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Raad van Toezicht
Het jaar 2013 was een goed jaar voor Deltion. Helaas is het jaar 

is afgesloten met een negatief exploitatieresultaat vanwege een 

incidentele tegenvaller uit het verleden. Dit stond een goed jaar 

voor het onderwijs echter niet in de weg. De focus was  

na de nieuwbouw en het inhuizen in de campus weer volledig 

gericht op het onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs, de 

professionele ontwikkeling van docenten en ondersteunende 

diensten en de bekostiging hiervan stonden ook dit jaar weer  

op de agenda van de RvT-vergaderingen. Het risicomanagement 

is verder vorm gegeven en nadrukkelijk geagendeerd.

Wij hebben meerdere keren gesproken over de consequenties 

van de invoering van MBO2015 op het onderwijs en de 

bedrijfsvoering. De financiële positie van Deltion is gezond.  

We beschikken over een prachtige campus waar vele duizenden 

studenten kwalitatief goed onderwijs volgen. Deltion beschikt 

over gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers. Natuurlijk 

zijn er ook diverse mogelijkheden voor het verder verbeteren van 

het onderwijs en de organisatie.

Zelfevaluatie RvT
Als Raad van Toezicht van Deltion hebben wij ons handelen aan 

het begin van het jaar geëvalueerd. Onder leiding van een 

externe deskundige hebben we alle facetten, die de rol van 

toezichthouder met zich meebrengt, besproken, bespiegeld en 

beoordeeld. Hoe geven wij als RvT het toezicht op het bestuur 

en op de onderwijsinstelling vorm? En hoe kunnen we het 

toezicht verder verbeteren en professionaliseren? Het verder 

structureren van de diverse overlegvormen en –momenten  

vormt het belangrijkste aandachtspunt voor het komende jaar.

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 structuurmatige verbeteringen. In 2013 is de 

overlegstructuur tussen het bestuur, de (vice)voorzitter van de 

Raad van Toezicht geïntensiveerd en verder gestructureerd. 

De beoordelingscyclus, bestaande uit een afspraken-, 

voortgangs-, functionerings- en beoordelingsgesprek, maakt 

onderdeel uit van deze geïntensiveerde overlegstructuur.  

De drie nieuwe RvT-commissies (Onderwijs, Human Resource  

en Audit) welke in 2012 zijn geïnstalleerd, functioneren nu twee 

jaren. 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. Deze overlegstructuur 

Voorwoord

draagt bij aan de openheid en transparantie tussen RvT, bestuur 

en organisatie en zorgt ervoor dat onze raad de toezicht-

houdende taak beter uit kan voeren.

Overdracht voorzitterschap
Afgelopen jaar heeft de heer Martens zijn afscheid per juni 2014 

aangekondigd. Dan loopt zijn tweede, en zoals het reglement 

voorschrijft tevens laatste, zittingstermijn af. Voor mevrouw 

Bodewes gold hetzelfde; zij kondigde aan haar laatste ver-

gadering in december bij te wonen. Het voorzitterschap is,  

onder dankzegging voor bewezen diensten van de heer Martens, 

tijdens de vergadering op 26 september 2013 officieel over-

gedragen aan mevrouw Haarsma. Op datzelfde moment is  

de heer Meijer benoemd tot vicevoorzitter.

Invulling vacatures
Eind september zijn we een procedure gestart voor het werven 

van twee nieuwe Raad van Toezicht-leden. De ontstane vacatures 

per januari en juni 2014 wilden we zo spoedig mogelijk invullen 

om de continuïteit van de Raad van Toezicht en de daarbij 

behorende taken te kunnen blijven waarborgen. In de vergadering 

van december hebben wij na een openbare procedure twee 

nieuwe leden benoemd, nl. de heer A.W. van Daalen en mevrouw 

M. Lenselink. Zij vertegenwoordigen disciplines en aandachts-

gebieden - te weten logistiek & ICT en zorg - die voorheen nog 

niet werden vervuld binnen de raad. We zijn verheugd dat de 

procedure heeft geleid tot verdere complementering van de 

Raad van Toezicht.

Conclusie 2013
Concluderend kunnen we zeggen dat Deltion College een stabiel 

en degelijk ROC is dat de focus heeft op de kwaliteit van het 

onderwijs en een gezonde bedrijfsvoering. De student en 

medewerker staan centraal in het denken en handelen van de 

bestuurders en directie. Ontwikkelingen op het gebied van 

professionalisering en verhogen van het meesterlijk vak manschap 

heeft ieders aandacht. Het verder investeren in medewerkers en 

Deltion als gemeenschap begint z’n vruchten af te werpen.

Vooruitblik 2014
Als raad hebben wij er veel vertrouwen in dat het CvB en de 

Deltion-medewerkers er voor zorgen dat Deltion ook in de 

toekomst een uitstekende onderwijsorganisatie en werkgever  

zal blijven. De relatie en samenwerking tussen RvT en het CvB 

ervaren wij als constructief en open. Als RvT hebben we veel 

vertrouwen in de toekomst. 
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In 2014 staat o.a. het bezoek van de Inspectie voor de Staat van 

de Instelling, de verdere verhoging van de kwaliteit van het 

onderwijs en de financiën op de agenda.  Het risicomanagement 

wordt ook dit jaar weer geagendeerd. Wij zullen tevens toezien 

op de invoering van MBO15, zoals de verhoging van de uren-

norm, en de consequenties hiervan op het onderwijs en de 

docenten.

In paragraaf 5.1.5 leest u meer over de samenstelling van de 

Raad van Toezicht en de bijeenkomsten met het CvB in 2013, 

Namens de Raad van Toezicht,

Anneke Haarsma en Albert Martens

Voorzitter en scheidend voorzitter 

Raad van Toezicht Deltion College

Leeswijzer
In dit verslag leest u meer over het Deltion College in 2013, over 

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

interne ontwikkelingen uit 2013 beschreven, die van invloed 

waren en zijn op onze organisatie.

Hoofdstuk 3 geeft informatie over ons verbeterbeleid en 

hoofdstuk 4 beschrijft de inspanningen en resultaten van de 

diverse opleidingen binnen de drie onderwijssectoren: beschreven 

vanuit de beleidslijnen van de organisatie, vanuit de inspectie en 

vanuit het perspectief van de student. 

In hoofdstuk 5 een overzicht van onze organisatiestructuur, 

inclusief het toezichthoudend orgaan, een verantwoording over 

ons gevoerd personeelsbeleid en een rapportage van klachten 

en geschillen. Hoofdstuk 6 bevat de zogenaamde Continuïteits-

paragraaf. Tot slot in hoofdstuk 7 de financiële resultaten. 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 13.500 studenten één van de 

aangeboden 199 beroepsopleidingen, in de vorm van een BOL-, 

BBL- of deeltijdtraject. 

657 studenten volgen een versnelde vwo, havo of vmbo 

opleiding aan ons Sprintlyceum. Ruim 2.500 cursisten nemen 

deel aan andere onderwijsactiviteiten zoals een EVC-traject of 

contractonderwijs. Bij Deltion werken 1.123 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 

ondergebracht 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 2013 bezochten bijna 13.000 studenten en hun ouders onze 

school tijdens de open dagen en voorlichtingsmomenten. Onder 

de slogan ‘Kies voor jezelf, kies Deltion’ gaven we in 2013 op 

ongeveer 60 scholen in Noordoost Nederland voorlichting. 

1.2 Missie, visie en strategie

Onze missie
Het Deltion College wil met haar uitstekende en betrouwbare Het 

Deltion College wil een uitdagende omgeving zijn voor studenten, 

medewerkers en onze partners. 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.

Onze ambitie
We willen hét opleidingscentrum zijn waar werkgevers graag hun 

toekomstige werknemers vandaan halen en hun zittende werk-

nemers bij- of omscholen. Dat leidt ertoe dat studenten graag bij 

ons komen studeren, mensen bij ons willen werken en regionale 

belanghebbenden 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

Bij alles wat wij doen geldt dat kwaliteit leveren onze grondhouding 

is, co-creatie en sociale innovatie onze speerpunten zijn en 

maatschappelijke verantwoord organiseren onze drijfveer is.

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 (zie ook paragraaf 4.6)
In het licht van onze ambities hadden de volgende strategische 

programma’s in 2013 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

  Over het  
 Deltion College1
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1.3 Governance
Studenten verdienen goed onderwijs, goed onderwijs verdient 

goed bestuur. Om dat te waarborgen onderschrijven we de 

governancecode ‘Goed bestuur in de bve-sector’. Wij leggen 

actief verantwoording af. Zowel extern richting de Inspectie van 

het onderwijs, als intern naar onze Raad van Toezicht. Daarnaast 

helpt een brede Raad van Advies ons de juiste regionale focus te 

houden.

1.4 Speerpunten 2014-2015
Om de organisatiedoelstellingen te realiseren heeft het College 

van Bestuur in samenspraak met de directie de volgende 

speerpunten geformuleerd:

-  Doorlopen PDCA-cyclus (zie ook hoofdstuk 3: 

Verbeterbeleid) 

-  Onderzoeken naar tevredenheid BPV-relaties  

(zie ook paragraaf 4.5.3 Evaluatie relatie BPV-bedrijven)

-  Kwaliteits (borging examens)  

(zie ook paragraaf 4.4.6 Examineren) 

-  Professionalisering (onderwijzend) personeel 

(zie ook 5.2.2 Lijnen in personeelsbeleid)
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2.1 Eedaflegging door College van 
Bestuur
Maandag 26 augustus 2013 opende Minister Bussemaker  

het mbo-schooljaar op het Deltion College, een bijzondere 

bijeenkomst waar het College van Bestuur van het Deltion 

College een eed aflegde in het kader van onze governance. 

In de eed beloofden de bestuurders het onderwijs centraal te 

stellen en altijd uit te gaan van het belang van de student. Verder 

zeiden zij hun functie integer uit te oefenen, zich dienstbaar op  

te stellen aan de publieke en maatschappelijke zaak en zich te 

gedragen naar de wetten, reglementen en gedragscodes die van 

toepassing zijn. Ook beloofden zij deuren te openen voor en naar 

bedrijven en instellingen in de regio.

Ten overstaan van de Raad van Advies, de Studentenraad, alle 

medewerkers, de Ondernemingsraad, de overheid, de Raad van 

Toezicht, en in tegenwoordigheid van Jet Bussemaker, minister 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Jan van Zijl, voorzitter 

MBO Raad werd de eed/belofte afgelegd. Lees hieronder de 

tekst van de eed.

‘Ik stel in mijn afwegingen het belang van het leren van de 

student voorop. Ik doe dit om ervoor te zorgen dat hij of zij 

toegerust is voor een zelfstandig leven in de maatschappij.  

Hierbij ga ik uit van ieders unieke talenten en bijdragen.

Ik stel het onderwijs in de organisatie centraal. De kern hiervan  

is gelegen in de interactie tussen leraar en student. Ik zet mij  

in voor de professionele ontwikkeling van onze medewerkers.  

Hierin ligt de sleutel om de kwaliteit van deze interactie te 

vergroten. 

Ik open de deuren voor en naar de bedrijven en instellingen in  

de wijde regio Zwolle. De verbinding tussen Deltion en haar 

stakeholders is gebaseerd op wederkerigheid, co-creatie en 

partnership. Voor de ontwikkeling van studenten en docenten  

is deze verbinding essentieel.

Ik oefen mijn functie integer uit en ga zorgvuldig om met de aan 

mij beschikbaar gestelde middelen. Ik stel mij daarbij dienstbaar 

op aan de publieke en maatschappelijke zaak. Daarbij stimuleer 

en faciliteer ik technologische- en sociale innovatie. Ik span mij in 

om het vertrouwen in de onderwijssector te behouden en te 

bevorderen.

Ik gedraag mij naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes 

die op mij van toepassing zijn. Ik ga zorgvuldig om met wat mij is 

toevertrouwd. Ik stel mij open en toetsbaar op door actief 

verantwoording af te leggen aan alle stakeholders. Tot slot maak 

ik in alle besluiten die ik neem, een zorgvuldige afweging tussen 

alle belangen die bij de onderwijsorganisatie betrokken zijn.  

Die van de studenten, de medewerkers, de overheid, het 

bedrijfsleven en de samenleving waarin het Deltion College 

opereert.’

2.2 Strategiehuis (zie afbeelding 1.1)

Het Deltion College heeft in 2012 een strategiehuis vastgesteld; 

een doorvertaling van de organisatiestrategie naar een operationeel 

plan met ambities en doelstellingen. In 2013 is dit huis verder 

uitgewerkt en doorvertaald in onderwijssectorplannen en 

onderwijsteamplannen.

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. In het voorjaar van 2013 is het proces 

afgerond en is de visie op leren en de voortgang van de 

implementatie in beeld gebracht in de Kaderbrief Onderwijs  

2014 – van visie naar realisatie.

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 vervullen 

door de transparantie te bevorderen tussen ons als onderwijs-

instelling 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 2013 vier keer bij elkaar gekomen, 

waarvan een bijeenkomst in gezamenlijkheid met de Raad  

van Toezicht.

Ontwikkelingen  
binnen Deltion 2
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2.5 Ontmoeting VO
De contacten met het voortgezet onderwijs zijn erg belangrijk voor 

een mbo-instelling. Om optimaal invulling te kunnen geven aan de 

samenwerking met het voortgezet onderwijs is het over en weer 

van belang om goed op de hoogte te zijn en te blijven van actuele 

onderwijsontwikkelingen. Eén van de manieren die Deltion hiervoor 

in 2013 heeft gehanteerd, is de inzet van relatiemanagement via 

benoemde relatiemanagers. Er is geïnvesteerd in het verstevigen 

en uitbouwen van de relatie met het voortgezet onderwijs. Op 

12 november 2013 vond er een eerste miniconferentie plaats, waar 

directieleden van vo-scholen in gesprek gingen met directieleden 

van het Deltion College. Aan de orde kwamen thema’s als entree-

opleidingen, Passend Onderwijs, LOB-programma’s, vernieuwde 

beroepsgerichte programma’s vmbo en doorlopende leerlijnen. 

Ten aanzien van doorlopende leerlijnen zijn er naar aanleiding 

van deze ontmoeting concrete experimenten gestart met het VO. 

