2.2.5 Huisvesting 
In 2012 zijn er door het Facilitair Bedrijf in nauw overleg met het 

onderwijs tal van werkzaamheden uitgevoerd om de leer- en 

werkomgeving voor student en medewerker verder te optimaliseren. 

Betere verdeling van de ruimte
Er is in 2012 kritisch gekeken naar de kosten van huisvesting.  

In 2012 is het ruimtoedelingsmodel (RTM) verder verfijnd in nauw 

overleg met de drie onderwijssectoren. Op basis van de uitkomsten 

van de bezettingsgraadmeting, prognoses over leerlingenaantallen 

en veranderende regelgeving in het kader van MBO2015, zijn er in 

2012 besluiten genomen en voorbereidingen getroffen om een 

aantal ruimtes te herindelen. De uitvoering gebeurt in 2013/2014/2015, 

zoals sloop van de oudbouw aan de Willeartstraat en het inhuizen 

van locaties die in 2012 nog buiten de campus vielen. 

Verrichte aanpassingen
In 2012 zijn er meerdere aanpassingen geweest om de onder-

wijsruimten te verbeteren. Zo zijn er meer gesloten lokalen gecreëerd, 

en is op basis van de uitkomsten van het ICT-toedelingsmodel 

(ITM) het aantal laptops/computers bepaald in een ruimte.  

De leraren hebben een laptop ter beschikking waardoor er meer 

flexibiliteit in de ruimte is. Daarnaast zijn er reguliere onderhouds-

werkzaamheden verricht; onderhoud aan houten vloeren en het 

laten wassen van het dakglas. Inmiddels is de meeste vloer-

bedekking binnen het Deltion College vervangen door PVC en  

is 90% van het meubilair vernieuwd en ontstaat er steeds meer 

eenheid in uitstraling. 

Sociale veiligheid
Afgelopen jaar is aandacht besteed aan sociale veiligheid. Zo is 

een begin gemaakt met het lichter verven van de parkeergarages 

om zo een veiliger gevoel te creëren, zijn er extra zitplekken voor 

studenten en rookruimtes gecreëerd. Ook is een rode loper voor 

de hoofdingang gelegd voor een betere doorgang. Het Plazares-

taurant is eind 2012 ingericht tot een multifunctionelere ruimte 

met een meer open en overzichtelijk karakter, wat het gevoel van 

veiligheid vergroot en vandalisme bemoeilijkt. Daarnaast zijn 

gebruikersoverleggen opgezet, waarin de sectordirectie wordt 

vertegenwoordigd, leden van de Ondernemingsraad en de 

Studentenraad.

Openbare ruimte
De verblijfscapaciteit rondom de campus is vergroot door het 

plaatsen van picknickbanken. Daarnaast is er een convenant over 

de aanpak van de snoeproute in Holtenbroek ondertekend en zijn 

er afvalbakken geplaatst die door Deltionstudenten zijn ontworpen. 

Het Deltion College kijkt hoe het in zijn directe omgeving,  

Holtenbroek, kan bijdragen aan een veilige en leefbare ruimte. 

Klimaat
Er is in 2012 veel werk verricht op het gebied van de klimaat-

beheersing. Daar waar nog aanpassingen verricht konden worden  

is er actie ondernomen. Denk aan het plaatsen van luchtbevoch-

tingsapparaten. Ook is per gebouw gekeken naar de capaciteit, 

aangezien de bezetting een grote invloed heeft op het klimaat, 

en zijn er adviezen opgesteld ter bevordering van een betere 

verdeling van de bezetting. 

Serviceteams
Ook zijn er in 2012 organisatorisch enkele aanpassingen geweest. 

Zo zijn de huismeesters en beveiligers in serviceteams gaan werken 

om zo een grotere herkenbaarheid en samenwerking te hebben 

binnen de campus. Dit om de gastvrijheid en tevredenheid van 

de gebruikers te vergroten.

2.2.6 Educatie
De activiteiten onder Educatie waren in 2012 onderwerp van 

heroriëntatie. Aanleiding is de door de politiek bepaalde budget-

herverdeling, die ertoe leidde dat veel gemeenten hun inkoop 

van scholing drastisch hebben herzien. Naar aanleiding van  

deze situatie heeft het Deltion College een sociaal plan opgesteld.
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2.2.7 Relatiemanager
In 2012 besloot het Deltion College te gaan werken met relatie-

managers. Functionarissen die vanuit het Deltion College mede 

het contact zullen onderhouden met het voortgezet onderwijs. 

De relatiemanager zal de aansluiting met het voorliggend onder-

wijs verder optimaliseren en een duurzame samenwerking tot 

stand brengen. Begin 2013 zijn er twee relatiemanagers gestart. 

2.2.8 Derivaten
In 2012 is een lijst gepubliceerd door de Onderwijsinspectie 

van mbo-instellingen met zogenaamde derivaten, een financieel 

product om renterisico’s af te dekken. Het Deltion College heeft 

in de mbo-sector de meeste derivaten. Bij het Deltion College 

gaat het niet om een risicovolle vorm van derivaten, maar om een 

vorm met een rentevaste periode waarmee de organisatie zeker-

heid heeft over rentelasten voor de looptijd van de hypotheek van 

de Deltion Campus. De derivaten zijn gekoppeld aan de omvang 

en looptijd van de hypotheek. Er is derhalve geen sprake van 

zogenaamde ‘open posities’.

2.3 Ontwikkelingen driehoek overheid-
onderwijs-ondernemers

2.3.1 Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA) 
IJssel-Vecht
Het Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA) is een samenwer-

kingsverband van onderwijs, overheid en sociale partners.  

De heer B. Beun (Voorzitter College van Bestuur Deltion College) 

heeft zitting in het bestuur van de RPA. Het Deltion College 

vertegenwoordigt sinds 2012 de onderwijskolom mbo - hbo. 

Samen werkt de RPA aan (grensoverschrijdende) vraagstukken 

voor een gezonde regionale arbeidsmarkt. Bij het RPA zijn  

14 gemeenten aangesloten.

2.3.2 Human Capital Agenda Provincie  
Overijssel
Het Deltion College is sinds 2012 in de persoon van de heer  

B. Beun voorzitter van de zogenaamde Human Capital Agenda 

van de Provincie Overijssel. Het Deltion College vertegenwoordigt 

ook hier de mbo- en hbo-onderwijsinstellingen van de provincie. 

De agenda is erop gericht de vraag en het aanbod van werkgele-

genheid op elkaar afgestemd te houden, zodat daarmee de 

regionale economie optimaal gestimuleerd wordt.



12

3.1 Onderwijssectoren
Het Deltion College is verdeeld in drie onderwijssectoren. Deze 

sectorindeling sluit aan bij de domeininrichting van het Ministerie 

van OC&W.

3.1.1 Sector Economie & Dienstverlening 
De sector Economie & Dienstverlening kent een grote diversiteit aan 

opleidingen en daaraan verwante werkvelden: mode, beauty, 

secretarieel, administratief, commercieel, detailhandel, horeca, 

bakkerij & patisserie, luchtvaartdienstverlening, toerisme & recreatie, 

orde & veiligheid en defensie. Herman Meppelink was de eerste 

helft van 2012 als sectordirecteur eindverantwoordelijk van de 

sector. In juni 2012 is hij opgevolgd door Cor Dijks. Samen met 

adjunct-directeur Jan Lanting en de opleidingsmanagers vormen zij 

het sectormanagement van de sector Economie & Dienstverlening.

 

Kwaliteit van de opleidingen
Het opleidingsportfolio van alle teams van de sector is tegen het 

licht gehouden, in het kader van marktontwikkelingen, financiële 

stand van zaken en personele bezetting. Tevens is aan nieuwe 

instromers, zittende studenten en praktijkbegeleiders in het 

bedrijfsleven gevraagd hoe zij het onderwijs ervaren en beoorde-

len. Met de uitkomsten van deze onderzoeken worden in 2013 

de verbeterpunten aangepakt om de kwaliteit van het onderwijs 

te optimaliseren.

De sector heeft de Deltion Onderwijs Programmering doorge-

voerd. Een hulpmiddel om te komen tot een betere verdeling  

van lesuren en lokalen en de taakbelasting van medewerkers 

gedurende het schooljaar. De Onderwijsinspectie is tevreden en 

zag geen aanleiding bepaalde opleidingen nader te onderzoeken.

Samenwerking
Studenten van de Hotelschool en de horeca vakopleidingen zijn 

in 2012 gestart met de theorie- en praktijkonderdelen van Jamie 

Oliver’s Home Cooking Skills. Deze onderdelen zijn toegevoegd 

aan de reguliere opleidingen. Studenten krijgen na succesvolle 

afronding naast hun mbo-diploma een Jamie Oliver Award.

 

In 2012 is de sector gestart met opleidingstrajecten voor de 

Belastingdienst. Ook bij de Belastingdienst veranderen of verdwijnen 

bepaalde functies. Om deze medewerkers betere kansen te geven 

binnen de Belastingdienst of daarbuiten, worden ze opgeleid tot 

Assistent Accountant, niveau 4. Het Deltion College doet dit samen 

met andere ROC’s in het noorden van het land.

