
Decanennieuws april 2022

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

• Aankondiging: Open avond 22 april

• Deltionstudenten slepen 12 medailles in de wacht tijdens Skills The Finals 2022

• Aan het werk in de Sign. Iets voor jouw leerlingen?

• Luchtv/waardig

• Deltion College opent nieuwe praktijkomgeving voor opleidingen Luchtvaartdienstverlening

• In gesprek met de relatiemanagers

• Project in de praktijk

Aankondiging: Open avond 22 april

Op vrijdag 22 april van 18:00 tot 20:30 uur
vindt de eerstvolgende open avond plaats op
het Deltion College. We organiseren deze
avond speciaal voor jongeren die nog geen
definitieve studiekeuze hebben gemaakt,
maar zich eigenlijk wel voor 1 mei moeten
aanmelden voor een vervolgopleiding.

We centraliseren onze voorlichtingen op de boulevard in campus Oost en campus West. Aankomende
studenten, ouders/verzorgers en andere geïnteresseerden kunnen terecht bij de stand van de
opleiding(en) waarin zij geïnteresseerd zijn. Ook verzorgt iedere opleiding minimaal 3 rondleidingen
door het gebouw waarin de desbetreffende opleiding is gevestigd. Zo kan iedere bezoeker goed de
sfeer van onze campus proeven. De rondleidingen duren ongeveer een half uur en starten om 18:15
uur, 19:00 uur en 19:45 uur.

Meld je aan voor de open avond

Deltionstudenten slepen 12 medailles in de wacht tijdens Skills
The Finals 2022

4 keer goud, 4 keer zilver en 4 keer brons

34 Deltionstudenten deden vorige week mee aan de nationale finales van Skills Heroes, de
vakwedstrijden voor het mbo. In totaal sleepten zij 4 gouden, 4 zilveren en 4 bronzen medailles in de
wacht. De eerste medailles werden behaald tijdens het NK Vliegtuigtechniek op 8 maart en
Tegelzetter op 24 en 25 maart. Afgelopen week streden zo’n 600 deelnemers in ruim 60
vakwedstrijden voor de titel van beste vakman of –vrouw in hun vakgebied. Dat gebeurde in
Jaarbeurs Utrecht. Na twee dagen hard werken en spanning is de uitslag bekend en zijn de
kandidaten beloond voor hun inzet. Deltion feliciteert alle deelnemers en kampioenen met hun
fantastische prestaties!

Lees meer

Aan het werk in de Sign. Iets voor jouw leerlingen?

Signing omvat alles wat te maken heeft met
de fysieke (offline) communicatie van teksten
en beelden, ook wel visuele communicatie
genoemd. Een signmaker is iemand die een
creatieve oplossing bedenkt voor elke
boodschap. Hij maakt en monteert
reclameboodschappen voor gevels, winkels,
bouwsteigers, billboards, voetbalvelden,
auto’s en kleding.

Dat begint met een digitaal ontwerp. Vervolgens gebruikt hij verschillende machines en technieken
om bijvoorbeeld letters en afbeeldingen te printen en uit te snijden. Hij weet dus alles over fullcolor
printen, plotten, snijden, frezen en graveren! Tot slot zorgt hij dat het product op de juiste manier
wordt bevestigd op een auto of gevel. Ken jij leerlingen die niet alleen creatief zijn, maar ook heel
precies werken? Dan is een beroep in de Sign iets voor hen! Deltion biedt de volgende opleidingen:

• Medewerker Sign (niveau 2)
• Allround Signmaker (niveau 3)
• Signspecialist (niveau 4)

Luchtv/waardig

De opleidingen van Luchtvaarttechniek
hebben een dik magazine, genaamd
Luchtv/waardig. In dit magazine vind je
schitterende foto’s en artikelen over de
opleidingen, stages en keuzedeel VeVa
(Defensie), sleutelen aan vliegentuigen in
Oeganda en elektrisch sleutelen op vliegveld
Teuge. Ook lees je interviews met
(oud)studenten, specialisten in het vakgebied
en leraren!  Voorkeur voor een gedrukte
editie? Bestel deze dan bij Bas Tolsma, via
btolsma@deltion.nl.

Geen zin om te bladeren? Laat je dan inspireren door deze voorlichtingsvideo van studenten Laura,
Colin en leraar Ruben – of check de Instapage @deltion_luchtvaarttechniek

Deltion College opent nieuwe praktijkomgeving voor
opleidingen Luchtvaartdienstverlening

Na een bouwperiode van ongeveer 2 jaar was
het 31 maart eindelijk zover! De nieuwe
praktijkomgeving van de opleidingen
Luchtvaartdienstverlening
(Luchtvaartdienstverlener en International
Aviation Services) werd officieel geopend op
het Deltion College. Samen met relaties uit
het werkveld, studenten en betrokken
medewerkers werd deze mooie mijlpaal
gevierd. 

Zodra je de nieuwe praktijkomgeving betreedt, waan je je op een kleine luchthaven. De omgeving is
uitgerust met precies dezelfde incheckbalies en bewegwijzeringsborden als op Schiphol, een gate met
omroepinstallatie en een oefenvliegtuig. Hier kunnen de studenten vrijwel alle vaardigheden oefenen
die komen kijken bij de complete passenger journey; van aankomst op de luchthaven tot aankomst
op bestemming.

Lees meer

In gesprek met de relatiemangers

Onze nieuwe relatiemanagers Marieke Kieftenbelt en Monique Huisman hebben de afgelopen tijd een
vliegende start gemaakt. Zowel binnen het Deltion College als daarbuiten hebben zij mooie
ontmoetingen gehad. In die gesprekken kwamen diverse ontwikkelingen binnen het voortgezet
onderwijs en het mbo aan bod.

Binnen het voorgezet onderwijs wordt hard gewerkt aan de overgang naar flexibel beroepsonderwijs
en de vormgeving van de nieuwe leerweg binnen het vmbo. Daarnaast zetten veel scholen actief in op
LOB, een onderwerp dat ook binnen Deltion veel aandacht krijgt. Het belangrijkste is om in al deze
ontwikkelingen het begeleiden van de student en zijn of haar ontwikkeling centraal te stellen. Wil jij
als decaan hierover in gesprek met Marieke of Monique? Zij komen graag langs om kennis te maken
en te ontdekken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Neem gerust contact op met:

• Marieke Kieftenbelt mkieftenbelt@deltion.nl
• Monique Huisman mhuisman@deltion.nl

We hopen veel decanen te ontmoeten op de decanendag op donderdag 21 april.

Project in de praktijk

Studenten van de opleiding Office and
Management Support Specialist zijn afgelopen
maanden bij opdrachtgevers uit het werkveld
aan de slag gegaan. Onder de noemer
‘Project in de praktijk’ zijn studenten verdeeld
over vijf verschillende projecten. Eén van die
projecten is Into The Summer Festival. Bij
alle projecten ondersteunen de studenten op
het gebied van communicatie en organisatie
en zorgen ze ervoor dat alles soepel verloopt.
Worden jouw leerlingen hier enthousiast van?
En zien zij zichzelf wel al projectmanager,
marketingassistent of officemanager? Vertel
ze dan meer over de opleiding Office and
Management Support Specialist. 

Lees meer
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