Naar verwachting is dit de eerste bijeenkomst in een reeks van 

ontmoetingsmomenten. In het voorjaar van 2014 vond een tweede 

miniconferentie plaats.

2.6 Huisvesting
In 2013 zijn er door het Facilitair Bedrijf veel werkzaamheden 

verricht met als doel te sturen op de huisvestingskosten. Dit in 

nauw overleg met het onderwijs: ruimtesoorten optimaliseren 

voor het type onderwijs, ruimtebehoefte aanpassen binnen de 

verschillende onderwijsgebieden.

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?

Betere verdeling van de ruimte en (her)huisvesting
In 2013 is er nauwkeurig gekeken naar het ruimtetoedelings-

model (RTM). Door kritisch te kijken, in nauw overleg met de drie 

onderwijssectoren, naar de roostering en de beschikbare vierkante 

meters is er een betere verdeling gekomen van de ruimte. Mede 

door deze betere verdeling is eind 2013 het besluit genomen om 

Start.Deltion (niveau 1) in te huizen op de campus in 2015. Er is in 

2013 een start gemaakt met het slopen van het laagbouw 

gedeelte aan de Willaertstraat conform de afspraken die tot 

stand zijn komen bij de bouw van de campus met de Gemeente. 

Tevens is het Deltionpand aan de Energieweg gesloopt. 

Verrichte aanpassingen
In 2013 zijn er meerdere aanpassingen geweest om de onderwijs-

ruimten te verbeteren. Zo zijn er meer ‘gesloten’ lokalen gecreëerd 

door het plaatsen van glazen wanden en zijn er meer stroom-

punten aangelegd in de onderwijsruimten voor laptopgebruik. 

Daarnaast zijn er door de sloop Willaertstraat vergaderruimtes 

gecreëerd in De Plint (waar voorheen de Stadswachten gehuisvest 

waren). De huisdrukkerij en het Automatisering Service Punt (ASP) 

zijn naar meer centrale locaties binnen het Deltion College 

verhuisd. Er zijn tal van werkzaamheden verricht om de inrichting 

van de campus te verbeteren voor meer eenduidigheid, openheid 

en een betere bereikbaarheid. Zo is er een receptiebalie bij 

ingang 2 (West) geplaatst en staan er nieuwe informatiezuilen 

met plattegronden en locatie aanduidingen voor de opleidingen. 

Afbeelding 1.1
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Sociale veiligheid en calamiteiten
In het afgelopen jaar heeft Parkeergarage P1 een laatste  

make-over gehad. De parkeergarage is lichter geverfd om zo 

een veiliger gevoel te creëren. Daarnaast is er het voornemen 

om het parkeergedrag in de parkeergarages aan te pakken. Er is 

geïnvesteerd in het inbedden van sociale veiligheid binnen onze 

organisatie, met name binnen de organisatiestructuur, in 2014 

zal dit verder worden uitgezet binnen het onderwijsprogramma. 

Het calamiteitenplan is geüpdatet, het crisismanagementteam 

is extra getraind en ook is de eerste aanzet geleverd voor een 

herziening van de BHV-structuur. Dit zal in 2014 een vervolg 

krijgen. 

Leefomgeving
Per gebouw is er gekeken naar de bezetting vanwege de invloed 

op onder andere het klimaat, en zijn er adviezen gegeven ter 

bevordering van een betere verdeling van de bezetting. Er is 

een start gemaakt met het plaatsen van aangepaste roosters 

in het plafond voor een betere luchtcirculatie. Daarnaast zijn 

alle vluchtdeuren voorzien van nieuw sluitwerk door een 

gecertificeerd bedrijf waardoor de veiligheid is gewaarborgd. 

Bereikbaarheid en Beter Benutten
In 2013 is er veel tijd gestoken in het kritisch kijken naar het 

verbeteren van de bereikbaarheid van het Deltion College. 

Genomen wijzigingen in het openbaar vervoer beleid maken 

dit onder andere noodzakelijk. In het kader van het programma 

Beter Benutten Kampen Zwolle Netwerkstad zijn er diverse 

acties voor studenten en medewerkers opgezet die de 

bereikbaarheid (maar ook vitaliteit en duurzaamheid) ten goede 

komt. Denk aan een studentenpendelfiets, de campagne rij2op5 

(fietsstimulatie onder personeel) en medewerkersacties met 

betrekking tot het OV. 

Mini ondernemingen
Voortkomend uit de Deltion Uitklinkerverkiezingen (innovatieprijs 

voor Deltion medewerkers) zijn in de centrale hal van de Oost-  

en Westvleugel zeven units gecreëerd voor mini ondernemingen. 

Studenten van diverse opleidingen krijgen de gelegenheid hun 

eigen aanbod te creëren en te verkopen aan studenten en 

medewerkers van de school. Op deze wijze worden sociale 

vaardigheden, ondernemerschap en oplossingsgericht werken 

gestimuleerd. 

2.7 Theaterproject ‘Hertha’
In april was het Deltion College het toneel voor de bijzondere 

theatervoorstelling ‘Hertha. Verder geen nieuws’. Een ontroerende 

voorstelling rondom de vriendschap van de Joodse Hertha Aussen 

en de niet-Joodse Netty Hietkamp uit Wijhe. Een tragisch, waar-

gebeurd verhaal ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.  

De oorlog dreef een wig tussen de hartsvriendinnen. Hertha 

werd afgevoerd naar Kamp Westerbork. In een intense brief-

wisseling fantaseerden de vriendinnen over de dingen die ze 

deden en nog wilden doen. De meisjes zagen elkaar echter nooit 

meer terug. De voorstelling is gemaakt onder leiding van 

theatergroep De Jonge Honden, onder leiding van oud-student 

en artistiek leider van het gezelschap Jolmer Versteeg. Aan het 

project deden medewerkers mee, wijkbewoners en meer dan 

400 studenten: van studenten Podiumtechniek, Grime, Artiest, 

Fotografie en Grafische Vormgeving tot Transport en Logistiek, 

Facilitaire Dienstverlening, Horeca, Meubel & Hout. Zij bouwden 

decorstukken, speelden mee in het ensemble, volgden gast-

lessen over de Joodse keuken, of bezochten voormalig Kamp 

Westerbork. In sommige onderwijsteams werden de lessen 

Burgerschap gewijd aan de thematiek vrijheid en inwissel-

baarheid. Op de school hingen werken van kunstenaar Jeroen 

Krabbe, over diens opa die werd vermoord in Sobibor. Een serie 

die de school in bruikleen kreeg van Museum de Fundatie.  

De kunstwerken werden bewaakt door studenten van de opleiding 

Beveiliging die werkten als suppoost. Dit alles leidde tot drie 

uitverkochte voorstellingen voor meer dan 1.300 mensen, waar-

onder mevrouw Netty Hietkamp zelf en leden van de familie 

Aussen. 

Het Deltion College sleepte in 2013 met dit theaterproject de titel 

voor het beste mbo-project van Nederland in de wacht. Deltion 

scoorde de meeste stemmen van alle deelnemende projecten in 

diverse categorieën. De wedstrijd is een initiatief van de MBO-

raad. Er deden 25 scholen met 53 projecten mee.

-  Bekijk het interview met mevrouw Nietkamp:  

https://www.youtube.com/watch?v=Rv4WaKUPJeQ

- www.deltion.nl/hertha

- Making off: https://www.youtube.com/watch?v=5eSQ8GWjEtU

2.8 Educatie
Door het wegvallen van de verplichte winkelnering rondom 

educatie, heeft het Deltion College in 2012 zijn educatie-

activiteiten heroverwogen. In 2013 heeft het College van Bestuur 

definitief het besluit genomen om in 2015 te stoppen met de 

educatie-activiteiten. In 2013 zijn voorbereidingen getroffen voor 

personele afbouw. Zo is een sociaal plan opgesteld, waarover de 

OR positief heeft geadviseerd en wat een akkoord heeft 

gekregen van de vakbonden.

2.9 Deltion als goede buur
In 2013 heeft het Deltion College de relatie met de wijk Holterbroek 

verder geïntensiveerd. Op 2 september organiseerden we een 

wijkbijeenkomst in het teken van elkaar ontmoeten en inzicht 

krijgen in wat we voor elkaar kunnen betekenen. Bijna 40 wijk-

bewoners zijn op de bijeenkomst afgekomen. De bezoekers 

wilden meer informatie over wat de school doet aan afval- en/of 

parkeeroverlast. Het was een vruchtbare bijeenkomst, waar 

iedereen kon aangeven wat er in gezamenlijkheid, dus met 

wijkbewoners, politie, gemeente Zwolle én Deltion verbeterd  

zou kunnen worden.
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Overlast
Er is in 2013 veel aandacht geweest voor parkeren op de openbare 

weg, waardoor wijkbewoners niet voor de deur kunnen parkeren. 

De beveiliging surveilleerde daarom tussen 07.30 uur en 09.00 

uur de eerste zes weken van het schooljaar actief op straten 

rondom de school. Na die zes weken werd er steekproefsgewijs 

gesurveilleerd en gecontroleerd. Ook werd er een betere briefing 

gegeven aan de verkeersregelaars die tijdens evenementen 

(open dagen, diploma-uitreikingen) bezoekers verwezen naar de 

parkeergarages. Wijkbewoners kregen ook een evenementen-

kalender toegestuurd, zodat zij op de hoogte zijn van wat 

wanneer speelt. Daarnaast werkte de school aan de bebording 

en routebeschrijvingen naar Deltion. 

Wijkleerbedrijf
In 2014 is het Wijkleerbedrijf Zwolle geopend. In 2013 zijn 

hiervoor de voorbereidingen getroffen. Een wijkleerbedrijf dat is 

gevestigd in woonzorgcentrum Fermate in de wijk Holtenbroek, 

de wijk waarin de school ligt. Het wijkleerbedrijf is een samen-

werkingsverband tussen de school, Driezorg (organisatie actief 

op gebied van ouderenzorg) en Calibris (Kenniscentrum voor 

leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport), waarbij zestien 

studenten hun opleiding volgen en in de praktijk leren. Zij gaan 

bewoners helpen met de alledaagse activiteiten die men –

tijdelijk- zelf niet meer kan oppakken zoals de hond uitlaten, 

(samen) boodschappen doen of helpen bij huishoudelijke klusjes. 

De zestien studenten volgen de opleiding Zorghulp of Helpende 

Zorg & Welzijn. Vanuit het wijkleerbedrijf Zwolle vindt beide 

opleidingsdelen plaats: het leren en het werken. De praktijk leren 

ze door werkzaamheden voor mensen in de wijk te doen.

Jong belegen op burendag
Driezorg en Deltion College zijn ook het project ‘Jong Belegen’ 

gestart. Studenten van de opleiding Sociaal Agogisch Werk 

maken kennis met de leefwereld van ouderen. Met dit initiatief wil 

Driezorg de studenten enthousiasmeren voor het werken in de 

ouderenzorg. Op burendag 2013 ontbeten studentes met ouderen 

in de wijk Holtenbroek. Na het ontbijt gingen de senioren mee 

naar het Deltion College voor koffie met gebak en het gezamenlijk 

aanheffen van het Burenlied.

2.10 Passend Onderwijs
Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 is 

het Deltion College verantwoordelijk voor het organiseren en 

vormgeven van een passend begeleidingsaanbod voor onze 

studenten. Deltion heeft daarbij de visie het onderwijs passend 

te maken voor de student. Binnen Deltion studeren ruim 500 

studenten met een rugzak. Tot heden konden zij rekenen op 

ambulante begeleiding. Met de komst van het Passend 

Onderwijs maakt deze constructie plaats voor een zorgplicht die 

volledig voor rekening komt van de onderwijsinstelling. Het 

Deltion College heeft zich in 2013 voorbereid op de nadere 

wetsverandering.

Binnen elk onderwijsteam is in 2013 een teamdeskundige 

opgeleid. Om collega’s te coachen en te begeleiden in het 

verzorgen van passend onderwijs. Daarmee is vanaf 1 augustus 

2014 elk onderwijsteam in staat zijn studenten met een 

bijzondere begeleidingsvraag passend onderwijs te bieden. 

Bij het vormgeven van een passend begeleidingsaanbod wordt 

gekeken wat instromers uit het voortgezet onderwijs nodig 

hebben om succesvol een mbo-studie te volgen en een diploma 

te behalen. Passend Onderwijs heeft daarmee ook consequenties 

voor het toelatingsbeleid en de toelatingseisen van onze opleidingen. 

Deltion gaat uit van de wettelijke toelatingseisen. In het najaar 

van 2013 heeft de school aanvullende eisen voor toelating tot 

een opleiding getoetst aan strikte criteria, waarna deze eisen zijn 

vastgesteld door het bevoegd gezag, het College van Bestuur.

Vastleggen, volgen en verantwoorden
Initiële afspraken over extra ondersteuning worden vaak al 

gemaakt tijdens de intake. Op basis van de geconstateerde 

problematiek zullen afspraken over de concrete ondersteuning 

worden vastgelegd in een bijlage bij de onderwijsovereenkomst. 

Van leraren en begeleiders wordt verwacht dat zij vertrouwd zijn 

met het dossier van hun student en hun bevindingen vastleggen 

in het studentvolgsysteem. Er moet dan ook sprake zijn van een 

evaluatiecyclus, waarbij tussentijdse aanpassing van de bijlage 

onderwijsovereenkomst nodig kan zijn.

2.11 Toelatingsbeleid
Het toelatingsbeleid van het Deltion College is eind 2013 tegen 

het licht gehouden in het kader van Passend Onderwijs. In 2013 

is vastgesteld dat het Deltion College drie kernwaarden centraal 

stelt in haar toelatingsbeleid: 

1. Toegankelijkheid
Het Deltion College draagt zorg voor toegankelijk beroeps-

onderwijs en houdt rekening met het recht op onderwijs en de 

leer- en kwalificatieplicht. Iedere student die in staat is regulier 

onderwijs te volgen is welkom, ongeacht zijn achtergrond. Het 

Deltion College verricht doeltreffende aanpassingen om aspirant-

studenten met een handicap of een chronische ziekte succesvol 

een beroepsopleiding te laten volgen, tenzij deze aanpassingen 

een onevenredige belasting vormen.