Team Bank- en Verzekeringswezen is met ABN Amro een  

ABN Amro-klas gestart. Geselecteerde studenten volgen een 

aanvullend opleidingsprogramma en lopen hun stage bij ABN 

Amro. Ter ondersteuning van het praktijkonderwijs, heeft het 

team een compleet praktijklokaal ingericht op de campus. Met 

een aantal grote spelers in het Bank- en Verzekeringswezen is  

de sector in gesprek om meer gezamenlijk op te trekken in het 

opleiden en ontwikkelen van nieuw en zittend personeel. Er vindt 

in deze branche een accentverschuiving plaats in werkzaamhe-

den waar het mbo-onderwijs bij aan moet sluiten

In samenwerking met brancheorganisatie HorecaVakpunt en 

partners uit het bedrijfsleven, zijn voor eerstejaars horecastudenten 

vakgerichte workshops georganiseerd. Hierdoor maken studen-

ten voor aanvang van hun opleiding kennis met de branche en 

hun toekomstig beroep.

 

Studentensuccessen 
Bij Toerisme zijn vier studenten uitverkozen voor deelname aan 

een masterclass. Deze masterclass is landelijk georganiseerd 

voor zestien excellente mbo-studenten. Initiatiefnemer is 

Reiswerk in samenwerking met het toeristisch mbo-onderwijs  

en Stichting BTRO. Centraal thema bij de masterclass was het 

nieuwe, duurzaam, ondernemen in de reisbranche. 

 

Ruim vijfenveertig studenten van de opleiding Medewerker 

Toezicht & Veiligheid en Handhaving Toezicht & Veiligheid 

hebben in april in samenwerking met Politie IJsselland een 

preventieve actie gehouden in de wijk Zwolle-Zuid. De studenten 

zijn onder begeleiding van politiemedewerkers de wijk ingegaan 

om bewoners te wijzen op inbraakgevoelige situaties.

Eind maart ondertekende het Deltion College met de Belasting-

dienst een convenant rondom de belastingaangifte. Veertien 

studenten van de opleiding Bedrijfsadministratie waren twee weken 

lang dagelijks bij de Belastingdienst, waar zij leerden hoe je met 

klanten omgaat, hoe je adviseert en helpt bij de belastingaangifte. 

Tijdens de jaarlijkse Deltion Fashionshow met als thema Japan, 

presenteerden ruim honderd studenten van Fashion Design, 

Fashion Commercie en Fashion Styling hun ontworpen (examen)

creaties. De show werd bijgewoond door ouders, leraren, 

medestudenten en vertegenwoordigers van stagebedrijven. 

Studenten van andere opleidingen verzorgden de catering en de 

podiumtechniek en hadden Japanse decorstukken gemaakt.

3 Inspanning  
en resultaat
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Begin november nam Europees bakkerstalent het tegen elkaar 

op in de Bakkersvakschool in het Franse Rouen. Nederland werd 

vertegenwoordigd door twee deelnemers, waaronder Deltion 

studente Jente van der Meulen. Na deze ervaring gaat Jente zich 

onder andere inzetten als ambassadrice van het bakkersvak en 

geeft zij presentaties tijdens voorlichtingsdagen.

 

Nieuwe opleidingen
In 2012 zijn binnen de sector geen nieuwe opleidingen gestart.

3.1.2 Sector Gezondheidszorg, Welzijn & Sport 
De eindverantwoordelijkheid van de sector Gezondheidszorg, 

Welzijn & Sport (GW&S) werd gedurende 2012 voor een groot 

deel waargenomen door Gusta van der Zanden, omdat Cor Dijks 

op ad interim basis de functie van sectordirecteur voor  

de sector Economie & Dienstverlening vervulde.

Behalve de typische zorg- en welzijnsopleidingen en die van 

Sport & Bewegen, vallen het VAVO (Sprint Lyceum), Educatie en 

alle niveau 1-opleidingen (START.Deltion) ook onder de aanstu-

ring van de sectordirectie van GW&S.

 

Kwaliteit van de opleidingen 
De impact van het programma Focus op Vakmanschap is fors 

voor de sector. Een aantal actiepunten vraagt om hervormingen, 

omdat bij ongewijzigde structuren de doelen onhaalbaar zijn (met 

name de nieuwe bekostigingssystematiek in combinatie met het 

verkorten en intensiveren van de opleidingen). Er is een goede 

projectstructuur opgetuigd in de sector. De benodigde hervor-

ming krijgt handen en voeten in een nieuw onderwijsconcept 

(adaptief onderwijs), waarin een onvermijdbare efficiencyslag 

wordt gemaakt door onderdelen centraal binnen de sector te 

ontwikkelen. 

Hiermee kunnen vereiste aanpassingen sneller worden geïm-

plementeerd, en hebben onderwijsteams de handen vrij voor 

‘leukere’ ontwikkelaspecten van het onderwijs. 

Ook ten aanzien van taal en rekenen zijn de processen op orde. 

Bij vrijwel alle opleidingen vindt er een intake plaats, wordt 

onderwijs aangeboden, is er een onderwijsprogramma/lesplan, 

vindt voortgangstoetsing plaats, wordt ondersteuning aangebo-

den en wordt er geëxamineerd.

Samenwerking 
Alle opleidingen van de sector staan intensief in contact met het 

werkveld. Een aantal opvallende initiatieven die in 2012 gestalte 

kregen.

In januari is gestart met een leerwerktraject voor langdurig 

werklozen uit de gemeente Steenwijkerland. Het opleidingsdeel 

wordt verzorgd door Deltion College en de leerwerkplek wordt 

geboden door de NoordWestGroep. Het traject levert na een 

jaar een Deltion mbo niveau 1-diploma op en daarmee een 

betere kans op betaalde arbeid.

Ook de RIBW koos voor een nieuwe samenwerkingsvorm. 

Cliënten van de RIBW kunnen hun horecadiploma halen via 

START.Deltion. De theorielessen worden gegeven op de locatie 

van het Deltion College. Het praktijkonderwijs vindt plaats aan 

een nieuwe horeca praktijklocatie aan de Jufferenwal in Zwolle. 

2012 was ook het jaar waarin Deltion een aandeel nam in de 

nieuwe Zorgcampus Meppel, een prestigieus leer- en ontwikkel-

centrum rond Zorgcombinatie Noorderboog. Deltion werkt hierin 

o.a. samen met Hogeschool Windesheim, Stad&Esch, de 

Gereformeerde Hogeschool en het Healthy Aging netwerk  

van de Rijksuniversiteit Groningen.

We vonden aansluiting bij Woonzorg Unie Veluwe, die haar 

locatie voor Deltion openstelde voor doorscholing van hun 

verzorgend en verplegend personeel. Daarvoor richtte het 

opleidingsteam terplekke een skillslab in.

In september sloegen Scania en Deltion de handen ineen voor 

een AKA-klas voor medewerkers met een scholingsachterstand. 

Omdat de lessen op locatie worden verzorgd, kunnen de deelnemers 

het traject versneld doorlopen.

Eind 2012 slaagden dertien oud TNT Post-medewerkers erin om 

hun omscholingstraject met succes af te ronden. Dit traject was 

mogelijk door samenwerking tussen TNT Post, Deltion College 

en Frion. De laatste partij is de nieuwe werkgever van de trotste 

bezitters van het diploma Medewerker Maatschappelijke Zorg.

In november organiseerde het Deltion College samen met de 

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn het goed bezochte 

seminar ‘Durf te leren’’ over de inzet van e-learning, e-portfolio, 

domotica, tablets en games in de zorg. Het seminar werd goed 

gewaardeerd door het werkveld.

In maart vond op het Werkplein in het LOC Hardenberg de 

officiële aftrap plaats van het project ‘Instroom Zorg’. Het project 

richt zich op de instroom in de zorgsector van werkzoekenden 

met afstand tot de arbeidsmarkt. De Saxenburgh Groep, 

Baalderborg Groep, UWV WERKbedrijf, de gemeente Harden-

berg en Deltion College werken hierin samen. De inspanningen 

leidden tot de selectie van 19 kandidaten die in april startten  

met de verkorte opleiding tot Helpende/Verzorgende (niveau 2)  

in een leerwerkconstructie.

Studentensuccessen 
In 2012 werd de Junior Deltion Academie opgericht. Bij deze 

academie verzorgen studenten van de opleiding Onderwijsassistent 

bijlessen Nederlands, Engels en rekenen aan medestudenten die 

dat nodig hebben.

In 2012 werd Deltion College dankzij de inspanningen van de 

welzijnsopleidingen genomineerd voor de Gouden Prokkel.  

De landelijke prijs is bedoeld voor projecten, die prikkelende 

ontmoetingen realiseren tussen mensen met en zonder verstan-
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delijke handicap. Het waren de zogenoemde prokkelstages die 

hoge ogen gooiden. Studenten Welzijn en cliënten van zorgin-

stellingen gaan samen op stage om elkaar beter te leren kennen. 

Zo is er een maand lang gewerkt aan een gezamenlijke mode-

show en hebben cliënten van zorginstellingen stage gelopen in 

de bakkerij op de Deltion Campus.

Tijdens het wielerevenement de Zuiderzee Klassieker werden 

derdejaars studenten Sport & Bewegen met het profiel Assistent 

Fysiotherapie ingezet als sportmasseurs. Van het aanbod werd 

grootschalig gebruik gemaakt, zowel door amateurfietsers als 

professionele renners.

De studenten van Sport & Bewegen bedachten in dit jaar 

sportprogramma’s op maat voor uiteenlopende doelgroepen. 

Zodoende waren we in 2012 regelmatig getuige van sportende 

kleuters (Domijn), senioren (Zonnehuis), verstandelijk beperkten 

(Frion) en productiemedewerkers (Scania). 