2. Zorgvuldigheid
Het Deltion College heeft een zorgvuldig toelatingsbeleid waarbij 

het wettelijk kader uitgangspunt is. Het instroomproces is 

vastgelegd (en opgenomen in het kwaliteitshandboek), de 

aanvullende eisen & adviezen zijn reëel & betrouwbaar en zij 

worden consistent toegepast. De uitkomst van de procedure is 

onvoorwaardelijk (eenmaal ingeschreven blijft ingeschreven). 

Deltion heeft een toetsingscommissie die toeziet op het 

toelatingsbeleid.



13

3. Transparantie
De student moet laagdrempelig op de hoogte kunnen raken van 

het instroombeleid van het Deltion College. 

Het toelatingsbeleid van het Deltion College gaat uit van:

- Wettelijke toelatingseisen

- Aanvullende eisen

- Aanvullende criteria

Wettelijke toelatingseisen
De toelatingseisen voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) 

verschillen per opleidingsniveau. Voor de basisberoepsopleiding 

gelden bijvoorbeeld andere vooropleidingseisen dan voor de 

middenkaderopleiding. Deltion hanteert de wettelijke toelatings-

eisen en vermeldt die in de voorlichting op de website bij elke 

opleiding.

Aanvullende eisen 

Opleidingen op niveau 3 en 4 kunnen in uitzonderlijke gevallen 

aanvullende eisen stellen. Als een student niet aan deze eisen 

voldoet, mag de opleiding hem afwijzen. De aanvullende eisen 

zijn gerelateerd aan de wettelijke vereisten of branche-specifieke 

eisen.

Het voornemen voor afwijzing wordt aan de student verteld en 

toegelicht. Het wordt schriftelijk aan de student bevestigd. Bij 

een afwijzing ondersteunt Deltion de student in het vinden van 

een andere opleiding/ander traject. De student wordt gewezen 

op zijn recht om bezwaar te maken bij de bezwarencommissie. 

Als er voor een opleiding aanvullende eisen gelden, staan deze 

vermeld in de opleidingsinformatie op de website.

Aanvullende criteria 

Het Deltion kent voor sommige opleidingen aanvullende criteria. 

Aanvullende criteria zijn in principe adviescriteria. Dat betekent 

dat Deltion op basis van zo’n criterium dringend kan adviseren 

een andere studie te kiezen, maar dat komt niet neer op een 

weigering. Als er aanvullende criteria zijn benoemd, zijn deze 

terug te vinden in de opleidingsinformatie. Aanvullende criteria 

worden gebruikt om een student te behoeden voor voortijdige 

uitval of voor een ongunstige kans op werk. 

Studenten kunnen ondanks het negatieve advies starten met  

de opleiding. In zo’n geval kan in een bijlage bij de onderwijs-

overeenkomst worden vastgelegd dat de student start met de 

opleiding ondanks het advies. Daarnaast wordt beschreven 

welke extra inspanning de student dient te leveren en waaraan 

de opleiding zich dient te houden. Extra inspanning kan onder 

andere betrekking hebben op verplicht volgen van extra lessen, 

zoals voor Nederlands of Rekenen. 

Negatief advies of afwijzing 

Negatief advies 

Als een jongere niet voldoet aan een aanvullend criterium dat 

geldt voor een opleiding, kan dat reden zijn om een negatief 

advies af te geven. Daarbij wordt wel direct besproken welke 

andere Deltion opleidingen wellicht beter aansluiten. Een negatief 

advies is geen afwijzing. Iemand kan dus wel met een opleiding 

starten, maar dat is ‘op eigen risico’. 

Afwijzing 

Een aspirant student kan op grond van de wettelijke 

toelatingseisen of aanvullende eisen worden afgewezen. 

Daarnaast kan de aspirant student worden geweigerd als:

1. er sprake is van een onevenredige belasting van de opleiding; 

2.  toelating van de student ertoe leidt dat het onderwijsproces 

(school en bpv) van collega-studenten ernstig wordt verstoord; 

3.  toelating van de student ertoe leidt dat de veiligheid in  

de school en stage niet kan worden gegarandeerd.

Toetsingscommissie
Voordat een definitief negatief advies of een afwijzing wordt 

afgegeven, vindt bij Deltion een beoordeling plaats door een 

speciale Toetsingscommissie. Na deze toetsing ontvangt de 

aspirant student een brief met een onderbouwd negatief advies 

of afwijzing. Een negatief advies of afwijzing gaat altijd gepaard 

met een uitnodiging voor een loopbaangesprek. Zo’n gesprek is 

erop gericht om andere studiemogelijkheden bij Deltion te 

onderzoeken. Voor wie het niet eens is met de afwijzing is er de 

mogelijkheid bezwaar aan te tekenen bij de Bezwarencommissie 

van het Deltion College.

Vanaf 1 maart 2014 communiceert het Deltion College haar 

toelatingsbeleid in gelijke bewoordingen op de website. 

2.12 ULC-claim
In oktober 2012 heeft de Raad van Arbitrage vonnis gewezen in 

de zaak ULC-claim. Tegen het aan ULC toegewezen bedrag voor 

de stagnatie- en inefficiencykosten (€ 5,1 mln. inclusief rente en 

BTW) heeft Deltion College hoger beroep aangetekend. In 

februari 2014 hebben beide partijen een schikking getroffen 

tijdens de eerste zitting van het hoger beroep. Het totale bedrag 

dat Deltion College terug zal krijgen bedraagt bijna € 1,2 mln. Het 

restant van  de vordering (€ 3,9 mln.) wordt als verlies genomen 

in boekjaar 2013.
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Bij de vertaling van de strategische visie 
naar de sectoren en de diensten, heeft het 
Deltion College gezocht naar een 
besturingsmodel dat een eenduidige sturing 
en consistente werkwijze bevordert, waarbij 
integraal management een plek krijgt in de 
werkwijze. Het Deltion College werkt met 
het zogenaamde INK-model. Een model dat 
houvast geeft in de manier waarop de 
vertaling van de strategische visie vorm 
wordt gegeven. 

3.1 INK-model
Het INK-model is een cyclisch model. Dat betekent dat Deltion 

periodiek de realisatie van de resultaten bekijkt en hierop 

reflecteert. Hoe doen we het? Wat kan beter? Wat gaan we 

anders doen? We willen een lerende organisatie zijn, omdat 

continu verbeteren en vernieuwen bijdraagt aan ontwikkeling en 

succes. Het principe van Plan-Do-Check-Act komt hierin terug.

3.2 Sectorplannen
De jaarcyclus van het College van Bestuur geeft vorm aan de 

PDCA-cyclus op strategisch niveau. Elk jaar schrijft een directeur 

een sector- of dienstplan. Het plan geeft inhoud aan de uitwerking 

van de Plan-velden uit het INK-model (leiderschap en beleid en 

strategie). Deze zijn organisatiebreed geformuleerd, omdat we 

streven naar een eenduidige en consistente werkwijze in de hele 

organisatie. Allereerst formuleert de directeur de sectordoel-

stellingen. De organisatiedoelstellingen kennen een doorlooptijd 

tot en met 2017. Het sectorplan voorziet in de fasering en 

prioritering voor de komende twee jaar. Wat gaat sector X in 

2013 en 2014 doen, zodat de organisatiedoelstellingen in 2017 

bereikt worden. Daarna wordt de omgeving in beeld gebracht. 

Wat gebeurt er specifiek voor de branche en het werkveld van 

de betreffende sector? Welke trends zijn er waar te nemen? 

Waar staat de omgeving in 2014 en verder in 2017? Als er een 

goed en eenduidig beeld is van de omgeving volg een interne 

analyse. Waarna een strategie beschreven wordt op drie 

terreinen: onderwijs, human resource development (HRD) en 

bedrijfsvoering.

3.3 Team-/Verbeterplannen teams
Een volgende stap is logischer wijs de teamplannen. Wat zien  

we extern en intern specifiek voor team x? Wat valt op na het 

invullen van de vragenlijst ‘Basis op orde’? En wat doen we op 

het gebied van onze basiskwaliteit, onderwijs, HRD en 

bedrijfsvoering? Wat zijn onze teamdoelstellingen en welke 

concrete acties? De beschreven doelstellingen en concrete 

acties zijn het uitgangspunt voor de persoonlijke werkplannen 

van alle medewerkers. 

Het teamplan wordt in een cyclus van een jaar opgesteld/

bijgesteld. In september 2013 heeft elk team een teamplan 

opgesteld en uitgezet. Het team evalueert en analyseert de 

acties in het plan gedurende het jaar en stelt deze bij indien nodig.

3.4 Evaluatie en bijstelling processen
In de periode juni 2012 tot 31 december 2013 heeft het bureau 

O&K met de adviseurs kwaliteitszorg in de sectoren conform het 

plan van aanpak het bestaande kwaliteitsmanagementsysteem 

herijkt. De onderwijsprocessen zijn opnieuw beschreven en 

Deltionbreed geïmplementeerd. In juli 2013 is een eerste 

evaluatie van de processen gemaakt daar waar nodig zijn deze 

bijgesteld en opnieuw geïmplementeerd. In 2014 vindt herijking 

plaats van de onderwijsstandaarden SLB, BPV en examinering.

3.5 Follow up interne audits
Vanaf begin 2013 heeft de auditcommissie naast de audits ook 

follow up onderzoeken gedaan bij 13 teams. Deze teams hebben 

in 2012 een audit gehad. Met de follow up wordt onderzocht in 

hoeverre de teams de verbeteracties uit de auditrapportage 

hebben opgepakt en zo nodig verbeterd.

Verbeterbeleid3
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3.6 Kwartaalgesprekken
Periodiek bespreken het College van Bestuur en de directeur de 

voortgang van de realisatie van de resultaatafspraken (jaarcyclus). 

Elk kwartaal heeft een directeur een kwartaalgesprek met het 

College van Bestuur om ontwikkelingen te bespreken. Loopt 

alles zoals verwacht en gepland? Of zijn er onverwachte 

gebeurtenissen die wellicht invloed hebben op de resultaat-

afspraken? Ter voorbereiding op deze gesprekken verzorgt de 

secretaris College van Bestuur, in samenwerking met de afdeling 

control, auditing en risicomanagement, voor een toegankelijke 

rapportage op de te meten onderdelen. Deze wordt tijdig 

verzonden naar de betreffende directeur zodat er genoeg tijd  

is om het kwartaal-, dan wel jaargesprek, voor te bereiden.  

De directeur schrijft een korte analyse en toelichting bij de 

rapportage: we hechten belang aan actieve verantwoording 

(rekenschap afleggen). De directeur stuurt de toelichting op de 

kwartaalrapportage voorafgaand aan het gesprek naar het 

College van Bestuur. Aan het eind van het jaar beoordeelt het 

College van Bestuur elke directeur op het al dan niet behalen van 

de afgesproken resultaten en worden er punten ter verbetering of 

verandering benoemd. Zo kan het sector- of dienstplan bijgesteld 

worden voor het volgende jaar.
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Onderwijssectoren

Het Deltion College is verdeeld in drie 
onderwijssectoren. Deze sectorindeling 
sluit aan bij de domeininrichting van het 
Ministerie van OC&W. 

4.1 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. Cor Dijks is als 

sectordirecteur eindverantwoordelijk voor de sector. Adjunct-

directeur Jan Lanting, vanaf september 2013 werkzaam voor de 

sector Gezondheid, Welzijn & Sport, is opgevolgd door Esther 

Harmsen. Cor Dijks en Esther Harmsen vormen samen met 

de opleidingsmanagers het sectormanagement van de sector 

Economie & Dienstverlening.

4.1.1 Kwaliteit van de opleidingen
De vijf pijlers van de strategische visie van Deltion zijn binnen de 

sector via een sectorplan concreet uitgewerkt naar team- en 

verbeterplannen. Hiermee wordt de PDCA-cyclus van het 

gevoerde beleid verder vervolmaakt.

Begin 2013 is er een afstemmingsgroep opgericht ten behoeve 

van de onderwijsontwikkeling. De afstemmingsgroep heeft tot 

doel de onderwijsteams te ondersteunen bij het formuleren van 

de onderwijsvisie en het invoeren van maatregelen voortkomend 

uit MBO2015 / Focus op Vakmanschap. Eind 2013 is besloten de 

afstemmingsgroep te ontheffen van hun taak, belangrijkste reden 

was het uitstel met betrekking tot de invoering van de nieuwe 

kwalificatiestructuur tot 2016. 

Tevens is een kernteam kwaliteitszorg ingericht waar naast de 

directie, de adviseurs onderwijs en kwaliteitszorg en een 

opleidingsmanager zitting hebben. Doel van het kernteam is  

het eenduidig en consequent doorvoeren en borgen van 

kwaliteitsbeleid. 

Het onderwijs van de sector Economie & Dienstverlening vindt, 

door een interne herhuisvesting in 2013, voor het grootste 

gedeelte geconcentreerd plaats in twee gebouwen (Wit en Geel).

De laatste aanpassingen zullen gedurende de zomervakantie van 

2014 plaatsvinden, waardoor studenten vanaf augustus 2014 

onderwijs hebben in twee, naast elkaar gelegen, gebouwen.  

Dit draagt bij aan het creëren van een prettige en vertrouwde 

leeromgeving waarin studenten en leraren elkaar kennen. 

Onderwijsteams werken dichter bij elkaar wat leidt tot synergie. 

Tevens worden ter beschikking staande vierkante meters 

effectiever en efficiënter gebruikt, waardoor budget kan 

verschuiven van huisvesting naar onderwijs.

Op 29 en 30 oktober stond Deltion in het teken van de 

Jeans2daagse. Samen met Branche Bureau Mode en DETEX-

opleidingen verzorgden de Deltion mode-opleidingen een 

interactieve dag waarin jeans de verbindende factor werd tussen 

het bedrijfsleven en de student. Met een jeansquiz, interviews 

met jeansleveranciers, presentaties van jeansspecialisten en een 

studentenopdracht en –expositie ten behoeve van hergebruik 

van jeans werd het belang van jeans voor de Nederlandse en 

buitenlandse modewereld onderstreept. Een geslaagd initiatief 

om onderwijs en werkveld blijvend bij elkaar te laten aansluiten.

In november is de onderwijsvisie voor de sector Economie en 

Dienstverlening vastgesteld. Centraal in de onderwijsvisie staan 

de betrokkenheid bij en de ontwikkeling van studenten, samen-

werking tussen onderwijsteams en studenten, het belang van 

vakmanschap en de betrokkenheid van het werkveld bij het 

onderwijs.

4.1.2 Samenwerking
Vanaf maart 2013 is de opleiding Veiligheid & Vakmanschap met 

ongeveer 280 studenten medegebruiker van de accommodatie 

van voetbalvereniging HTC in Zwolle. De accommodatie wordt, 

evenals de bosrijke omgeving, afwisselend gebruikt voor instructie, 

sport en het trainen van militaire vaardigheden. 

Op woensdag 26 juni ondertekenden het Deltion College en  

de toeristische sector van WaterReijk Weerribben Wieden een 

samenwerkingsconvenant, waarvoor studenten van het Deltion 

College concrete opdrachten uitvoeren. De onderzoekende blik 

van jonge, ambitieuze studenten leidt tot vernieuwende ideeën 

die snel en tegen lage kosten uitgevoerd kunnen worden. De 

opdrachten bieden studenten de mogelijkheid om datgene wat 

op school is geleerd direct in de praktijk brengen.

Inspanning en 
resultaat4
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Op 4, 5 en 6 september hebben derdejaars studenten niveau 3 

van de opleiding Schoonheidsspecialist de Spa Wellness & 

Beauty van recreatiepark de Beerze Bulten in Beerze 

overgenomen. De studenten waren verantwoordelijk voor de 

publiciteit, het plannen, de ontvangst van gasten en de uitvoering 

van de door henzelf bedachte arrangementen en behandelingen. 

Op 3 oktober 2013 hebben het Deltion College en de Sales 

Management Association (SMA) een overeenkomst ondertekend, 

waardoor de opleiding Junior Accountmanager officieel is 

geaccrediteerd door de SMA en voldoet aan de eisen van 

commerciële functies. De accreditatie biedt studenten de kans 

om naast hun mbo-diploma Junior Accountmanager ook het 

SMA-kenniscertificaat te behalen om zo hun kansen op de 

arbeidsmarkt te vergroten.

Summercamp Heino en het Deltion College hebben een 

overeenkomst afgesloten waardoor studenten van de opleiding 

Leisure en Hospitality een dag per week hun theorie- en 

praktijklessen volgen bij Summercamp.

Het Deltion College en de vijf restaurants van McDonald’s in 

Zwolle, Heerde en Kampen zijn gaan samenwerken. Binnen de 

opleiding Hotelmanagement wordt een McDonald’s klas 

gevormd, waarin de formule van dit bedrijf centraal staat, theorie 

en praktijk samensmelten en zo gezamenlijk de werknemer van 

de toekomst wordt opgeleid.

De commercieel economische opleidingen van Deltion zijn een 

samenwerking gestart met de Friedrich Liszt Schule in Berlijn ten 

behoeve van de internationale ervaring van studenten. Door de 

samenwerking kunnen studenten onderdelen van de opleiding 

Vestigingsmanager Groothandel uitvoeren in Berlijn. Tevens 

ondersteunt de Friedrich Liszt Schule studenten en docenten bij 

de beroepspraktijkvorming in Berlijn.

4.1.3 Studentensuccessen
Tweede- en derdejaars studenten van de opleiding Beauty, Body 

& Care zijn op 8 januari in de prijzen gevallen bij de landelijke 

vakwedstrijden Schoonheidsspecialist.

Laura van Renen, oud-student van de opleiding Zelfstandig 

Werkend Gastheer/Gastvrouw, is op 9 januari uitgeroepen tot 

HorecaHeld 2013.

Voor het vierde achtereenvolgende jaar hebben Hotelschool 

studenten Wildthout Hotel & Restaurant voor twee weken 

overgenomen. Derdejaars studenten vervulden bij toerbeurt alle 

voorkomende functies in het hotel. Met dit project stimuleert 

Deltion het ondernemerschap van studenten. 

Op 19 juni bezochten koning Willem-Alexander en koningin 

Máxima de provincie Flevoland en Overijssel. Hierbij hebben 

studenten van de horeca vakopleidingen zowel in Ens als in ‘s 

Heerenbroek de lunch voor het koningspaar en hun genodigden 

verzorgd. De bakkers hebben gezorgd voor de bonbons en de 

studenten van de Hotelschool en Luchtvaardienstverlener waren 

verantwoordelijk voor het bereiden en uitserveren van de lunch.

Op 6 juni vond de Deltion Fashion Show plaats, een spetterende 

show met meer dan 700 gasten. De Fashion Show is de 

afsluiting van het schooljaar voor de studenten van de opleiding 

Mode, waarbij studenten uit alle leerjaren hun zelf ontworpen 

creaties presenteren. 

Studenten van de opleiding Orde & Veiligheid waren 

verantwoordelijk voor de beveiliging van het MegaWatt Festival in 

de IJsselhallen in Zwolle. MegaWatt is met meer dan vijftig 

artiesten het grootste indoor festival. Samen met de 

professionele beveiligers van Bloemink Security zorgden de 

studenten er voor dat het twaalf uur durende dance event 

vlekkeloos verliep.

Tijdens het Nederlands Kampioenschap Jeugdwedstrijden in 

Wageningen vielen meerdere Deltion bakkers in de prijzen. 

Johan Jan Vliegendehond werd verkozen tot Nederlands 

kampioen brood- en banketbakker. De Stichting 

Jeugdvakwedstrijden organiseert sinds 1961 vakwedstrijden 

voor jonge brood- en banketbakkers. Dit doen zij in nauwe 

samenwerking met het Nederlands beroepsonderwijs en het 

bedrijfsleven.

Studenten Facilitair Leidinggevende hebben met het verzorgen 

van een aantal Libanese diners en workshops en het verkopen 

van Libanese producten 1.800 euro verzameld voor de Libanese 

Stichting Al Kafaat. Al Kafaat biedt scholing, werk en zorg aan 

kinderen, volwassenen en ouderen met een lichamelijke en/of 

verstandelijke beperking en aan kinderen met een 

sociaaleconomische achterstand.

4.1.4 Nieuwe opleidingen
Deltion heeft sinds begin 2013 een opdracht van de 

Belastingdienst Noord en Randmeren. In het kader van de 

reorganisatie van de Belastingdienst kunnen enkele tientallen 

medewerkers zich laten (om)scholen tot assistent accountant 

niveau 4.

4.2 Sector Gezondheidszorg, 
Welzijn & Sport

De eindverantwoordelijkheid van de sector Gezondheidszorg, 

Welzijn & Sport (GW&S) kwam in 2013 voor rekening van Gusta 

van der Zanden (sectordirecteur) en Jan Lanting (adjunct 

directeur).

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 

aansturing van de sectordirectie van GW&S.
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4.2.1 Kwaliteit van de opleidingen
Gedurende 2013 hebben de opleidingen grote voortgang 

geboekt in het voorsorteren op de contouren van het onderwijs 

in 2015, zoals die zijn opgetekend in het Actieplan Focus op 

Vakmanschap. De voorbereidingen verlopen volgens plan. 

Onderwijsprocessen en BPV-processen zijn onderwerp van 

doorontwikkeling op basis van een PDCA-cyclus die sector 

breed wordt aangevlogen. De teams zijn actief en succesvol om 

de basis op orde te krijgen. Dit aan de hand van de gemaakte 

zelfevaluatie. Rendementscijfers staan op de agenda van de 

teamvergaderingen. Op het gebied van examinering zijn naar 

aanleiding van de Deltion-brede auditrapportage verbeteringen 

ingezet onder leiding van het bureau Cinop. Op teamniveau is 

veel geïnvesteerd in bijscholing in het kader van de komst van 

het Passend Onderwijs. 

De auditcommissie heeft een vijftal opleidingen onderzocht.  

De onderwijsprocessen, contacten met het werkveld, BPV  

en studieloopbaanbegeleiding zijn op orde. De borging van de 

examinering in de praktijk en kwaliteitszorg zijn bij drie opleidingen 

als onvoldoende beoordeeld. Om deze gebieden zijn acties 

ingezet die tot verbeteringen leiden, zoals een protocol voor de 

borging van de examinering in de praktijk en zoals het imple-

menteren en monitoren van de vastgestelde kwaliteitsprocessen. 

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

werkveld. Een aantal opvallende initiatieven die in 2013 gestalte 

kregen.

Het samenwerkingsverband Zorgcampus Noorderboog wierp 

zijn eerste vruchten af, onder meer in het project GildeLeren, een 

stageconcept waarbij (ook door het onderwijs) intensieve 

begeleiding wordt geboden op de werkvloer aan studenten 

Helpende zorg en welzijn. Deltion is een van de vijf leden van de 

coöperatie waarbij wordt samenwerkt met een tal van partners 

uit zorg, bedrijfsleven, onderwijs en overheden.

Ook in het prestigieuze Health Innovation Park ziet Deltion zich 

vertegenwoordigd als actieve partner. Dit betreft een samen-

werkingsvorm op het snijvlak van zorg, kennis en ondernemer-

schap in de regio Zwolle waarbinnen zorgorganisaties, kennis-

instellingen, ondernemers, lokale en regionale overheden en een 

zorgverzekeraar kansrijke initiatieven een stap verder brengen.

Gedurende het crisisjaar verslechterde de werkgelegenheid  

in het welzijnswerk, de kinderopvang en de jeugdzorg. Veel 

werknemers uit de kinderopvang verloren hun werk. Deze trend 

was voor UWV, een aantal zorginstellingen en Deltion reden om 

een omscholingstraject op te tuigen richting het beroep van 

verzorgende.

In november ontvingen de eerste negen studenten het certificaat 

Entree XXL en een baangarantie. Entree XXL is een initiatief van 

1000jongeren, SociaalPlan en Deltion. In een bootcamp van zes 

weken werden de niveau 1-studenten klaargestoomd voor de 

arbeidsmarkt. 

De optiekopleiding zag haar toonaangevende positie bevestigd in 

een verdere intensivering van de samenwerking met diverse 

grote ketenbedrijven in de optiekbranche, waaronder Specsavers 

en Hans Anders. De diversiteit aan maatwerkvragen leidt tot 

mooie onderwijsinnovaties, zoals een blended learing traject voor 

de vervolgopleiding Contactlensspecialist.

Ook met het voortgezet onderwijs werd de samenwerking 

uitgebouwd. Een voorbeeld is het convenant tussen Thorbecke 

en Deltion dat sportieve mavisten een drempeloze doorstroom 

biedt naar de mbo-opleiding Sport & bewegen. Door de 

lesprogramma’s op elkaar af te stemmen verloopt de overstap 

naar het mbo soepeler en is de kans op succesvolle diplomering 

aantoonbaar groter.

4.2.3 Studentensuccessen
Ook in 2013 verzorgde studenten van de opleiding 

Onderwijsassistent binnen de Junior Deltion Academie bijlessen 

Nederlands, Engels en rekenen aan medestudenten die dat 

nodig hebben.

Met het project ‘Dichter bij de overkant’ vonden er boeiende 

ontmoetingen plaats tussen Deltion studenten en daklozen, die 

onderdak vinden in de Herberg dat zich op een steenworp 

afstand van de Deltion Campus bevindt. De ontmoetingen waren 

zo vormgegeven dat beide groepen werden geprikkeld om over 

de eigen grenzen te kijken: studenten maakten een zwerftocht 

door Zwolle, spraken met daklozen en vertrouwden hun 

impressies toe aan het papier in de vorm van een gedicht. De 

daklozen liepen een dagje mee in het Deltion lesprogramma. 

Ook zij maakten gedichten. De totaalopbrengst aan proza werd 

tijdens een gezamenlijke maaltijd aan elkaar voorgedragen. 

In Zorghuis Anna Heerkens (onderdeel van Woonzorgcentrum 

IJsselheem) creëerden studenten van de combi-opleiding VIG & 

MMZ een belevingstuin voor de bewoners bestaande uit 

dementerende ouderen. 

In juni ging een groep pas gediplomeerde doktersassistentes 

met een gele schoolbus op pad om persoonlijk een bedankje te 

richten tot huisartspraktijken die zich positief onderscheidden in 

het aanbieden van stageplaatsen. Met deze actie hebben de 

studenten bereikt dat regionale huisartsenorganisaties de krapte 

aan stageplaatsen op de agenda plaatsten.

Ook in juni verzorgden studenten van de opleiding Sport & 

Bewegen een activiteitenprogramma voor 10.000 basis-

schoolleerlingen uit Rotterdam in Ahoy. Het initiatief vond  

plaats voorafgaande aan het Nederlands Kampioenschap 

Turnen. Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie wilde met 

deze invulling aandacht schenken aan het thema bewegen. 
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4.2.4 Nieuwe opleidingen
In 2013 werden geen nieuwe opleidingen aangeboden.

4.3 Sector Techniek & Vormgeving
De sector Techniek & Vormgeving bestaat uit opleidingen in  

de richtingen Bouwen & Wonen, (Proces)techniek & ICT, 

Creatief, Voertuigentechniek en Transport & Logistiek. De 

eindverantwoordelijk heid ligt bij sectordirecteur Michiel Bilstra, 

die in 2013 samen met adjunct-directeuren Bernard de Boer en 

Alie Elzinga de sectordirectie van de sector Techniek & 

Vormgeving vormde.

4.3.1 Samenwerking met bedrijfsleven

4.3.1.1 Centrum voor innovatief vakmanschap 
Polymeren, Coatings en Composieten (CIV PCC) 
Op 13 december 2012 zegde Minister Bussemaker van het 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap officieel haar 

steun toe aan de oprichting van het Centrum voor innovatief 

vakmanschap Polymeren, Coatings en Composieten (CIV PCC). 

Op 13 februari 2013 vond in de school de officiële aftrap plaats. 