Nieuwe opleidingen
In 2012 is de combinatieopleiding Verzorgende IG & MMZ voor 

het eerst ook aangeboden als BOL-opleiding. Voorheen werd  

het traject, waarbij de student twee diploma’s behaalt, alleen 

aangeboden aan BBL-deelnemers.

3.1.3 Sector Techniek & Vormgeving
De sector Techniek & Vormgeving bestaat uit de opleidingen 

Bouw, ICT, Metalektro & Instalektro, Verkeer & Vervoer, Kunst, 

Media & Design. De eindverantwoordelijkheid ligt bij sector- 

directeur Michiel Bilstra, die samen met adjunct-directeuren 

Bernard de Boer en Ammir Farokhi de sectordirectie van de 

sector Techniek & Vormgeving vormt.

Kwaliteit van opleidingen
De opleiding Stuurman Alle Schepen van de vakrichting Zeevaart 

verloor in 2012 haar examenlicentie. Om de zeevaartopleidingen 

in het Noord-Oosten van het land veilig te stellen, is er in 2011 

een samenwerking gestart met de STC-group in Rotterdam.  

Per september 2012 startten nieuwe studenten in de opleidings-

structuur van het STC. Voor de tweede-, derde- en vierdejaars 

studenten in de oude opleidingsstructuur zijn passende opleidings- 

en examenfaciliteiten ontwikkeld. 

Samenwerking met bedrijfsleven
In samenwerking met Wavin, DSM, Hogeschool Windesheim,  

de gemeente Zwolle en de Provincie Overijssel werd het Polymer 

Science Park (PSP) in maart 2012 officieel geopend; het open 

innovatiecentrum voor onderwijs en bedrijven op het gebied van 

toegepaste kunststoftechnologie. Het centrum valt onder de 

landelijke topsector Chemie. 

In dit kader deed Deltion in samenwerking met het PSP, technische 

toonaangevende bedrijven, andere onderwijsinstellingen, de 

Provincie Overijssel en de Gemeente Zwolle in 2012 een aan-

vraag voor het oprichten van een Centrum voor innovatief 

vakmanschap ‘Polymeren, Coatings en Composieten’. 

Op 13 december 2012 zegde Minister Bussemaker van het 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap officieel haar 

steun toe. Het Centrum moet de samenwerking tussen onderwijs 

en bedrijfsleven stimuleren en een boost geven aan het innovatief 

vermogen op het gebied van kunststoffen in de regio Zwolle. 

Andere samenwerkingen die we zijn aangegaan met het 

bedrijfsleven waren met Vitens (interne opleiding Infra), Tielbeke 

(chauffeursopleiding op locatie, met ‘Tielbeke-elementen’ als 

onderdeel van de opleiding) en met de Penitaire Inrichting 

Lelystad, waar we een schilderopleiding zijn gestart, met  

een klas van 10 personen.

Samenwerking met onderwijs
Om meer instroom in de technieksector te genereren heeft het 

Platform Bèta Techniek in 2012 de programmalijn vmbo-mbo 

techniek opgesteld. Deltion werd in 2012 aangewezen als 

penvoerder van dit traject in de regio Zwolle en ontwikkelt in 

samenwerking met de scholen Stad en Esch Meppel, Talentstad 

Zwolle, Thorbecke Scholengemeenschap Zwolle, het Carmel 

College Raalte en het regionale bedrijfsleven leerroutes voor 

niveau 2 en 3 (vakmanschapsroute) en voor niveau 4 (technolo-

gieroute). 

In januari werd door het Deltion College en de Thorbecke 

Scholengemeenschap (TSG) in Zwolle officieel het convenant 

voor ‘het techniektraject’ getekend. Dit traject stimuleert 

mavoleerlingen van de TSG om te kiezen voor de richting 

‘techniekbreed’ en door te stromen naar het mbo. Eenzelfde 

soort initiatief startte in juni: de Van der Capellen Scholen- 

gemeenschap en het ICT-Lyceum van Deltion sloegen de 

handen ineen om de doorstroom van het voortgezet onderwijs 

naar het mbo te bevorderen. Daarnaast volgden leerlingen van 

het Carmel College Salland en het Ichtus College uit Kampen in 

de zomer 6 weken extra lessen bij Deltion om vrijstellingen te 

krijgen bij hun vervolgopleiding Autotechnicus/Bedrijfsautotechnicus. 

In september startten de sector met AOC De Groene Welle de 

cursus Metselen en Timmeren voor hoveniersbedrijven en 

particulieren. In samenwerking met de particuliere opleidingsin-

stantie Electude biedt de school sinds 2012 hoogwaardige 

autotechniekcursussen aan, die worden geïntegreerd in het 

reguliere onderwijs en worden aangeboden aan het bedrijfsleven.

Promotie Techniek 

Namens het Platform Techniek Werkt, werden in 2012 wederom 

verschillende activiteiten uitgevoerd. Deze evenementen worden 

jaarlijks mogelijk gemaakt door intensieve samenwerking tussen 

onderwijsinstellingen en het regionale technische bedrijfsleven. 

Zo werd er een Week van de Techniek georganiseerd, hielden 

we samen met Talentstad het techniekevenement ‘Who’s the 

Boss’ en vond in het Deltion College de vijfde regiofinale van  

de First Lego League plaats.
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Studentensuccessen
In maart werd BBL-student Verspaner Emiel van der Veen uit 

Erm tijdens de Vakkanjerwedstrijden van het evenement Skills 

Masters in Ahoy Rotterdam Nederlands kampioen CNC-draaien. 

Ook studenten van het ICT-Lyceum vielen in de prijzen. Tijdens 

de regiofinales behaalde Richard Markink de eerste plaats in de 

categorie ICT-beheer. Zijn studiegenoot Johannes Berents werd 

tweede in dezelfde categorie. Leon Huzen werd tweede in de 

categorie Applicatieontwikkelaar. Richard behaalde uiteindelijk 

zelfs de eerste plaats tijdens de landelijke Skills Masters in 

Rotterdam en won daarmee een studiebeurs. 

Tijdens een internationaal congres in De Burcht in Amsterdam 

kregen de studenten, Jop Everaarts, Wilco Dijkhuis en Patrick 

Brem (Animatie) alle lof voor de animatie ‘FNV cacao duurzaam’, 

die ze in opdracht van de FNV hadden gemaakt. In een 15-se-

conden durende animatie worden jongeren gewezen op slavernij 

en kinderarbeid in deze industrie. 

In mei ondersteunden studenten van de opleiding Podiumtechniek 

& Audiovisuele Producties voor de achtste keer de organisatie van 

het Bevrijdingsfestival Overijssel (BFO) bij de techniek. Naast het 

op- en afbouwen van podia en het fungeren als backstage crew, 

maakten de studenten ook dit jaar live geluids- en video-opnames 

vanaf het festivalterrein. 

Op 20 en 21 september 2012 vonden op de Deltion Campus  

de Regionale Bouwkampioenschappen plaats. Vijftien jonge 

timmermannen, metselaars en tegelzetters streden om de titel 

Regionaal Bouwkampioen 2012. Deltionstudenten Aart Juffer  

en Jeffrey ten Kate werden respectievelijk eerste in de categorie 

tegelzetten en tweede in de categorie metselen. 

Op 29 november werd het Deltion Rallyteam officieel gehuldigd. 

Het team werd in 2012 kampioen met de Nissan 350Z in de 

BioMCN 350 Challenge, nadat ze tijdens de Unica Schutte ICT 

Hellendoorn Rally de eerste plaats in de C8-klassen wonnen.  

Een unieke prestatie van het KNAF Talent First rijder Kevin 

Kooijman, navigator Hans van Goor en de studenten uit de 

Deltion Autosportklas.

Nieuwe opleidingen
In september 2012 startte, op verzoek en met ondersteuning van 

het bedrijfsleven, de nieuwe opleiding Middenkader Engineering 

Commercieel Technicus, niveau 4. Hiermee speelt Deltion in op  

de behoefte aan commerciële medewerkers met een stevige 

technische achtergrond.

3.2 Inspectie

De inspectie van het onderwijs verzorgt het externe toezicht op 

de onderwijs – en examenkwaliteit en de naleving van de wet 

- en regelgeving. Het Deltion College scoort hierin goed, zeker 

afgezet tegen het totaal aantal beroepsopleidingen dat wordt 

gegeven. Zo goed zelfs dat het Deltion College vanaf 2013 niet 

meer voorkomt op het ‘Overzicht mbo-opleidingen van onvol-

doende kwaliteit’ (www.onderwijsinspectie.nl). Dit houdt in dat er 

momenteel geen opleidingen bij het Deltion College zijn die een 

zwakke of zeer zwakke onderwijs- of examenkwaliteit hebben. 

3.2.1 Onderwijskwaliteit
De inspectie van het onderwijs heeft in 2012 opnieuw een aantal 

opleidingen onderzocht waarbij in 2011 onvoldoende opbrengsten 

waren geconstateerd. Deze opleidingen waren in 2011 in het 

verscherpt toezicht geplaatst. De inspectie heeft in februari 2012 

onderzocht of deze opleidingen nu aan de gestelde eisen van de 

inspectie voldoen. 

Het betreft hier de volgende opleidingen: 

 - Multimedia Vormgever/Mediavormgever (Animatie/Audiovisuele 

vormgeving)

 - Multimedia Vormgever/Mediavormgever (Interactieve vormgeving)

 - Sociaal Dienstverlener/Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

 - Service medewerker ICT

 - Boekhoudkundig Medewerker/Financieel administratief 

Medewerker

 - Manager Wonen/Interieuradviseur

De inspectie heeft op basis van bureauonderzoek bij vier van de 

zes opleidingen geconstateerd dat deze voldoen aan de gestelde 

eisen. Bij de overige twee opleidingen heeft de inspectie een 

gesprek gehad met het management. Geconstateerd is dat één 

opleiding voldoet aan de gestelde eisen, de andere opleiding nog 

niet (Boekhoudkundig Medewerker/Financieel administratief 

Medewerker), maar i.v.m. stopzetten van deze opleiding is die uit 

het verscherpt toezicht gehaald. Conclusie is dat er geen enkele 

opleiding meer in een verscherpt onderwijstoezicht zitten. 

3.2.2 Onderzoek examenkwaliteit
N.a.v. het onderzoek naar de examenkwaliteit in 2011, is de 

inspectie van het onderwijs in november bij het Deltion op 

bezoek geweest voor een onderzoek naar de kwaliteitsverbetering 

bij de opleiding die op twee criteria onvoldoende had gescoord. 

Het betreft hier de opleiding Installeren.  

Zowel standaard 3 (inhoudelijke uitstroomeisen exameninstrumenten) 

als standaard 5 (afname, beoordeling en diplomering) voldoen nu aan 

de gestelde eisen van de inspectie. De inspectie heeft geconstateerd 

dat de opleiding aantoonbare verbeteringen heeft doorgevoerd.

Bij de opleiding Koopvaardij officier alle schepen werd het 

examen instrumentarium voor de tweede keer afgekeurd en is 

de examenlicentie door het Ministerie van OC&W ingetrokken.  

Inmiddels heeft het Deltion College een samenwerkingsover-

eenkomst gesloten met de STC-group in Rotterdam.  

Alle maritieme opleidingen op het Deltion College, worden 

vanaf 1 september 2012 aangeboden onder directe verant-

woordelijkheid van de STC-group. Bij het Deltion College al 

ingeschreven zittende studenten (van voor 1 september 2012) 

zullen ook examen doen onder verantwoordelijkheid van de 

STC-group.
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3.2.3 Onderzoek gerealiseerde onderwijstijd
In juni 2012 heeft de inspectie bij drie opleidingen onaangekondigd 

onderzoek gedaan naar de gerealiseerde onderwijstijd (850 

klokuren): ICT-beheer (netwerkbeheerder) niveau 4, Machine-

bouwer Mechatronica niveau 3 en Commercieel Medewerker 

Binnendienst niveau 3. Voor alle drie opleidingen leidde het 

onderzoek tot een voldoende voor alle leerjaren. 

3.2.4 Overzicht toezichtactiviteiten 2012
Twee keer per jaar ontvangt het Deltion College van de inspectie een 

overzicht Toezichtactiviteiten. In dit overzicht worden alle toezicht-

activiteiten van de inspectie voor de komende periode beschreven. 

Het overzicht wordt halfjaarlijks uitgegeven. Het eerste ontvangen 

overzicht betrof de periode 1 december 2011 tot 1 juni 2012. In mei 

2012 heeft het Deltion College het tweede overzicht ontvangen 

(periode 1 juni 2012 tot 31 december 2012). Hierin meldt de inspectie 

dat het in deze periode geen toezichtactiviteiten bij het Deltion College 

uit zal voeren.

3.3 Studententevredenheid 

3.3.1 JOB-monitor
Eens in de twee jaar onderzoekt JOB, de Jongeren Organisatie 

Beroepsonderwijs, met de Job-monitor wat mbo-studenten 

vinden van hun onderwijs. Het Deltion College scoorde in de 

Job-monitor van 2012 goed. Gemiddeld geven onze studenten 

hun opleiding een 7,0. Daarmee zitten we iets boven het landelijk 

gemiddelde, waar het totale mbo een kleine 7 scoorde. In 2010 

kreeg het Deltion College als cijfer een 7,1 en in 2008 een 6,9.  

In totaal heeft 53% van onze studenten de enquête ingevuld  

(in 2010 was dat nog 33,5%).

Studenten vinden de volgende zaken met name goed op school:  

de veiligheid en sfeer, de kwaliteit van leraren en tevredenheid over 

de toetsing. De volgende zaken kunnen beter: op tijd doorgeven 

van roosterwijzigingen, op school ergens rustig studeren en het 

gebruik van aangeschafte boeken en lesmaterialen. De aandachts-

punten zijn meegenomen in de verbeterplannen van de diensten  

en het onderwijs. Daarnaast heeft de Studentenraad speerpunten 

geformuleerd op basis van de verbeterpunten uit de Job-monitor.

Studentenraad 
De Studentenraad heeft in 2012 vier keer vergaderd met het College 

van Bestuur. Belangrijke onderwerpen tijdens deze besprekingen 

waren: het jaarplan van de Studentenraad, pauzetijden van studenten, 

beleidsstukken in begrijpelijke taal, klachtenafhandeling, sfeer (sociale 

veiligheid, faciliteiten, catering, kantine, inrichting en evenementen), 

klimaat in de gebouwen, uitkomsten Job-monitor en de strategische 

visie van de school.

Op een aantal punten heeft het College van Bestuur in 2012 

formeel advies gevraagd aan de Studentenraad en zijn de 

gevolgen van Focus op Vakmanschap voor studenten nader 

toegelicht door het CvB. Door het jaarlijks aftreden van studen-

ten in de raad, zijn er regelmatig vacatures. Deze vacatures 

worden tot een ieders tevredenheid goed opgevuld. Een 

bevestiging van een goed functionerende Studentenraad.

Keurmerk
In juni ontving het Deltion College uit handen van de landelijke 

belangenvereniging voor mbo-studenten, Jongeren Organisatie 

Beroepsonderwijs (JOB), een keurmerk voor de medezeggen-

schapsraad van studenten. Het Deltion College ontving het 

keurmerk als zesde mbo-instelling van in totaal 67 onderwijs-

instellingen. De JOB deelt een keurmerk uit aan mbo-scholen  

die hun Studentenraad goed faciliteren en serieus omgaan met 

de medezeggenschap van hun studenten. Concreet betekent dit 

een Studentenraad die regelmatig vergadert en in gesprek is met 

het College van Bestuur en de Ondernemingsraad. Daarnaast is 

ook de begeleiding vanuit de organisatie een belangrijk criterium 

voor het toekennen van het keurmerk. Bij het Deltion College 

waren deze zaken goed geregeld en daarnaast werd de Studenten-

raad van het Deltion College door het JOB geroemd om haar 

betrokkenheid en haar actiegerichtheid. 

3.3.2 Instroomenquête
Het Deltion College voert jaarlijks onder al haar eerstejaarsstudenten 

onderzoek uit. In totaal hebben in 2012 2.310 BOL-studenten 

(respons van 69%) en 636 BBL-studenten (respons van 49%) 

deelgenomen aan het onderzoek. Zij zijn ondervraagd over hun 

ervaringen betreffende het traject van voorlichting en oriëntatie 

op een opleiding, tot aan de eerste schoolweken. 

De resultaten komen grotendeels overeen met die van 2011.  

Een aandachtspunt blijft de informatievoorziening richting student 

over lesmateriaal en de eerste schooldag. Een werkgroep is met 

deze punten aan de slag gegaan. Op de vraag ‘wat is je gevoel 

bij Deltion als school na de eerste weken bij Deltion’ reageert 95% 

van de BOL-studenten en 90% van de BBL-studenten positief.

Intake

Ook het intakeproces is dit jaar weer in het instroomonderzoek 

meegenomen. De BOL-studenten geven een 3,4 (op een 

vierpuntsschaal) voor de uitvoering van de intake. Bij BBL’ers  

is dit een 3,2. Studenten geven aan over het algemeen alle 

vragen te kunnen stellen en ook de duur van de intake is goed. 

Aandachtspunt zou kunnen zijn om een nog duidelijker beeld  

te geven van de opleiding en het beroepsbeeld. Dit punt wordt 

meegenomen door de werkgroep die het hele proces van 

aanmelding en intake monitort en verbetert.
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3.3.3 Evaluatie relatie BOL-bedrijven 
De kwaliteit van het mbo-onderwijs wordt in sterke mate bepaald 

door de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming (bpv) en de 

dienstverlening daaromtrent. In aansluiting op het landelijk 

opgestelde bpv-protocol heeft het Deltion College in 2011 een 

kwalitatief onderzoek gedaan onder een groot aantal praktijk-

begeleiders van bpv-bedrijven. In 2012 heeft dit onderzoek 

wederom plaats gevonden. De praktijkbegeleiders is gevraagd 

wat zij als succesfactoren/indicatoren zien voor een goede bpv en 

de mate waarin zij het Deltion College op deze indicatoren 

waarderen.  

In totaal zijn ruim 4.500 praktijkbegeleiders benaderd, waarvan 

543 de vragenlijst hebben ingevuld (respons 12%).