Op 16 mei 2013 werd in aanwezigheid van Berholt Leeftink 

(directeur-generaal Bedrijfsleven & Innovatie van het Ministerie 

van Economische Zaken) het prestatiecontract van de 

deelnemende bedrijven aan het CIV PCC ondertekend. De 

volgende bedrijven zetten hun handtekening om technische 

opleidingen te vernieuwen, de praktijk te versterken en 

aantrekkelijke leerroutes op te zetten voor toekomstige 

topvakmensen: Westrup Engineering, Dumocom B.V., HK-

Plastics, Schaepman’s Lakfabrieken, Maan Engineering, DSM, 

Trias industrial design en engineering, Robertpack Engineering, 

Wavin, Van Wijhe Verf, Stodt, Stork Plastics Machinery en 

Rollepaal. 

Leraren Kevin Nikkels, Bert Drent, Theo Lefferts,  

Stefan de Koning en Alex Eikelboom startten de ontwikkeling  

van de kennismakingsmodule Polymeren, Coatings en 

Composieten voor alle eerstejaarsstudenten van de opleiding 

Middenkader Engineering en Verf & Applicatie. Deze module 

werd op 9 september feestelijk gelanceerd. In het kader van 

deze lesmodule bezochten studenten een aantal keer in het jaar 

het Polymer Science Park, het innovatiecentrum voor toegepaste 

kunststoftechnologie in Zwolle, om proeven te doen met 

kunststof. 

Op dit moment worden twee vervolgmodules ontwikkeld. Vier 

maal per jaar komen betrokkenen bij elkaar om het kunststof-

onderwijs nader vorm te geven: de stuurgroep, de bij het CIV 

PCC aangesloten bedrijven, de schrijvers van de modules en 

anderen. Deze sessies vinden plaats tijdens bedrijfsbezoeken 

aan de deelnemende bedrijven. Zo werd in oktober HK-Plastics 

in Almelo bezocht en in december Maan Engineering in Raalte.

4.3.1.2 Kennisakkoord Logistiek
In juni ondertekende het Deltion College samen met nog dertien 

mbo-instellingen het Kennisakkoord Logistiek. De mbo-

instellingen gaan de komende vier jaar samenwerken met 

Transport en Logistiek Nederland (TLN), verladersorganisatie 

EVO, VTL Kenniscentrum Transport en Logistiek, Bedrijfstakgroep 

Transport en Logistiek en de MBO-Raad om de band tussen het 

mbo-onderwijs in logistiek en het bedrijfsleven te versterken. 

De partijen willen de komende jaren leraren professionaliseren, 

samenwerking in het onderwijs versterken en jongeren 

interesseren voor een logistieke opleiding.

4.3.1.3 Andere samenwerkingsverbanden
Elf medewerkers van Scania verzilverden via een EVC-traject bij 

Deltion Business hun kennis binnen de opleiding Assemblage 

Technicus Mobiliteitsbranche. De opleiding Vliegtuigonderhoud 

ontving in november vijf grote internationale luchtvaart 

gerelateerde bedrijven, die studenten een kijkje gaven in de 

praktijk van hun afsluitende stagejaar. 

In september hield het Deltion College een technische BBL 

MatchMarkt. Op deze banenmarkt werden potentiële 

werknemers/bbl-leerlingen en werkgevers uit de vakrichtingen 

Installatietechniek, Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde/Metaal, 

Mechatronica en Transport & Logistiek succesvol aan elkaar 

gekoppeld. De school richtte in 2013 in samenwerking met 

Electude Training B.V. een modern Open Leercentrum in, met als 

doel kwalitatief hoogwaardige trainingen voor autotechnici aan te 

bieden. In het centrum zijn diverse moderne technieken 

aanwezig, zoals diagnosevoertuigen, een verlichtingswand en 

een start- en laadsysteem. Het Open Leercentrum bevindt zich 

in de garage van de opleidingen Motorvoertuigen-, Carrosserie- 

en Tweewielertechniek.

4.3.1.4 Samenwerking met onderwijs
Om meer instroom in techniekopleidingen te genereren heeft het 

Platform Bèta Techniek in 2012 de programmalijn vmbo-mbo 

techniek opgesteld. Deltion ontwikkelt als penvoerder van dit 

traject leerroutes voor niveau 2 en 3 (vakmanschapsroute) en 

voor niveau 4 (technologieroute), samen met het regionale 

bedrijfsleven en de koploperscholen Carmel College Raalte, Stad 

en Esch Meppel, Thorbecke Scholengemeenschap Zwolle en 

Landstede-groep Talentstad Zwolle. Deze scholen namen dit jaar 

deel aan verschillende techniekactiviteiten, waarbij het regionale 

bedrijfsleven intensief betrokken is. Zo werd in maart de Week 

van Techniek in de school georganiseerd, vond in juni de 

jaarlijkse Skelterrace plaats, organiseerde het Deltion College 

samen met Talentstad in oktober het techniekevenement  

‘Who’s the Boss’ en vond in november op de campus de zesde 

regiofinale van de First Lego League plaats. In de maanden 

februari, maart, april en mei bezochten ruim 400 tweedejaars 

vmbo-leerlingen van Talentstad, Greijdanus, Stad en Esch en 

Thorbecke Scholengemeenschap de techniekopleidingen van 

het Deltion College. Dit initiatief is opgezet in samenwerking met 

partner OBM (OpleidingsBedrijf Metaal).
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4.3.2 Studentsuccessen 
Patrick Biesemaat, BBL-student Eerste Monteur Elektronische 

Installaties stond in maart in de finale van de Skills Masters in 

Rotterdam. Hij eindigde als vierde. Stefan Petter en Christian 

Vermeer, vierdejaarsstudenten ICT namen ook deel aan de Skills 

Masters. Stefan behaalde de vierde plaats, Christiaan de vijfde.

In november werden voor de eerste keer de Deltion Kampioen-

schappen georganiseerd, in samenwerking met Skills Heroes.  

Elf mbo-opleidingen, waaronder de opleidingen Fietstechnicus, 

Motorfietstechnicus, ICT-beheerder, Schilderen, Timmeren en 

Metselen deden mee. Het Deltion Rallyteam sloot in november 

een wederom succesvol seizoen af. Ze eindigden op de tweede 

plek in het algemeen klassement van het Nederlands Rally 

Kampioenschap. De rallyauto’s werden ook in 2013 onder-

houden door studenten van de Deltion Autosportklas. 

4.3.3 Nieuwe leermiddelen
In april stelde de Koninklijke Luchtmacht een Alouette III als 

leermiddel beschikbaar aan de opleidingen Vliegtuigonderhoud, 

een helikopter die in het verleden o.a. gebruikt werd als 

vervoermiddel voor het Koninklijk Huis.

Het nieuwe lesmateriaal kwam goed van pas; vanaf september 

startte Deltion met de vakrichting Vliegtuigonderhoud binnen de 

opleidingen Veiligheid en Vakmanschap van Defensie. In dat 

kader ontving dezelfde opleiding in mei ook een complete F-16 

(J-234) van de Koninklijke Luchtmacht. Om het officiële 

startschot te geven voor de VeVa-opleidingen Vliegtuig-

onderhoud, bracht Luitenant-generaal Alexander Schnitger, 

Commandant Luchtstrijdkrachten op 11 november een bezoek 

aan het Deltion College. 

4.3.4 Nieuwe opleidingen 
Op verzoek van het regionale bedrijfsleven startte het Deltion 

College in september de BBL-opleiding Servicetechnicus 

Installatietechniek, niveau 4. Met deze opleiding biedt het Deltion 

College binnen de opleidingen Installatietechniek een door-

lopende leerlijn aan van Onderhoudsmonteur (niveau 2)  

t/m Technicus Beheer en Onderhoud (niveau 4+).

In september startte zes klassen in de opleiding Technicus Gas/

Elektra niveau 4. Deze nieuwe opleiding is ontwikkeld door 

Enexis, Alliander, Joulz, Zadkine, het O&O fonds en Deltion, op 

specifieke vraag vanuit de markt. Het is voor het eerst dat een 

dergelijke opleiding op dit niveau te volgen is en het betekent een 

belangrijke uitbreiding van het onderwijsaanbod op dit gebied. 

4.4 Inspectie en kwaliteitsborging 
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 onvoldoende kwaliteit’ (http://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. 

4.4.1 Onderwijskwaliteit
Na aanleiding van het onderzoek dat in 2012 heeft plaats-

gevonden heeft de inspectie in 2013 nog extra onderzoek 

gedaan naar één opleiding; Boekhoudkundig Medewerker/

Financieel administratief Medewerker. Omdat deze opleiding  

in 2013 niet meer werd aangeboden is deze uit het verscherpt 

toezicht gehaald. De Inspectie heeft in 2013 wel een bureau-

onderzoek gedaan naar de uitloop van deze opleiding. In 

augustus 2013 heeft de instelling het definitieve rapport 

ontvangen waarin de opleiding voldoet aan de gestelde eisen. 

4.4.2 Onderzoek examenkwaliteit
De Inspectie heeft in 2013 geen onderzoeken naar de 

examenkwaliteit uitgevoerd.

4.4.3 Onderzoek gerealiseerde onderwijstijd
De Inspectie heeft in 2013 geen onderzoeken naar de 

onderwijstijd uitgevoerd.

4.4.4 Overzicht toezichtactiviteiten 2013
Twee keer per jaar ontvangt het Deltion College van de Inspectie 

een overzicht Toezichtactiviteiten. In dit overzicht worden alle 

toezichtactiviteiten van de Inspectie voor de komende periode 

beschreven. Het overzicht wordt halfjaarlijks uitgegeven. Het 

eerste ontvangen overzicht betrof de periode 1 januari 2013 tot  

1 juni 2013. In mei 2013 heeft het Deltion College het tweede 

overzicht ontvangen (periode 1 juni 2013 tot 31 december 2013). 

Hierin meldt de Inspectie dat het in deze periode geen 

toezichtactiviteiten bij het Deltion College uit zal voeren.

4.4.5 Voorbereiding onderzoek Staat van de 
Instelling 2014
In september 2013 is de instelling gestart met de voorbereiding 

op het onderzoek naar de Staat van de Instelling die in het 

voorjaar van 2014 zal gaan plaatsvinden. De voorbereiding 

bestond uit een aantal bijeenkomsten voor het management, 

waarin onderwerpen aan de orde kwamen als ‘de basis op orde’ 

en ‘kwaliteitsborging’. 

4.4.6 Examineren
In het voorjaar van 2013 is de visie op examineren afgerond.  

Er is een nieuw examenreglement vastgesteld, tezamen met een 

Handboek Examineren. Vanaf het najaar 2013 zijn de verschillende 

onderwijssectoren begonnen met het opstellen van een 

implementatie plan voor de invoer van het nieuwe Handboek.  

De samenstelling van examencommissies is gewijzigd en 

geuniformeerd voor alle onderwijssectoren. Daarnaast is er een 

begin gemaakt met het inrichten van een Examenraad en een 

aparte examencommissie voor flankerende onderwijs. 
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De verschillende commissies zijn on-the-job geschoold voor hun 

nieuwe taken en opdrachten. Deze scholing loopt door tot in 

2014. Voor flankerende onderwijs zijn ook aparte constructeurs 

en vaststellers geworven. Deze worden getraind door CINOP in 

het ontwikkelen en vaststellen van de instellingsexamens 

Nederlands en Engels.

4.4.7 Kwaliteitszorg
In het najaar van 2013 heeft een eerste evaluatieronde plaats 

gevonden van de processen zoals beschreven in het Handboek 

Kwaliteitszorg. In de organisatie is zichtbaar dat er gewerkt wordt 

aan gemeenschappelijk ontwikkelde processen. Er is meer 

afstemming en er wordt gewerkt vanuit een gemeenschappelijk 

kader. 

4.4.8 Kwaliteitsnetwerk MBO
Binnen MBO instellingen is de afgelopen jaren veel aandacht 

voor onderwijskwaliteit en kwaliteitsverbetering zichtbaar. 

MBO-instellingen kunnen ook nog veel van elkaar leren, als het 

gaat om het bewaken, verbeteren en borgen van die onderwijs-

kwaliteit. Dit heeft een aantal ROC’s ertoe gebracht gezamenlijk 

te gaan werken aan de kwaliteitsborging binnen hun instellingen 

om hierdoor mede  invulling te geven aan de verantwoordelijkheid 

van de sector voor de kwaliteit van het onderwijs. 

Het in 2010 opgerichte Kwaliteitsnetwerk mbo, heeft een 

auditsystematiek ontwikkeld om de borging van de onderwijs-

kwaliteit op instellingsniveau vast te stellen. Een goede 

kwaliteitsborging zal uiteindelijk de onderwijskwaliteit in de 

gehele instelling verbeteren. Door kennis en ervaring opgedaan 

bij de instellingsaudits te delen, ondersteunen MBO-instellingen 

elkaar bij het verbeteren van de kwaliteit. 

In november en december 2013 heeft het kwaliteitsnetwerk MBO 

een instellingsonderzoek uitgevoerd bij het Deltion College. Het 

eindoordeel van het netwerk luidt als volgt: Het Deltion College 

werkt zichtbaar aan een goede balans tussen controle en sturing 

op centraal niveau en praktische monitoring en verbetering op 

het niveau van de uitvoerende afdelingen. Daartoe staat de 

organisatie een indrukwekkende informatiestroom en georganiseerd 

analyserend vermogen ter beschikking. Er is een algemeen en 

breed gedragen kwaliteitsbewustzijn en een sterk reflectief en 

verbeterend vermogen zichtbaar. De auditcommissie is van 

mening dat het Deltion College een kwaliteitsprofiel heeft dat 

volledig overeenkomt met het profiel 3 (een integraal 

kwaliteitssysteem) en dat elementen uit profiel 4 (‘in control’) 

omvat. Voor deze beoordeling speelt een rol dat:

-   de nieuw ontwikkelde, adequate PDCA-cyclus nog niet 

helemaal doorlopen is; 

-  er veel onderzocht, beschreven en gepland is, maar dat nog 

niet alles in de volle omvang tot uitvoering is gebracht. 

De afronding volgend jaar van de eerste volledige cyclus in de 

systematiek zoals die gehanteerd wordt, geeft de organisatie de 

gelegenheid om de resultaten in kaart te brengen en de 

systematiek goed te evalueren. 