Bij de beoordeling van de bpv blijkt vooral de kwaliteit van de 

student van belang, het persoonlijk contact met de bpv-begelei-

ders en de dienstverlening tijdens de bpv. Van alle respondenten is 

45% enthousiast over de dienstverlening van het Deltion College 

rondom bpv als geheel. Dit percentage is vrijwel identiek aan de 

waardering in 2011. Per sector is men minder positief geworden 

over de sector Techniek & Vormgeving (van 48% in 2011 naar 35% 

in 2012) en positiever over Zorg, Welzijn & Sport (van 43% naar 

46%) en Economie & Dienstverlening (van 43% naar 48%).

Over de kwaliteit van de student en het persoonlijk contact met 

de bpv-begeleider zijn respondenten overwegend positief. In het 

contact met de bpv-begeleider is een verbetering mogelijk net 

als in de begeleiding tijdens de bpv. Verbeteringen zijn vooral 

communicatief van aard, zoals de onderlinge afstemming van 

verwachtingen voorafgaand aan de bpv-periode en inhoud en 

frequentie van tussenevaluaties. Actiepunten worden binnen  

de sectoren en onderwijsteams opgepakt.

3.4 Studententevredenheid

3.4.1 Implementatie MBO2015
Het Deltion College heeft in 2012 in een plan beschreven hoe en op 

welke wijze zij aan het werk gaat met de verschillende maatregelen 

die gekoppeld zijn aan Focus op Vakmanschap. Het betreffende 

implementatieplan is besproken met het landelijk Procesmanage-

ment MBO15. Het procesmanagement was blij verrast met de wijze 

waarop het Deltion College zelf de keuzes heeft gemaakt om een 

herkenbare eigen weg in te slaan. Ook de professionalisering van 

onderwijzend personeel is hierin integraal opgenomen. Met Focus 

op Vakmanschap als aanjager is het Deltion College in 2012 aan de 

slag gegaan met het meer gemeenschappelijk optrekken van de 

verschillende sectoren. Vanuit gemeenschappelijk beleid de 

eigenheid van de sector in stand houdend is toe gewerkt naar een 

gedragen plan tot uitvoering van de maatregelen in het kader van 

Focus op Vakmanschap.

3.4.2 Taal & rekenen
Taal en rekenen heeft in 2012 prominent op de agenda gestaan. 

Er is veel tijd gestoken in het professionaliseren van leraren,  

het opleiden van rekenleraren maar ook het versterken van de 

ontwikkeling van gemeenschappelijk examinering. Tevens zijn 

examenlocaties ingericht en bemenst voor de centraal ontwik-

kelde examens. Een groot deel van de studenten heeft in 2012 

deelgenomen aan de pilot examens.

3.4.3 Examineren
Een interne audit in het kader van examineren is mede de 

aanleiding geweest tot de start van de herijking van examineren 

binnen het Deltion College. Daarnaast speelt mee dat vanuit het 

Ministerie van OC&W meer aandacht wordt gevraagd voor de 

professionalisering van examenfunctionarissen. Deltion is in het 

najaar van 2012 gestart met een gemeenschappelijk traject om 

te komen tot een visie op examineren en een herijkt Handboek 

Examineren. 

3.4.4 Kwaliteitszorg
Het Deltion College wil kwaliteitszorg meer op elkaar afstemmen. 

In het voorjaar van 2012 is gestart met het in kaart brengen van 

de belangrijkste onderwijsprocessen. Deze zijn in de loop van 

het jaar verder uitgewerkt in samenwerking met de adviseurs 

kwaliteitszorg van de sector. Uiteindelijk zal toegewerkt worden 

naar een gemeenschappelijk Handboek Kwaliteit waarin de 

verschillende onderwijsprocessen zijn beschreven en waarin 

duidelijk wordt wie waarvoor verantwoordelijk is. Vanuit het 

Handboek zal de pdca-cirkel daadwerkelijk vormgegeven 

kunnen worden. 

3.4.5 Aanval op de uitval
In 2012 is onverminderd ingezet op het terugdringen van voortijdige 

schooluitval (VSV). Gedurende het jaar werden de definitieve 

VSV-cijfers van het schooljaar 2010-2011 bekend. Daaruit bleek 

dat het aantal voortijdige schoolverlaters uit kwam op 7,1% 

(landelijk gemiddelde 7,4%) en daarmee met 0,2% was gestegen 

ten opzichte van een jaar eerder. 

Inmiddels zijn ook de voorlopige cijfers van het schooljaar 

2011-2012 bekend (peildatum 1 oktober 2012). Uit die cijfers 

komt naar voren dat de door Deltion ingezette maatregelen 

hebben gezorgd voor een voorlopig forse daling van het aantal 

VSV’ers naar 6,2%. Ook in absolute zin is er een daling te zien. 

De definitieve cijfers van 2010-2011 vermelden 763 voortijdige 

schoolverlaters op 10.788 studenten; de voorlopige cijfers van 

2011-2012 spreken van 653 voortijdige schoolverlaters op 10.516 

studenten. In 2013 worden de definitieve cijfers over 2011-2012 

gepresenteerd.

Landelijk bedroeg het VSV-cijfer in 2010-2011 voor het middelbaar 

beroepsonderwijs 7,4%, op basis van de voorlopige cijfers van 

2011-2012 is het landelijk aantal voortijdige schoolverlaters 6,9%.
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De daling van het aantal voortijdige schoolverlaters op basis van 

de voorlopige cijfers is een gevolg van het effectueren van een 

aantal maatregelen: een aanscherping/aanpassing van de uitschrijf-

procedure, een maandelijkse evaluatie op team- en sectorniveau, 

de ontsluiting van de aanwezigheidsregistratie voor ouders en het 

efficiënter melden van verzuim bij Leerplicht en bij het Regionaal 

Meld- en Coördinatiepunt (RMC).

Uit de analyse van de cijfers bleek dat de groep studenten van 18 

jaar en ouder het meest uitvalt. Met die wetenschap zijn nieuwe 

maatregelen uitgewerkt. Zo wordt in de verzuimmeldingen naar 

het RMC inmiddels geen verschil meer gemaakt tussen studen-

ten die jonger of ouder zijn dan 18 jaar. 

In februari 2012 is gestart met het ToekomstTraject. Deze aanpak 

wordt toegepast op studenten die in de laatste fase van hun 

studie voortijdig uitgeschreven willen of moeten worden. De 

intensieve studieloopbaanbegeleiding, ook als ze uitgeschreven 

zijn, moet ertoe leiden dat meer van deze groep de studie hervat 

of naar een ander traject wordt geleid. Het Deltion College doet 

en kan dit niet alleen. De succesvolle samenwerking met relevan-

te ketenpartners is mede debet aan het succes van deze 

maatregel. Met name de meer geïntensiveerde samenwerking 

met de RMC’s in de woongemeenten van de studenten heeft er 

toe geleid dat er een sluitend netwerk om de voortijdige school-

uitvallers wordt gevormd. Zowel het Deltion College als de 

gemeenten zetten zich vanuit een gezamenlijke verantwoordelijk-

heid in om de student te begeleiden naar een passend vervolg 

van zijn schoolloopbaan. 

3.4.6 Ondernemerschap
Het Deltion wil aan alle studenten de gelegenheid bieden om  

met ondernemerschap in aanraking te komen. Zowel om een 

ondernemende houding te ontwikkelen, alsook om kennis te 

nemen van hetgeen er komt kijken bij het starten van een eigen 

bedrijf. In 2012 is besloten het ondernemerschapsprogramma 

zodanig aan te passen dat er aan het onderwijs binnen geheel 

Deltion de mogelijkheid wordt geboden deel te nemen aan diverse 

onderdelen. In de ontwikkelde programmalijn, waarin bijvoorbeeld 

EBC*L wordt aangeboden, is tevens gedacht aan de onderne-

mende houding van leraren. Met name leraren die als BPV- 

begeleider werkzaam zijn. In het kader van de strategische pijler 

‘deuren wijd open’ is het onderdeel netwerken opgenomen in het 

programma aanbod van de Deltion Academie.

Aansluiting onderwijs en bedrijfsleven
Deltion neemt met verschillende regionale betrokken instanties 

deel aan het Strategisch Overleg Starters in de Regio (SOSR). 

Doel is bij te dragen aan de realisatie van de provinciale doelstel-

ling om vanaf 2013 1.000 succesvolle starters te hebben. 

Afgeleid hiervan stelt het SOSR zich ten doel om voor 100 

startende studentondernemers te zorgen. Activiteiten van de 

SOSR zijn o.a. het Starters ABC en de Topondernemersregeling.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) 
Het Deltion College heeft een bredere blik dan talentontwikkeling 

alleen. We breiden onze opdracht uit en leveren een bijdrage aan 

de ontwikkeling van buurt, stad en regio.

In 2012 hebben zowel medewerkers als studenten zich ingezet in 

het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, naast 

de reguliere maatschappelijke stages.

MVO-activiteiten
In maart vertrokken studenten van de Deltion optiekopleiding 

naar Italië om ruim 9.000 gebruikte brillen te overhandigen aan 

‘OneSight’, een hulporganisatie welke tot doel heeft gratis 

oogzorg aan te bieden aan Derde Wereldlanden. Om mensen  

te stimuleren om brillen te verzamelen, regelden de studenten 

gesigneerde brillen van BN-ers, zoals Do, Gordon en Van Velzen.

Om studenten bewust te maken van eigen verantwoordelijkheid 

en veiligheid in het verkeer liet het Deltion College in samen-

werking met de ROVO (Regionaal Orgaan voor Verkeersveiligheid 

in Overijssel) 400 eerstejaars studenten van de opleidingen 

Transport & Logistiek meedoen aan de ROC Verkeers Battle.  

De studenten werd gevraagd oplossingen aan te dragen voor 

risicogedrag in het verkeer. Het team dat de campagne ‘Je 

verleidt geen meid, als je te hard rijdt’ verzon, won een bezoek 

aan de Volkswagen fabriek in Duitsland. 

Een groep studenten van de opleiding Medewerker Schilderen 

heeft in oktober 2012, in samenwerking met diverse vrijwilligers 

van bedrijven en instellingen uit de regio, het Colombinehuis in 

Biddinghuizen opgeknapt. Het Colombinehuis is een vakantie-

voorziening voor gezinnen met kinderen die intensieve zorg nodig 

hebben. Dit initiatief wordt het komende jaar voortgezet.  

Sinds 2006 knapt het ICT leerbedrijf Goede Doelen computers op 

ten bate van goede doelen. Afgeschreven, maar nog prima werk- 

bare pc’s worden geschikt gemaakt voor gebruik in ontwikkeling- 

en onderwijsprojecten. Het leerbedrijf is oorspronkelijk opgezet 

om ICT-studenten te helpen praktijkervaring op te doen, maar is 

inmiddels uitgegroeid tot een school breed project. Studenten 

Verkeer en logistiek organiseerden in 2012 de transporten, 

studenten Economie dachten mee over de kosten en Grafische 

studenten verzorgden verslaglegging op film. Net als vorig jaar 

deden leraren en studenten mee in de befaamde Roparun, een 

non-stop estafette van Parijs naar Rotterdam.  

Een estafette waarvan de opbrengst gaat naar het Kankerfonds, 

In 2012 hielpen studenten mee van o.a. de sportopleidingen, 

Horeca, Bakkerij, Tweewielertechniek, ICT, Grafisch Vormgeven 

en Fotografie & Video.



19

3.4.7 Internationalisering
De beleidslijn internationalisering heeft als doel de employability 

van studenten op een internationale arbeidsmarkt te versterken 

en de internationale mobiliteit van leraren te vergroten.

Leraren in het buitenland
In 2012 vertrokken 126 leraren in het kader van internationalisering 

naar het buitenland. Van de sector Techniek & Vormgeving gingen 

22 leraren de grens over, van de sector Gezondheidszorg, Welzijn 

& Sport waren dat er 63, van Economie & Dienstverlening 31 en 

10 van de Diensten.

Studentenmobiliteit naar het buitenland 
Buitenlandse stages 2012 2011 2010

Economie & Dienstverlening                                                         399 435 363

Gezondheidszorg, Welzijn & Sport                                                 55   33 44

Techniek & Vormgeving                                                                     99 117 88

Totaal                                                                                               553   585 495

Zes tweetalige opleidingen
Als één van de weinige ROC’s in Nederland heeft Deltion zes, 

internationaal georiënteerde, tweetalige opleidingen. Bij een deel 

van de opleiding is Engels de voertaal en werkt de student met 

Engelstalige boeken en opdrachten. De student haalt aan het 

eind van de studie twee diploma’s: het reguliere mbo-diploma en 

het BTEC-diploma, welke internationaal erkend is. Op 1 oktober 

2012 deden 478 studenten een tweetalige opleiding, te weten:

Opleidingen Aantal studenten
International Hospitality Services 164

International Aviation Services 103

International Tourism Studies   66

International Business Studies 122

International Art & Design   23

Totaal 478

Buitenlandse studenten bezoeken Zwolle
Naast dat studenten en leraren van het Deltion College het 

buitenland bezoeken om onder andere contact te leggen met 

partnerscholen, worden er ook bezoeken aan ons gebracht.  

In 2012 hebben 46  buitenlandse studenten van partnerscholen 

stage gelopen in Zwolle. Zij kwamen onder andere uit Spanje, 

Finland, Duitsland, Turkije en Zuid-Korea.

Subsidie
Stages en buitenlandse reizen kunnen met subsidie betaald 

worden. Het Deltion College heeft vanuit de Leonardo-da-Vinci 

regeling  491.076 euro gekregen om dit te kunnen bekostigen. 

Van de Bilaterale Austausch Niederlande-Deutschland kreeg  

het Deltion College 50.000 euro.
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4.1 Organisatiestructuur

Sinds 2003 vormt het College van Bestuur (CvB) het bevoegd 

gezag. De Raad van Toezicht (RvT) ziet toe op de gang van 

zaken in en rondom de organisatie en op grote beslissingen  

van het CvB. 

4.1.1 Tweehoofdig College van Bestuur
In 2010 is er met instemming van de Raad van Toezicht gekozen 

voor een tweehoofdig College van Bestuur. Om diverse redenen, 

waarvan de belangrijkste is dat er op het niveau van bestuur steeds 

discussie mogelijk moet zijn tussen mensen. Daarnaast draagt het 

delen van ervaringen en opvattingen bij aan de kwaliteit van bestuur. 

Vanaf 1 januari 2012 is de heer B. Beun benoemd als Voorzitter 

College van Bestuur. De heer M.T. Otto, is sinds november 2010 

benoemd als Lid College van Bestuur.

4.1.2 Hoofdstructuur 
Het Deltion College heeft een hoofdstructuur met drie onderwijs-

sectoren. De sectordirecteur stuurt rechtstreeks de opleidings-

managers in de sector aan. Hij krijgt daarbij steun van een 

adjunct-directeur.  

4.1.3 Stafstructuur
Voor wat betreft de structuur van de stafdiensten is in 2010 een 

notitie opgesteld door het CvB. Een van de wijzigingen betrof de 

samenvoeging van de afdeling Planning & Control en het Auditteam 

tot de afdeling Control, Audit & Risicomanagement (CAR). Vanaf  

1 mei 2012 is de Manager CAR toegetreden tot de directie, net als 

de Manager Facilitair Bedrijf. Hiermee wordt het belang van beide 

functies voor het Deltion College onderstreept.

4.1.4 Toezichthouder Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht (RvT) bestaat momenteel uit acht leden. 

Zij houdt toezicht op het functioneren van het College van 

Bestuur en is verantwoordelijk voor toezicht op specifieke 

onderwerpen (belegd in commissies). Door een brede samen-

stelling is alle deskundigheid in huis om de toezichthoudende 

taak adequaat te vervullen. Via vergaderingen, schriftelijke 

rapportages en verslagen wordt de RvT op de hoogte gehouden 

van de ontwikkelingen binnen het Deltion College.

Op 1 januari 2012 zijn vier nieuwe leden gestart:

- Mevrouw A. Haarsma

- Mevrouw J. Hubert

- De heer C. Meijer

- De heer A.J.M. de Jong

Samenstelling RvT:
Mevrouw ing. T. E. Bodewes, lid

Mevrouw A. Haarsma, vice-voorzitter (per 17.12.2012)

Mevrouw J. Hubert, lid 

Mevrouw ir. G.M.L. Wijffels, lid

De heer prof. dr. A.J.M. de Jong, lid 

De heer A.J. Martens MBA, voorzitter

De heer drs. C. Meijer, lid

De heer ir. G.R. Visser, secretaris 

4.1.5 Commissies
Binnen de RvT zijn in 2012 drie commissies ingesteld die bij 

elkaar komen als voorbereiding op de reguliere RvT-vergadering: 

1.   Auditcommissie (in 2012 o.a.: financieel gerelateerde onder-

werpen zoals financiering, jaarrekening, begroting en risico 

management).

2.   HR-commissie (in 2012 o.a.: HR-meerjarenbeleid, medewer-

kerstevredenheidsonderzoek, integraal gezondheidsmanage-

ment).

3.  Onderwijscommissie (in 2012 o.a.: onderwijsvisie, Focus op 

Vakmanschap). 

4.1.6 Bijeenkomsten Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is in 2012 vier keer samengekomen met 

het College van Bestuur. In september heeft de RvT een dag 

meegelopen op het Deltion College om kennis te maken met de 

school; met studenten, met het onderwijs, de OR en een aantal 

stafdiensten. In het najaar van 2012 was de RvT aanwezig bij een 

bijeenkomst met de Raad van Advies (horizontaal toezicht) voor 

een open dialoog met het CvB en directie.

4 Organisatie
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4.1.7 Organogram
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Stichting Deltion Business 
Via de stichting Deltion Business werd in 2012 onderwijs 

aangeboden aan de zakelijke markt. De kosten en baten rondom 

deze zogenaamde contractactiviteiten, verlopen via de stichting. 

Daarmee borgt het Deltion College dat private contractactivitei-

ten niet met publiek geld wordt gefinancierd.

4.1.7 Ondernemingsraad 
In 2012 zijn diverse reglementen en regelingen geactualiseerd.  

Deze onderhoudsslag nam veel tijd in beslag, maar gaf de OR ook 

veel inzicht in de gang van zaken met betrekking tot deze reglemen-

ten en regelingen. Tevens was dit bij uitstek een mogelijkheid van de 

OR om mee te denken bij deze ontwikkelingen en waar nodig deze 

bij te sturen. Dit proces is over het algemeen goed verlopen. Voor 

het opstellen van het Reglement Interne Bezwarenadviescommissie 

van het Deltion College is door de OR extern advies ingewonnen. 

In 2012 heeft het College van Bestuur negen keer vergaderd met de 

OR. Belangrijke onderwerpen van gesprek waren de veranderingen 

in de organisatie van de sector Economie & Dienstverlening, diverse 

samenwerkingsverbanden, examenreglement, inrichting loopbaan-

paden, reorganisatieplannen Educatie en Print & Sign, het Mede-

werkerstevredenheidsonderzoek, Health Check personeel, 

werkwijze BAPO i.r.t. extra inzet en de begroting 2013.