4.5 Studententevredenheid

4.5.1 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 vindt deze 

tevredenheidsmeting belangrijk onder haar studenten en doet 

daarom ook mee aan het onderzoek. Zo ook in 2013. In het 

najaar is het onderzoek uitgezet binnen de school. De resultaten 

worden verwacht halverwege het jaar 2014.

Studentenraad 
De Studentenraad bestaat uit 9 leden. Door het jaarlijks aftreden 

van studenten in de raad, zijn er regelmatig vacatures. Deze 

vacatures worden tot een ieders tevredenheid goed opgevuld. 

Een bevestiging van een goed functionerende Studentenraad. 

Alle leden van de Studentenraad nemen zitting in een commissie. 

De Studentenraad heeft drie commissies, te weten de commissie 

Onderwijs, de commissie BPV en de commissie Sfeer. De 

commissieleden gaan dieper in op de betreffende onderwerpen 

en hebben hierover, indien nodig, nader contact met 

medewerkers van het Deltion College. 

De Studentenraad heeft in 2013 vijf keer vergaderd met het 

College van Bestuur. Belangrijke onderwerpen tijdens deze 

besprekingen waren: de (plannen van aanpak van de) risico-

inventarisatie en –evaluatie (RI&A), de LAN-party, sociale 

veiligheid (waaronder het pestprotocol), BPV, het klimaat in de 

gebouwen, het studentenstatuut, de onderwijsovereenkomst en 

praktijkovereenkomst, het examenreglement, de studenten-

aantallen, een evaluatie van het Reglement Studentenraad en de 

plannen van de drie onderwijssectoren. Op een aantal punten 

heeft het College van Bestuur in 2013 formeel advies dan wel 

instemming gevraagd aan de Studentenraad en zijn de gevolgen 

van Focus op Vakmanschap voor studenten nader toegelicht 

door het CvB. 

In 2013 heeft de Studentenraad nog steeds zijn JOB-keurmerk 

behouden, wat betekent dat dit een Studentenraad betreft die 

regelmatig vergadert en in gesprek is met het College van 

Bestuur en de Ondernemingsraad. Daarnaast is ook de 

begeleiding vanuit de organisatie goed geregeld. Ook heeft de 

Studentenraad een nieuwe huisstijl met een eigen logo laten 

ontwerpen door een eigen student van de opleiding Grafische 

Vormgeving: Aniek Kroes. Het logo is in 2013 geïmplementeerd 

op meerdere huisstijldragers.

4.5.2 Instroomenquête
Eind 2012 is besloten om het onderzoek onder alle 

eerstejaarsstudenten eens in de twee jaar te houden. In het jaar 

dat er geen instroomonderzoek plaatsvindt, worden de 

studenten ondervraagt via de JOB enquête. In 2013 is deze JOB 

enquête uitgezet. Er is daarom geen instroomenquête gehouden. 
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Begin 2013 is een projectgroep ‘Student Centraal’ ingesteld die 

o.a. werkt studentvriendelijke eenduidige roosters. In de drie 

onderwijssectoren hebben drie pilots plaatsgevonden, waarin de 

aspecten voorkomen van lesuitval, fysieke lesomgeving en 

minder tussenuren werden meegenomen. Begin 2014 zijn de 

resultaten bekend geworden. De tevredenheid over roosters is 

gestegen bij zowel leraren als studenten die meededen aan de 

pilot. In 2014 zullen nieuwe pilots worden ingezet bij meerdere 

onderwijsteams.

4.5.3 Evaluatie relatie BOL-bedrijven 
De tevredenheid van BPV-relaties wordt binnen de organisatie 

op verschillende manieren gemeten. Naast een eigen ontwikkeld 

onderzoek, gebaseerd op het BPB-protocol (gemaakt door de 

MBO raad in 2009), zijn binnen een groot aantal branches eigen 

BPV-onderzoeken uitgevoerd.

De operationalisatie van het zelf ontwikkelde onderzoek heeft en 

deel van onze teams bereikt. Daarnaast hebben teams de keuze 

gemaakt hun BPV-relaties deel te laten nemen aan het 

brancheonderzoek. Ook zijn er teams die aan geen van beide 

onderzoeken hebben deelgenomen. Door verschil in meting en 

hoeveelheid metingen is een overallconclusie moeilijk te trekken. 

Wel overheerst en gevoel van goede aansluiting bij de wensen 

van het bedrijfsleven kijkend naar de invulling van de BPV. Dit 

baseert Deltion mede op de diverse contacten naast BPV-

onderzoeken in branchecommissies, Raad van Advies en diverse 

netwerken. Wel zijn we tot de conclusie gekomen dat we op dit 

moment onvoldoende eenduidige sturingsinformatie tot onze 

beschikking hebben. Op initiatief van de het Ministerie van 

OC&W gaat de MBO raad/DigiDoc een landelijk BPV-evaluatie 

opzetten om driejaarlijks de tevredenheid van het bedrijfsleven te 

toetsen. Wij nemen deel aan het ontwikkelen van het onderzoek 

en zullen in de pilotfase al participeren. In 2014 zal deze voor het 

eerst uitgevoerd worden. 

4.6 Strategische 
beleidsprogramma’s

4.6.1 Implementatie MBO2015
In 2013 heeft Deltion haar onderwijsvisie en onderwijsmodel 

vastgesteld. Het onderwijsmodel is richtinggevend voor het 

herontwerp van de opleidingen per 1 augustus 2016. Ter 

voorbereiding hierop  hebben de verschillende sectoren leraren 

getraind in het ontwikkelen en ontwerpen van curricula. In de 

sectoren is gestart met het doorvertalen van de onderwijsvisie 

naar de sector. Ook is in de sectoren gesproken over het 

didactisch en pedagogisch model. 

De onderwijsvisie en het onderwijsmodel is in november 2013 

samengevat in de Kaderbrief Onderwijs 2014 en is onder andere 

besproken met de Raad van Toezicht. De samenhang tussen 

strategisch en onderwijsbeleid is hierin goed zichtbaar 

geworden.

4.6.2 Taal & rekenen
Ook in 2013 hebben het overgrote deel van onze studenten deel 

genomen aan de pilot examens Nederlands en rekenen. De 

resultaten waren wisselend, maar Deltion heeft wel goede 

resultaten op het gebied van rekenen. In 2013 is de zak/slaag 

regeling nog niet van kracht voor generiek Nederlands en 

rekenen. 

4.6.3 Aanval op de uitval 
In 2013 is onverminderd ingezet op het terugdringen van 

voortijdige schooluitval (VSV). Gedurende het jaar werden de 

definitieve VSV-cijfers van het schooljaar 2011-2012 bekend. 

Daaruit bleek dat het aantal voortijdige schoolverlaters uit kwam 

op 6,2% (landelijk gemiddelde 6,9%) en daarmee met 0,9% was 

gedaald ten opzichte van een jaar eerder (was 7,1%). 

Inmiddels zijn ook de voorlopige cijfers van het schooljaar 

2012-2013 bekend (peildatum 1 oktober 2013). 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 5,0%. Ook in absolute zin is er een daling te zien. 

De definitieve cijfers van 2011-2012 vermelden 656 voortijdige 

schoolverlaters op 10.513 studenten; de voorlopige cijfers van 

2012-2013 spreken van 520 voortijdige schoolverlaters op 

10.405 studenten. In 2014 worden de definitieve cijfers over 

2012-2013 gepresenteerd.

Landelijk bedroeg het VSV-cijfer in 2011-2012 voor het 

middelbaar beroepsonderwijs 6,9%, op basis van de voorlopige 

cijfers van 2012-2013 is het landelijk aantal voortijdige 

schoolverlaters in het mbo 5,7%.

De daling van het aantal voortijdige schoolverlaters op basis van 

de voorlopige cijfers is een gevolg van de gezamenlijke 

inspanningen van het veld én van de aangescherpte 

meetmethode waardoor eerder onterechte VSV’ers niet langer 

worden geteld.

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

jaar en ouder nog steeds de grootste bijdrage leveren aan het 

aantal VSV’ers. 

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. De succesvolle 

samenwerking met relevante 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 schooluitvallers wordt gevormd. Zowel het Deltion 

College als de gemeenten zetten zich vanuit een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid in om de student te begeleiden naar een 

passend vervolg van zijn schoolloopbaan. 
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4.6.4 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 2013 is er gewerkt aan diverse leerlijnen, 

te weten ondernemendheid, ondernemersvaardigheden en 

ondernemen. Deze leerlijnen kunnen vanaf augustus 2014 

binnen en buiten het onderwijs worden gevolgd. 

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 

doelstelling om 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 organiseren (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 2013 hebben 

zowel medewerkers als studenten zich ingezet in het kader van 

maatschappelijk verantwoord organiseren, naast de reguliere 

maatschappelijke stages.

Een aantal voorbeelden uit 2013
In 2013 werd meerdere malen beroep gedaan op leraren en 

studenten in een maatschappelijke context. 

In maart vertrokken studenten van de Deltion optiekopleiding 

naar Italië om ruim 8.500 gebruikte brillen te overhandigen aan 

‘OneSight’, een hulporganisatie welke tot doel heeft gratis oog 

zorg aan te bieden aan Derde Wereldlanden. 

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.

Leerlingen van de opleiding Meubel & Hout maakten in februari 

voor Vidiveni Bistronomie in Zwolle twee prachtige houten tafels. 

In maart maakten studenten Meubel & Hout en Woninginrichting 

& Design decorstukken voor de TEDX Zwolle, een internationaal 

bekend symposium, waarin sprekers in 18 minuten de 

presentatie van hun leven geven. Studenten van Podiumtechniek 

en Artiest werden ingezet tijdens de presentaties van TEDX. 

In juni schakelde transportorganisatie DHL Deltionstudenten 

Logistiek in voor het kledingstransport van ruim 8500 

deelnemers aan de Halve Marathon van Zwolle. 

Voor de Zwolse basisschool De Krullevaar in Stadshagen 

maakten studenten Meubel & Hout een grote boekenkast in de 

vorm van een kasteel. 

In oktober maakten eerstejaars studenten Interieuradviseurs een 

verlichte etalageroute in de Sassenstraat in Zwolle. 

Eind mei en eind oktober controleerden studenten Fietstechnicus 

de verlichting van de fietsen van ruim 500 leerlingen van 

basisscholen de Aquarel en basisschool de Krullevaar. Dit 

project werd mede ondersteund door Veilig Verkeer Nederland/

afdeling Zwolle. 

In november toverden studenten Grafische Vormgeving samen 

met studenten Middenkader Engineering Industrial Design het 

schoolplein van basisschool De Wendakker, locatie de Kopakker, 

om tot speelparadijs. Samen met ouders en leerlingen van de 

school en een aantal bedrijven zorgden de studenten ervoor dat 

er nu een prachtig nieuw schoolplein ligt. 

Studenten van het Vakcentrum Schilderen en Onderhoud Zwolle 

mochten aan de slag met het opknappen van een rouwkoets uit 

1900. De koets werd in december op de boulevard geplaatst en 

zal dit jaar volledig worden gerenoveerd. 

In het kader van Triple-T en de simulatiewoning in gebouw 

Zwart gebeurden er verschillende dingen op het gebied van 

duurzaamheid. Zo is er een duurzame fiets ontwikkeld, is er 

een houtpallet-kachel met transportsysteem dat aangesloten is 

op een domotica-systeem en het laagtemperatuurnet met de 

uitbreiding naar de micro W.K.K. welke tevens aangesloten is op 

een domotica-systeem.

In het kader van duurzaam ondernemen is er, samen met 

het EBC*L (ondernemerscertificaat), gewerkt aan een 

module Sustainability voor ondernemers. Vanuit de leerlijn 

ondernemersvaardigheden is expliciete aandacht voor 

duurzaamheid en duurzaam ondernemen. Edu-actief denkt 

actief mee in de ontwikkeling van dit lesmateriaal. Tot slot 

zijn er verschillende seminars Duurzaam ondernemen (MVO) 

georganiseerd bij Ondernemerschap Techniek.

Het team Horecavakopleidingen heeft tijdens de introductieweek 

de Vechtdal-dag georganiseerd voor studenten. De Vechtdal-

dag stond in het teken van streekproducten uit het Vechtdal.

Voor Deltionstudenten Bouw is een module Duurzaam bouwen 

ontwikkeld.

De rallyauto, waarmee Deltion vorig jaar landskampioen is 

geworden, loopt op biodiesel.
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De dienst Informatisering & Automatisering (I&A) heeft sinds de 

start van het Leerbedrijf Goede Doelen grofweg 3.000 PC’s 

gebruiksklaar gemaakt zodat ze in ruim 30 verschillende landen 

over de hele wereld gebruikt konden worden. Daarnaast heeft 

de dienst I&A nog een tweede maatschappelijk georiënteerd 

leerbedrijf opgezet, nl. Leerbedrijf Driezorg. Binnen dit leerbedrijf 

wordt ondersteuning geboden aan alle 65-plussers uit de 

wijk Holtenbroek bij al hun computervragen. De 65-plussers 

krijgen hulp aan huis door de stagiaires van het leerbedrijf. 

En wat leren onze studenten daarvan? Ze kunnen oefenen in 

kennisoverdracht op verschillende niveaus en ontwikkelen hun 

sociale vaardigheden doordat ze met veel verschillende mensen 

in contact komen.

Om studenten bewust te maken van hun eigen 

verantwoordelijkheid en veiligheid in het verkeer liet Deltion 

in samenwerking met het ROVO (Regionaal Orgaan voor 

Verkeersveiligheid Overijssel) ook dit jaar weer ruim 400 

eerstejaars studenten van de opleidingen Transport & Logistiek 

meedoen aan diverse verkeersactiviteiten. Zo gingen studenten 

Studentenmobiliteit naar het buitenland 

 Buitenlandse stages 2013 2012 2011

Economie & Dienstverlening 379 399 435

Gezondheidszorg, 
Welzijn & Sport

45 55 33

Techniek & Vormgeving 105 99 117

Totaal 529 553 585

Opleidingen Aantal studenten

International Hospitality Services 162

International Aviation Services 132

International Tourism Studies 70

International Business Studies 150

International Art & Design 27

Totaal 541
met elkaar in discussie over gedrag in het verkeer tijdens het 

Kruispuntdebat en deden ze mee aan de ROC Verkeersbattle, 

om oplossingen te bedenken voor hun eigen gevaarlijke gedrag 

in het verkeer. Nieuw dit jaar was deelname van de studenten 

aan Trials en RoadSense, rijvaardigheidstrainingen op de weg. 

4.6.5 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 2013 vertrokken 77 medewerkers in het kader van 

internationalisering naar het buitenland. Van de sector Techniek 

& Vormgeving gingen 21 leraren de grens over, van de sector 

Gezondheidszorg, Welzijn & Sport waren dat er 50 van 

Economie & Dienstverlening 3 en 3 van de Diensten. 

Vijf tweetalige opleidingen
Als één van de weinige ROC’s in Nederland heeft Deltion vijf, 

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 

2013 deden 541 studenten een tweetalige opleiding, te weten:

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 

2013 hebben 25 buitenlandse studenten van partnerscholen 

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

Hongarije, Noord-Ierland, Finland.

Subsidie
Stages en buitenlandse reizen kunnen met subsidie betaald 

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

regeling 500.000 euro gekregen om dit te kunnen bekostigen. 

Van de Bilaterale Austausch Niederlande-Deutschland kreeg het 

Deltion College 50.000 euro.
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Organisatie
5.1 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 beslissingen van het 

CvB.

5.1.1 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. Daarnaast draagt het delen 

van ervaringen en opvattingen bij aan de kwaliteit van bestuur. 

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

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

Lid College van Bestuur.

5.1.2 Hoofdstructuur
Het Deltion College heeft een hoofdstructuur met drie 

onderwijssectoren. De sectordirecteur stuurt rechtstreeks de 

opleidingsmanagers in de sector aan. Hij krijgt daarbij steun van 

een adjunct-directeur.

5.1.3 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, Auditing & 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. 

Beiden zijn in 2013 benoemd tot directeur. Vanaf 1 januari 2014 

zijn de twee bijbehorende diensten formeel geworden: Financiën 

& Control en Facilitair Bedrijf, Huisvesting & ICT (zie ook 

paragraaf 5.1.6: Organogram). 

5.1.4 Juridische structuur
Het Deltion College kent 4 juridische entiteiten, te weten; 

1. Stichting Deltion College

2.  Stichting Deltion Business 

Via de stichting Deltion Business werd in 2013 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 

contractactiviteiten niet met publiek geld wordt gefinancierd.

3.  Stichting Deltion Beheer  

Deze stichting beheert de parkeergarages en de sport-

accommodaties. De stichting heeft een apart bestuur. 

4.  Deltion People BV 

In 2013 is deze BV opgericht met als doel flexibel personeel 

onder te brengen. De BV is echter slapend. De 

Belastingdienst heeft het onderbrengen van Deltion People 

BV in een fiscale eenheid, afgewezen. Op dit moment beraad 

het Deltion College zich over deze slapende BV.

5.1.5 Toezichthouder Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit zeven 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 samenstelling is alle 

deskundigheid in huis om de toezichthoudende taak adequaat te 

vervullen. Via vergaderingen, schriftelijke rapportages, verslagen 

en individuele gesprekken wordt de RvT op de hoogte gehouden 

van de ontwikkelingen binnen het Deltion College.

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

Mevrouw A. Haarsma, voorzitter (per 26.09.2013)

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 (tot 26.09.2013)

De heer drs. C. Meijer, vicevoorzitter (per 26.09.2013)
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Commissies
Binnen de RvT functioneren drie commissies die bij elkaar komen 

als voorbereiding op de reguliere RvT-vergadering. De RvT-

commissievergaderingen bieden ook de ruimte om dieper in te 

kunnen gaan op de materie. Elke commissievoorzitter brengt in 

de reguliere RvT-vergadering verslag uit van het verloop van de 

commissievergadering.

1.  Auditcommissie (o.a.: financieel gerelateerde onderwerpen 

zoals financiering, kaderbrief, jaarrekening, begroting, 

accountantscontrole en risicomanagement, kostenopvolging 

gedurende het verslagjaar).  

Commissieleden: de heer Martens en de heer Meijer (vz)

2.  HR-commissie (o.a.: HR-meerjarenbeleid, medewerker 

tevredenheidsonderzoek, integraal gezondheidsmanagement, 

Healthcheck) 

Commissieleden: mevrouw Hubert (vz), mevrouw Haarsma en 

mevrouw Wijffels

3.  Onderwijscommissie (o.a.: visie op leren, onderwijsvisie, 

onderwijsmodel, Focus op Vakmanschap, MBO2015 en 

Instellingsaudit Kwaliteitsnetwerk MBO). 

Commissieleden: de heer De Jong (vz), mevrouw Haarsma en 

mevrouw Bodewes.

Raad van Toezicht

SRORCollege van Bestuur

Onderwijs-
administratie

Financiële
Administratie

Control, Auditing &
Risicomanagment

Bestuursbureau

Bureau O&K

Human Resource
Development

Dienst Studentenzaken

Deltionbusiness
Marketing &

Communicatie

Facilitair Bedrijf,
Huisvesting & ICT

Financiën & Control

Sector Techniek &
Vormgeving

Sector Economie & 
Dienstverlening

Sector
Gezondheidszorg,

Welzijn & Sport

Expertisecentrum 
EVS

Deltion Academie

Inkoop

Informatie &
Automatisering

Facilitair bedrijf

VAVO en 
Educatie

Bijeenkomsten Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is in 2013 vier keer samengekomen met 

het College van Bestuur. Aan de eerste vergadering in februari 

ging een gesprek met de voltallige directie en Ondernemingsraad 

vooraf. De tweede vergadering in mei stond vooral in het teken 

van Passend Onderwijs, de jaarrekening en accountantsverslag. 

Tijdens de septembervergadering heeft de heer Martens het 

voorzitterschap overgedragen aan mevrouw Haarsma. De heer 

Martens heeft daarnaast het aftreden van hemzelf en mevrouw 

Bodewes per eind van het kalender of schooljaar aangekondigd. 

Dit aftreden kwam voort uit het aflopen van hun tweede, en 

volgens het reglement tevens laatste, zittingstermijn. In diezelfde 

vergadering is de heer Meijer benoemt tot vicevoorzitter. 

Onderwerpen die geagendeerd waren voor deze vergadering 

waren o.a.: kaderbrief 2014 en update van het risicolog. 

De laatste vergadering van 2013 stond met name de kaderbrief 

onderwijs, het formeel vaststellen van de begroting en de 

uitkomsten van de instellingsaudit centraal. Tevens zijn twee 

nieuwe RvT-leden benoemd: de heer A.W. van Daalen en 

mevrouw M. Lenselink; zij treden per 1 januari 2014 in dienst en 

daarmee zijn de ontstane vacatures door het aftreden van de 

heer Martens en mevrouw Bodewes weer ingevuld.

5.1.6 Organogram Deltion collega 2014
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5.1.7 Ondernemingsraad 
Voor de zomervakantie hebben er verkiezingen plaatsgevonden 

voor de OR. De kandidaten binnen de kiesgroepen T&V, E&D en 

diensten zijn per acclamatie gekozen; alleen binnen de kiesgroep 

GW&S zijn vier nieuwe leden gekozen middels stemming. Omdat 

er nog twee vacatures bij de kiesgroep diensten waren, zijn eind 

2013 tussentijdse verkiezingen middels een verkorte procedure 

gehouden. 

In 2013 heeft het College van Bestuur zeven keer vergaderd met 

de OR. Belangrijke onderwerpen van gesprek waren het examen-

reglement, Focus op Vakmanschap met de 1000-urennorm en de 

intensivering van de opleidingen van vier naar 3 jaren, de 

reorganisaties Educatie en Print & Sign, de sectorontwikkelingen 

binnen E&D en het Deltion Onderwijs Plan (DOP).

Daarnaast heeft het College van Bestuur twee studiemiddagen 

gehad met de OR. De studiemiddag van 18 maart 2013 ging 

over MBO15/Focus op Vakmanschap; die van 9 september 2013 

over professionalisering.

5.2 Personeelsbeleid 
De missie van HRD binnen Deltion is medewerkers een 

werkomgeving bieden waar ze het beste van zichzelf kunnen 

inzetten. We willen een werkomgeving scheppen die uitdaagt en 

eisen stelt, en tegelijkertijd ruimte biedt voor eigen initiatief en 

creativiteit. Een plek waar medewerkers zich voortdurend in hun 

professie kunnen ontwikkelen en van elkaar kunnen leren. 

Lees voor meer informatie over het personeelsbeleid ook het 

sociaal jaarverslag 2013: www.deltion.nl/werken-bij/

loopbaanontwikkeling.

5.2.1 Organisatieontwikkeling
Bij de organisatieontwikkeling in 2013 is, net als in 2012, 

uitgegaan van de volgende vijf lijnen:

1. Inspirerend & transparant leiderschap;

2. Bouwen & vertrouwen;

3. Continue verbeteren & vernieuwen;

4. Samenwerking;

5. Resultaatgerichtheid.

Deze vijf lijnen samen 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.

5.2.2 Lijnen in personeelsbeleid
Het personeelsbeleid van 2013 concentreerde zich, net als 

voorgaande 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

5.2.3 Medewerkerstevredenheidsonderzoek 
(MTO)
In de eerste maanden van 2013 zijn de uitkomsten besproken 

van het in november 2012 gehouden MTO (score algemene 

tevredenheid: 7,4 - benchmark: 6,8). Alle teams zijn hierbij 

ondersteund door een interne facilitator (collega van de Deltion 

Academie) dan wel een externe. In de teams zijn actiepunten 

benoemd die zijn verwerkt in team-/ afdelingsplannen. De 

onderwerpen die niet tot de cirkel van invloed van de teams of 

afdelingen behoren, zijn teruggekoppeld naar de sector- of 

dienstdirectie en opgenomen in sector- of dienstplannen.  

De sector- en dienstdirecteuren hebben op hun beurt aan-

dachtspunten teruggekoppeld naar het CvB. Op basis van de 

reguliere PDCA-cirkel wordt verantwoording afgelegd in hoeverre 

resultaten behaald zijn.

5.2.4 Duurzame inzetbaarheid/integraal  
gezondheidsmanagement
Uit het oogpunt van verantwoorde, professionele medewerkers is 

het belangrijk dat medewerkers zich bewust zijn van eventuele 

risico’s met betrekking tot duurzame inzetbaarheid. Een deel van 

de vragen in het MTO ging hierover. In 2013 zijn aanvullende 

Health Checks uitgezet die verder ingaan op de gezondheid en 

vitaliteit van de medewerkers.

5.2.5 De online Health Check
De online Health Check is uitgezet onder alle medewerkers van 

Deltion. Het deelname percentage bedroeg 66%. Uit dit 

onderzoek blijkt o.a. dat de werkdruk als hoog wordt ervaren. 

Ook lukt het niet alle medewerkers om na werktijd voldoende 

afstand te nemen van het werk. Veel medewerkers geven aan 

dat zij zich erg vermoeid voelen aan het einde van de werkdag. 

De mate van betrokkenheid scoort erg hoog. Wel wordt 

aangeven dat er voldoende afwisseling is in het werk. Het 

klimaat en de werkplek scoren niet hoog. De uitkomsten van 

zowel het online Periodiek Medisch Onderzoek als van de fysieke 

Health Check zijn gedeeld in het directieoverleg. De uitkomsten 

van het Online periodiek Medisch Onderzoek zijn ook gedeeld 

door middel van een dash board presentatie met toelichting in de 

diverse MT’s en kwartaalsessies van sectoren en diensten.
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5.2.6. Health check voor 50+’ers 
Medewerkers van 50 jaar en ouder zijn in maart/april 2013 in de 

gelegenheid gesteld om deel te nemen aan een fysieke Health 

Check. Van deze groep hebben 45 medewerkers een door-

verwijzing gehad naar bijvoorbeeld de huisarts, de bedrijfsarts, 

een specialist, maatschappelijk werk of een leefstijlinterventie.  

De deelnemers hebben persoonlijk advies ontvangen over 

leefstijl, bewegingsactiviteiten, fitheid, voeding en gezondheid. 

5.2.7. Visiesessies voor leidinggevenden  
‘huis van werkvermogen’
Deltion heeft het personeelsbeleid gericht op het bevorderen van 

gezondheid. We streven naar een ontwikkeling van integraal 

gezondheidsmanagement naar duurzame inzetbaarheid. Naast 

gezondheid is er ook aandacht voor employability en werk-

vermogen van medewerkers. 

Omdat zowel in het MTO 2012 als in de Healthcheck /periodiek 

medisch onderzoek 2013 het item “werkdruk” naar voren komt 

als een risicofactor voor medewerkers (en leiding) hebben we 

ons gezondheidsbeleid laten doorlichten door een deskundig 

bedrijf dat goed thuis is in de MBO sector. Deze organisatie heeft 

– naast het onderzoek - met behulp van visiesessies met ca 75% 

van de leidinggevenden, ook een opzet gemaakt voor de 

vervolgstap naar duurzame inzetbaarheid. Het concept van 

werkvermogen (door de Finse Professor Juhani Ilmarinen 

ontwikkeld en uitgewerkt in de metafoor van het Huis van 

Werkvermogen), is daarbij als leidraad gebruikt. In 2014 zal de 

audit van de uitkomsten en het voorstel voor doorontwikkeling 

beschikbaar komen.

5.2.8. Stimuleren vitaliteit en fitheid onder 
medewerkers
In 2013 hebben 80 collega’s deel genomen aan de jaarlijkse 

Fitweek. In november hebben 52 medewerkers de jaarlijkse 

griepprik gehaald. In november 2013 is het Deltion College in 

samenwerking met de Fietsersbond en Beter Benutten Zwolle 

Kampen Netwerkstad (BBZKN) de Rij2op5-campagne gestart 

met als doel zoveel mogelijk medewerkers op de fiets naar het 

Deltion College te krijgen en het verkrijgen van gezonde en vitale 

medewerkers. 