In september 2012 heeft het CvB met de gehele OR een studiemid-

dag gehad over de strategische visie van het Deltion College.

4.2 Personeelsbeleid 
Het personeelsbeleid is gericht op het investeren in de vijf strategische 

uitgangspunten (zie ook hoofdstuk 1.2). Daarnaast is het beleid gericht 

op het versterken van professionaliteit en leiderschap en het creëren 

van voorwaarden voor een lerende organisatie.

4.2.1 Organisatieontwikkeling
Bij de organisatieontwikkeling in 2012 is uitgegaan van de volgen-

de vijf lijnen, die moeten leiden naar een Great Place to Work, met 

als belangrijke waarden: eerlijkheid, geloofwaardigheid, respect, 

trots en collegialiteit. Uit onderzoek blijkt dat dit de kenmerken zijn 

van de meest succesvolle organisaties gedurende langere tijd.

1. Inspirerend & Transparant leiderschap

De topleiding stelt een uitdagende koers vast en draagt deze uit. 

De leiding luistert, inspireert en mobiliseert. Leiders dagen iedereen 

uit het beste uit het beste te geven. De leiding is open en duidelijk 

in het handelen. Medewerkers worden betrokken bij de voorberei-

ding van besluiten. Leidinggevenden zijn duidelijk in het toelichten 

van genomen besluiten Leiders gaan de consequenties- ook voor 

zichzelf- niet uit de weg, zijn integer en houden vol.

2. Bouwen & vertrouwen

Iedere medewerker kent zijn bijdrage aan het eindresultaat en 

heeft de mogelijkheid zich hiervoor voldoende te bekwamen. 

Cultuur en competenties geven de basis voor vertrouwen.  

De organisatie zoekt feedback van belanghebbenden, is open 

over haar resultaten en voert hierover een dialoog met hen.

3. Continue verbeteren & vernieuwen

Er is tijd en aandacht voor evaluatie en reflectie. Er is openheid over 

resultaten en een cultuur gericht op verbeteren. De organisatie kijkt 

kritisch naar zichzelf en haar omgeving, waardoor stapsgewijs 

wordt verbeterd en/of fundamenteel wordt vernieuwd.

4. Samenwerking

Leidinggevenden en medewerkers zijn zich ervan bewust dat indivi-

duen niet tot succes kunnen komen zonder samenwerking met 

anderen. Zij nemen dan ook gezamenlijk verantwoordelijkheid voor 

het te behalen succes. Persoonlijke doelen en organisatiedoelen 

worden op elkaar afgestemd. Met partners in netwerken wordt 

actief samengewerkt ten behoeve van toegevoegde waarde voor 

het geheel.

5. Resultaatgerichtheid

De leidinggevenden en medewerkers zijn gericht op het behalen 

van de afgesproken resultaten voor alle belanghebbenden. De 

inspanningen zijn daardoor evenwichtig, in balans en doelgericht. 

Op basis van resultaten en veranderingen in de omgeving worden 

ambities en doelen bijgesteld.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek
In november 2012 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek 

gehouden met behulp van onderzoeksbureau Effectory. Respons: 

84,8% (benchmark: 69,7%). Score algemene tevredenheid: 7,4 

(benchmark: 6,9). In 2013 worden alle rapportages besproken  

en worden verbetervoorstellen verwerkt in de sector-, dienst-  

en teamplannen. 

4.2.2 Lijnen in personeelsbeleid
Het personeelsbeleid van 2012 concentreerde zich rondom om 

vier lijnen:

1.  Individu & Verantwoordelijkheid: versterken van professioneel 

werknemerschap

2.   Sturing & Waarden: versterken van eigentijds leiderschap

3.   Reflecteren & Leren: versterken voorwaarden voor een 

lerende organisatie, PDCA werken

4.   Identiteit & Imago: versterken van goed werkgeverschap
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4.2.3  Investeren in leiderschapsontwikkeling
Het Deltion College kent een professionaliseringsprogramma 

voor leidinggevenden. In samenwerking met &Samhoud is 

gewerkt aan de ontwikkeling van leiderschap. Daarbij worden 

vier lijnen gevolgd: koers bepalen, verbinden van mensen, 

zorgdragen voor de uitvoering en als vierde verbinding met jezelf. 

In 2012 werkten we met alle leidinggevenden aan het doorvertalen 

van de organisatiestrategie naar een operationeel strategiehuis 

met uitgewerkte ambities. Daaruit zijn doelstellingen per pijler 

geformuleerd. Het MD-programma bestond verder uit thema-

bijeenkomsten, masterclasses, trainingen, coaching, supervisie 

en intervisie.

4.2.4 Functiegebouw doorontwikkeld
In 2012 is in overleg met een lerarenplatform een kader voor 

onderhoud en doorgroei van leraar naar senior leraar ontwikkeld. 

Doel: het stimuleren van professionalisering van leraren.

4.2.5 Opleiden en ontwikkelen
In 2012 is een zelfscan op het gebied van functiegerichte 

competenties aangeboden aan alle medewerkers. Ruim 90% 

nam deel. De uitkomsten zijn besproken en vormen een basis 

voor de individuele en teamgerichte scholingsplannen.

De Deltion Academie, gericht op opleiding en ontwikkeling van 

eigen medewerkers, kende in 2012 147 aanvragen. Dat is 25% 

meer dan in het jaar ervoor. Ruim 50% van de aanvragen had 

Verdeling man vrouw

betrekking op teamactiviteiten, 25% op individuele begeleiding 

en in 25% van de gevallen was een gesprek genoeg, al dan niet 

met verwijzing.

Modules voor onderwijspersoneel o.a.: Aansluiten bij de jeugd 

van tegenwoordig, Activerende werkvormen, Verbeter je 

lespraktijk met actie-onderzoek, Basiscursus loopbaanbegelei-

ding, ICT en leren (i.s.m. MICT) – e-didactiek en social media, 

Conflictbemiddeling en mediation voor leraren, Conflictbemidde-

ling en mediation voor opleidingsmanagers, Coachende vaardig-

heden voor docenten en Omgaan met leer- en gedragsproblemen.

Modules voor alle medewerkers o.a.: ICT en leren (i.c.m. MICT) 

knoppencursus Office en presenteren, Persoonlijke effectiviteit, 

Timemanagement, Verzilver je senioriteit.

Leergangen en opleidingen voor geselecteerde groepen o.a.: 

Opleiden in de school (OIDS) voor instructeurs en voor leraren, 

Leergang passend onderwijzen, Leergang resultaatgericht 

adviseren, Leergang coachend leidinggeven, Leergang rekendi-

dactiek (i.s.m. Citer).

4.2.6 Personeel
Op 31 december 2012 waren er 1.122 medewerkers in dienst van 

het Deltion College, 10 meer dan in 2011 (1.112 medewerkers). 

De verdeling man/vrouw per organisatieonderdeel in 2010, 2011 

en 2012 was als volgt: 
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4.2.7 Anticiperen op vergrijzing
Het Deltion College is verder vergrijsd als organisatie. Bijna 50% 

van de medewerkers is 50 jaar of ouder. De vergrijzing van de 

organisatie vraagt om het anticiperen op de uitstroom in de 

komende jaren. De sectoren zijn met ondersteuning van de 

diensten gestart met een meerjarige verkenning van kwaliteit  

en kwantiteit van personeel. Elke sector maakt een plan om te 

anticiperen op de vergrijzing en de uitstroom. Daarvoor worden 

analyses en prognoses gemaakt van de studentenstromen,  

groei en krimp van opleidingen, veranderingen in het onderwijs 

(inhoudelijk, pedagogisch en didactisch), autonome en beïn-

vloedbare uitstroom van medewerkers, de vervangingsvraag, 

arbeidsmarktpositie in de verschillende marktsegmenten en de 

benodigde kwalitatieve en kwantitatieve instroom.

4.2.8 Ziekteverzuim 2012
In 2012 was het ziekteverzuim gemiddeld 4,83%, een stijging 

met 0,30% t.o.v. 2011, nog wel lager dan 2010 met 5,14%. Met 

name het middellange verzuim droeg bij aan de stijging in 2012. 

We bleven wel onder het streefniveau van 5%.

4.2.9 Wachtgeld
De aangewende middelen voor wachtgeld/ww zijn binnen het 

bedrag gebleven dat op de begroting was gereserveerd. Er is in 

incidentele gevallen overgegaan tot het treffen van een regeling 

in overeenstemming met de betrokkene.

zi
ek

te
ve

rz
ui

m
 %

Ziekteverzuim

totaal 2010 totaal 2011 totaal 2012

Leeftijdsopbouw 

Organisatieonderdeel man vrouw totaal

Diensten

15-25 1 1
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35-45 31 44 75
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25-35 13 42 55

35-45 20 39 59

45-55 41 56 97

55-65 25 66 91
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15-25 2 0 2
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4.3 Klachten
Ons klachtenbeleid is erop gericht om klachten zo laag mogelijk 

in de organisatie op te lossen. Waar dat niet mogelijk is, wordt 

een klacht voorgelegd aan onze onafhankelijke Algemene 

Klachtencommissie. Deze commissie adviseert het College van 

Bestuur. Het College van Bestuur neemt vervolgens een besluit. 

Het College van Bestuur heeft ook in 2011 alle adviezen die door 

de commissie zijn uitgebracht, overgenomen. De betrokkenen 

zijn hierover geïnformeerd. 

4.3.1. Commissies
Tot 1 oktober 2012 bestonden binnen het Deltion College de 

volgende interne klachtencommissies, waarvan de leden niet 

(meer) werkzaam zijn bij het Deltion College:

1. Algemene klachtencommissie

2. Geschillencommissie cao

3. Geschillencommissie FUWASYS (functiewaarderingsysteem  

voor de BVE-sector)

4. Commissie van Beroep voor de Examens

Hoewel iedere commissies zijn eigen reglement heeft, is de personele 

samenstelling van de vier commissies identiek. In verband met de op 

handen zijnde inwerkingtreding van de nieuwe reglementen en 

daaraan verbonden het installeren van de nieuwe commissies, zijn 

de leden van de Algemene Klachtencommissie, de Geschillen-

commissie cao, de Commissie van Beroep voor de Examens en 

de Geschillencommissie FUWASYS per 1 september 2012 

afgetreden. Op het moment van aftreden waren de nieuwe 

reglementen nog niet definitief vastgesteld. In de tussenliggende 

periode zijn de vier commissies vervangen door een ad interim 

commissie, eveneens bestaande uit 3 onafhankelijke leden.

Met ingang van 1 oktober 2012 gelden nieuwe reglementen, die 

zijn vastgesteld door het College van Bestuur, met instemming 

van de Ondernemingsraad en de Studentenraad. 

De nieuwe reglementen hebben geleid tot opheffing van boven-

genoemde commissies onder 1 t/m 3. Daarvoor in de plaats is er 

een Interne Bezwarenadviescommissie ingesteld, bestaande uit 

twee ‘kamers’: een sectie personeel en een sectie studenten.  

De commissie is zodanig samengesteld dat de nodige kennis 

van en ervaring in de onderwijssector aanwezig is.

Naast de Interne Bezwarenadviescommissie is er nog de 

Commissie van Beroep voor de Examens. Deze commissie 

bestaat uit drie leden, benoemd door het College van Bestuur. 

Eén lid is voorgedragen door het College van Bestuur en één lid 

door de Ondernemingsraad. Op voordracht van beide leden is 

een derde lid benoemd tot voorzitter. 

4.3.2. Aantal en aard van klachten
In 2012 werden 93 klachten, bezwaren of geschillen bij de 

klachtencommissie geregistreerd (t.o.v. 93 in 2011). In 76 gevallen 

kwam de klacht van een student en/of ouder, in twee gevallen 

van een bedrijf. Er kwam één anonieme klacht binnen. De andere 

14 klachten werden door medewerkers ingediend. Van de 93 

klachten zijn er 63 afgehandeld door de betreffende onderwijs-

sector of dienst. 11 klachten zijn ingetrokken. Op 31 december 

2012 waren nog 12 klachten in behandeling. Over in totaal 7 

klachten is er door de commissies een advies uitgebracht of  

er werd een besluit genomen.

4 klachten zijn behandeld door de Algemene Klachtencommis-

sie. Deze klachten zijn aanhangig gemaakt door studenten en/of 

hun ouder(s). 2 klachten hadden betrekking op de sector 

Economie & Dienstverlening, 1 klacht is deels gegrond/deels 

ongegrond bevonden en de andere klacht deels gegrond/deels 

niet ontvankelijk. Een klacht voor de sector Techniek & Vormge-

ving is gegrond/deels ongegrond. De vierde klacht had betrek-

king op de sector Gezondheidszorg, Welzijn & Sport en is deels 

ongegrond/deels niet ontvankelijk. 

In 2012 werden bij de Commissie van Beroep voor de Examens 

2 bezwaren ingediend door studenten en in behandeling 

genomen. 1 klacht was afkomstig uit 2011 en de andere klacht  

is ingetrokken voordat deze tot een mondelinge hoorzitting en 

advies kwam. 

In 2012 heeft de Geschillencommissie FUWASYS acht keer een 

advies uitgebracht aan het College van Bestuur. In vijf zaken was 

het advies ‘ongegrond’. Twee van deze vijf zaken dateerden uit 

2011. Drie klachten waren eind 2012 nog in behandeling en zijn 

opgenomen in de registratie van 2013.
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Klachten en Geschillen: samenvatting 2012

Aard van de klacht GWS T&V E&D Diensten Totalen

Roostering 2 1 1 - 4

Kwaliteit van de opleiding 1 1,5 1 -  3,5

Functioneren/gedrag personeel 5 4,5 2 1 12,5

Diplomering/examinering 5 5 5 -  15

Stage - 2 - -  2

Verwijdering 14 8 8 -  30

Personeelsgeschillen 3 4 6 - 13

Financieel 1 2 - - 3

Administratief - - 2 1 3

Facilitair 3 - - - 3

Discriminatie 1 - - - 1 

Plaatsing-inschrijving - 2 - 1 3

Overig - - - - -

Totalen 35 30 25 3 93
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5.1 Resultatenbox – vergelijk Deltion College met Sector

08/09 09/10 10/11 11/12
Deltion Sector Deltion Sector Deltion Sector Deltion Sector

Diplomaresultaat 67,5% 64,6% 66,3% 66,5% 68,8% 67,5% 71,4% 62,2%

Jaarresultaat 68,1% 65,9% 66,7% 67,3%  69,9% 67,7% 72,3% 64,5%

Nieuwe Voortijdige schoolverlaters 6,9% 9,1% 6,9% 8,8% 7,1% 8,6% 6,2% 7,9%
( bron: OCenW)

2009 2010 2011 2012
Deltion Sector Deltion Sector Deltion Sector Deltion Sector

Solvabiliteit 37,0% 33,0% 37,1% 43,0% 37,8% 44,0% 39,2% n.b.

Liquiditeit   0,57    0,66   0,98    0,73    0,95    0,72     1,15 n.b.

Rentabiliteit -2,9%    0,8%   2,9%   0,7%   1,5% 0,25%    1,8% n.b.

5 Financiële 
resultaten

In de Resultatenbox staan de onderwijsindicatoren en financiële 

indicatoren. Deze laatste geven de financiële situatie van de 

instelling weer. De solvabiliteit geeft de mate weer waarin de 

instelling aan zijn langlopende verplichting kan voldoen en de 

liquiditeit de mate waarin de instelling aan zijn kortlopende 

verplichting kan voldoen. De rentabiliteit geeft tenslotte aan welk 

deel van de opbrengsten overblijft na aftrek van de kosten. 

Het diplomaresultaat, jaarresultaat en de nieuwe vroegtijdig 

schoolverlaters laten structureel een beter resultaat zien dan in 

de sector. Als gevolg van de positieve rendementen van de 

afgelopen jaren heeft Deltion haar solvabiliteits-, en liquiditeits-

positie weten te versterken.
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5.2 Geconsolideerde balans per 31 december 2012
(na verwerking voorstel resultaatbestemming, bedragen x \ 1000,-)

Activa 31 december 2012 31 december 2011

	 	 \ \

Vaste activa

Materiële vaste activa  167.145 169.660

Financiële vaste activa  450    650

Totaal vaste activa   167.595  170.310

Vlottende activa

Voorraden  111 146

Vorderingen  9.755  4.156

Liquide middelen  11.794  16.836

Totaal vlottende activa  21.660  21.138 

Totaal activa  189.255  191.448

Passiva 31 december 2012 31 december 2011

	 	 \ \

Eigen vermogen 74.248 72.369

Voorzieningen 9.640  9.409

Langlopende schulden 86.605  87.515

Kortlopende schulden 18.762  22.155

Totaal passiva  189.255  191.448
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5.3 Geconsolideerde staat van baten en lasten 2012
(bedragen x \ 1000,-)

  2012  Begroting 2012  2011

	 	 \  \	 	 \

Baten 

Rijksbijdragen OCenW  85.002   82.091   82.206

Overige overheidsbijdragen  1.923   1.945   1.760

College en examengelden  1.847   1.792  1.763

Baten werk i.o.v. derden  5.923   5.343   6 .985

Overige baten  3.727   2.956   2.770

Totaal baten  98.422   94.127   95.484

Lasten
Personele lasten  65.827  62.400   61.949

Afschrijvingen  8.668   8.760   8.026

Huisvestingslasten  5.103   5.980   7.661

Overige materiële lasten  12.291  11.739   12.367

Totaal lasten  91.889   88.879   90.003

Saldo baten en lasten 6.533   5.248   5.481

Financiële baten en lasten  4.654  -  3.833 -  4.014 -

Saldo exploitatie  1.879   1.415  1.467

 



30

AKA Arbeidsmarkt kwalificerend assistentenopleiding

Bbl Beroepsbegeleidende leerweg

Bol Beroepsopleidende leerweg

BKA Beroeps kwalificerend assistentenopleiding

Bve Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

CvB College van Bestuur

EBC*L European Business Competence Licence

EVC  Erkennen eerder Verworven Competenties

HBO Hoger beroepsonderwijs

MBO Middelbaar beroepsonderwijs

MVO Maatschappelijk verantwoord ondernemen

ROC Regionaal Opleidingscentrum

RvT Raad van Toezicht

Vo Voortgezet onderwijs

Svo Speciaal voortgezet onderwijs

VSV Vroegtijdig schoolverlaten

6 Afkortings-
lijst