5.2.9. Ontwikkelroute van leraar naar senior 
leraar ingericht en gestart
In juli 2013 heeft de OR ingestemd met het toetsingskader en de 

procedure voor de inrichting van het ontwikkeltraject ‘van leraar 

naar senior leraar’. 40 leraren hebben op basis van een door hen 

opgemaakt ‘startportfolio in december een go gekregen van hun 

sectordirecteur om met het traject te starten. Het doel van de 

ontwikkelroute is om de leraren te stimuleren zich de komende 

drie jaar op eigen initiatief te kwalificeren voor senior leraar. 

Aangevraagde activiteiten bij Deltion Academie
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Het ontwikkeltraject is zo ingericht dat de nadruk ligt op het 

opdoen van kennis en de performance in de dagelijkse praktijk, 

waarin de deelnemers laten zien het geleerde in de praktijk toe te 

passen. Daarbij is het voor de senior belangrijk dat hij/zij hierbij 

collega’s inspireert/meeneemt om het team op een hoger plan te 

brengen. Door het hele traject loopt een zogenaamd 

‘actieonderzoek. In de begeleiding van dit onderzoek spelen 

leraren met een afgeronde ‘master’ een belangrijke rol.

5.2.10. Investeren in leiderschapsontwikkeling
Het Deltion College kent een professionaliseringsprogramma 

voor leidinggevenden. In samenwerking met &samhoud is in 

2013 gewerkt aan verdere ontwikkeling van leiderschap binnen 

de organisatie. Daarbij zijn vier lijnen gevolgd: koers bepalen, 

verbinden van mensen, zorgdragen voor de uitvoering en als 

vierde verbinding met jezelf. Deze lijnen staan steeds centraal 

binnen het thema leiderschap. In 2012 zijn leidinggevenden 

gestart met het vertalen van de organisatiestrategie naar een 

operationeel strategiehuis (zie paragraaf 2.2) met uitgewerkte 

ambities. Daaruit zijn doelstellingen per pijler geformuleerd die in 

2013 de basis vormden voor de sector-, dienst- en teamplannen. 

Leiderschapsontwikkeling omvatte themabijeenkomsten, 

masterclasses, trainingen, coaching, supervisie en intervisie/

leergroepen.

5.2.11. Opleiden en ontwikkelen
De Deltion Academie, gericht op opleiding en ontwikkeling van 

eigen medewerkers, kende in 2013

179 aanvragen (in 2012: 164). 

Het aantal verzoeken voor individuele begeleiding is sterk 

gestegen. In meerderheid gaat het hier om individuele coaching, 

al dan niet op doorverwijzing van de bedrijfsarts. De overige 

individuele begeleiding betreft o.a. SVIB en supervisie.
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Vast aanbod 
De DA kent een programma van waaruit diverse activiteiten 

worden aangeboden, zoals workshops, modules, leergangen. 

Thema’s die hierbij centraal staan zijn:

-  Pedagogisch/didactisch: o.a. in samenwerking met Young 

Works de module ‘Aansluiten bij de jeugd van tegenwoordig’, 

‘Jongeren en leren’, in samenwerking met de Ambelt, de 

module ‘Leer- en gedragsproblemen’;

-  ICT en leren: in samenwerking met het MICT o.a. de module 

‘Basistraining e-didactiek en social media’ met als vervolg 

hierop zeven keuzeworkshops, een drietal e-MICT specials: 

Prezi, Windows 8 en Zoeken op internet;

-  Algemeen professioneel: in het kader van persoonlijke 

ontwikkeling werden diverse modules aangeboden zoals 

‘Persoonlijke effectiviteit’, ‘Timemanagement’, ‘Coachende 

vaardigheden voor medewerkers’, ‘Basistraining mindfulness 

op het werk’, ‘Doeltreffend spreken en overtuigend presenteren’, 

‘Conflictvaardigheden’, ‘Coachende vaardigheden voor 

leidinggevenden’ en ‘Verzilver je senioriteit’.

Aanbod voor specifieke doelgroepen
-  11 deelnemers hebben het Pedagogisch Didactisch 

Getuigschrift voor leraren behaald (juni) en in november sloten 

zich daar nog drie leraren bij aan vanuit een maatwerktraject. 

In 2013 zijn 11 nieuwe deelnemers met dit traject gestart.

-  11 instructeurs sloten met succes de opleiding ‘Pedagogisch 

Didactisch Bekwaamheid’ af, waaronder ook een aantal 

collega’s van Landstede. In juni startten 9 nieuwe deelnemers 

met het traject;

-  In totaal hebben 49 deelnemers de leergang ‘Passend 

onderwijs’ succesvol afgerond;

-  Drie medewerkers namen deel aan de ‘Potential Pool’.

In totaal deden 1.278 deelnemers mee aan activiteiten van de 

Deltion Academie. Hieronder grafisch de verdeling van de 

deelnemers over de verschillende activiteiten.

Meer dan 1.200 deelnemers aan activiteiten van de Deltion Academie
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5.2.12 Personeel
Een flexibel personeelsbestand is nodig om mee te kunnen 

meebewegen (krimp) met studentenaantallen, in te kunnen 

inspelen op verandering en vernieuwing van opleidingen (groei) 

en ziekteverzuim (vervanging en tijdelijk extra) te kunnen 

opvangen. 

Op basis van ervaringscijfers van de laatste 5 jaren blijkt dat een 

flexibele schil nodig is van 10 tot 15% in de formatie en dat er 3 

tot 5% nodig is voor vervanging wegens ziekte of extra 

werkzaamheden (met name uitzendarbeid) gedurende het 

schooljaar.

Op 31 december 2013 waren er 1.123 medewerkers in dienst 

van het Deltion College. (1.122 in 2012). De verdeling man/vrouw 

was in 2013 als volgt:

Bekijk voor meer cijfers en grafieken het sociaal jaarverslag 2013: 

www.deltion.nl/werkenbij/loopbaanontwikkeling.

5.2.13 Anticiperen op vergrijzing
Het Deltion is als organisatie verder vergrijsd. 50% van de 

medewerkers is 50 jaar of ouder. Met de verdere vergrijzing en 

het opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd, is langer 

gezond doorwerken en daarmee duurzame inzetbaarheid een 

individueel organisatorisch en maatschappelijk vraagstuk 

geworden. Voor het Deltion College een extra motivatie om 

hiermee aan de slag te gaan. Dit is ook de reden dat we sterk 

focussen op het bevorderen van duurzame inzetbaarheid.

De vergrijzing van de organisatie vraagt ook om het anticiperen 

op de uitstroom in de komende jaren. De sectoren zijn met 

ondersteuning van de diensten bezig met een meerjarige 

verkenning van de kwaliteit en kwantiteit van het personeel. 

Hierbij wordt o.a. gewerkt met het door expert Hanneke Moonen 

ontwikkelde model voor strategische personeelsplanning (auteur 

‘Hoe boek voor strategische personeelsplanning’ - mei 2012). In 

2014 zal zij visiesessies gaan begeleiden met leidinggevenden 

ten aanzien van dit thema. De werkconferenties zullen we zelf 

- volgens het train-de-trainer programma, begeleiden.

5.2.14 Ziekteverzuim 2013
Het totale verzuim in de periode januari-december 2013 neemt 

met 0.1% toe ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2012. 

Dit is mede veroorzaakt door de extreme griepgolf in het voorjaar 

van 2013.

Ons integraal gezondheidsbeleid is gericht op het terugdringen 

van verzuim en het bevorderen van een gezonde leefstijl. In 2013 

hebben we door een externe deskundige onderzoek laten doen 

naar ons gezondheidsbeleid. Rapport plus aanbevelingen volgen 

in 2014. Ons doel is het huidige integrale gezondheidsbeleid door 

te ontwikkelen naar duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Ons streven 

is er op gericht op het zo veel mogelijk voorkomen en waar 

mogelijk terug te dringen van verzuim. Het streefcijfer ziekte-

verzuim is ‘onder de 5%’. Geen vast percentage, maar gericht  

op tenminste onder van het niveau van de BVE sector te blijven.
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5.2.15 Werkloosheiduitkeringen
Een ieder die in Deltion dienst tijdelijk of voor onbepaalde tijd 

heeft gewerkt en waarvan het  dienstverband buiten zijn/haar 

schuld eindigt of afloopt, heeft in beginsel recht op een WW-

Uitkering. Daarnaast kan ook recht bestaan op een 

bovenwettelijke WW-uitkering (ook voor ziektevervanging e.d.). 

Deltion is eigen risicodrager ten aanzien van de uitkeringen. 

Uitkeringen komen dan ook voor rekening van het Deltion 

College. De school krijgt wel een compensatiebedrag voor de 

uitkeringen in de lumpsum bekostiging. Over 2013 is het Deltion 

met de kosten voor uitkeringen binnen de begroting gebleven.

5.3 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 Interne 

Bezwarenadviescommissie. Deze commissie adviseert het 

College van Bestuur. Het College van Bestuur neemt vervolgens 

een besluit. 

5.3.1 Commissies
De Interne Bezwarenadviescommissie van het Deltion College 

bestaat uit twee ‘kamers’: een sectie Studenten en een sectie 

Personeel. 

Conform de betreffende reglementen/regelingen fungeert de Interne 

Bezwarenadviescommissie, sectie Studenten eveneens als:

- Commissie van Beroep voor de examens Deltion College

- Klachtencommissie Sociale Veiligheid

De Interne Bezwarenadviescommissie, sectie Personeel fungeert 

eveneens als:

- Bezwarenadviescommissie Functiewaardering

- Interne Bezwarenadviescommissie Beoordelingen

- Klachtencommissie Sociale Veiligheid

- Klachtencommissie Bescherming Persoonsgegevens

De commissies zijn zodanig samengesteld dat de nodige kennis 

van en ervaring in de onderwijssector aanwezig is. 

De Groene Welle en, sinds september 2013, het SOMA College 

maken eveneens gebruik van de diensten van de Interne Bezwaren-

adviescommissie, sectie Personeel en de daarop van toepassing 

zijn de reglementen. Geen van deze bezwaren is door een mede-

werker van de Groene Welle of het SOMA College ingediend.

5.3.2 Aantal en aard van klachten
In 2013 werden 115 klachten, bezwaren of beroepen bij de 

Interne Bezwarenadviescommissie geregistreerd (t.o.v. 93 in 

2012). In 109 gevallen kwam de klacht van een student en/of 

ouder. De andere 6 klachten werden door medewerkers 

ingediend. Van de 115 klachten zijn er 100 informeel 

afgehandeld, waarvan 7 zaken uit 2011/2012. Op 31 december 

2012 waren nog 11 klachten in behandeling. In 12 zaken is door 

de commissie een uitspraak gedaan.
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Aard van de klacht GWS T&V E&D Diensten & DB Totalen 2012

Niet-inschrijving/niet-toelating van de 
aspirant-student

0 0 0 0 0 0

Besluit ter uitvoering van het Studenten-
statuut, de Onderwijsovereenkomst of de 
Overeenkomst voor de beroepspraktijk-
vorm (o.a. verwijdering)

45 13 14 0 72 53

Een schiftelijk standpunt ten aanzien van 
de inrichting en/of de inhoud van het 
onderwijs, waardoor de student meent 
rechtstreeks in zijn belang te zijn getroffen

0 2 1 0 3 3

Een handelwijze ten aanzien van de 
inrichting en/of de inhoud van het  
onderwijs, waardoor de student meent 
rechtstreeks in zijn belang te zijn getroffen

10 8 9 4 31 24

Beroep tegen besluit examencommissie 0 0 0 0 0 0

Sociale veiligheid 0 2 0 0 2 0

Bescherming persoonsgegevens 0 0 1 0 1 0

Totalen 55 25 25 4 109 80

Klachten en Geschillen: samenvatting 2013
Telling sectie studenten

Aard van de klacht GWS T&V E&D Diensten & DB Totalen 2012

Functiewaardering 0 0 0 1 1 ?

Beoordeling 0 0 2 0 2 ?

Sociale veiligheid 0 0 0 0 0 ?

Bescherming persoonsgegevens 0 0 0 0 0 ?

Andere schriftelijke besluiten/feitelijk 
handelen van of namens de werkgever, 
waardoor de werknemer rechtstreeks in 
zijn belang wordt getroffen

0 1 2 0 3 ?

Totalen 0 1 4 1 6 13

Klachten en Geschillen: samenvatting 2013
Telling sectie personeel 
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Commissies Totaal Sector/dienst Uitspraak

Interne 
Bezwarenadviescommissie,
sectie Studenten

6 e&d

e&d

gw&s
gw&s
gw&s

gw&s
gw&s

Gegrond
Niet-ontvankelijk
Niet-ontvankelijk
Niet-ontvankelijk
Deels onbevoegd deels niet  
ontvankelijk en deels ongegrond
Ongegrond

Commissie van Beroep 
voor de Examens

0 1

Interne
Bezwarencommissie,
sectie Personeel

3
e&d

e&d

t&v

Ongegrond
Niet-ontvankelijk
Gegrond, voor zoverre het de 
procedurele gronden betreft

Bezwarenadviescommissie
Functiewaardering

1 fb Ongegrond

Interne
Bezwarenadviescommissie
Beoordelingen

1 e&d Deels ongegrond, deels gegrond

Klachtencommissie Sociale
Veiligheid

1 t&v Ongegrond

Klachtencommissie
Bescherming
persoonsgegevens

0

De 12 zaken die in 2013 inhoudelijk door de commissies in behandeling zijn genomen  
(informele afhandeling bleek niet mogelijk) zijn als volgt over de commissies verdeeld:
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Het ministerie van OCW heeft richtlijnen 
opgesteld voor een zogeheten 
continuïteits paragraaf in de jaar rekening. 
Daarbovenop heeft de MBO Raad een 
servicedocument opgesteld waarin staat 
beschreven welke aan vullende informatie 
kan worden opgenomen in de 

Continuïteits-
paragraaf

nr. 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1.
Omzet private activiteiten als percentage 
totale omzet

1,7% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6% 1,6%

2.
Gewogen aantal deelnemers per FTE 
onderwijzend/direct onderwijzend

16,6 16,7 17,4 16,8 16,9 16,9

3.
Gewogen aantal deelnemers per FTE 
beroepsonderwijs

11,8 11,7 12,2 11,8 11,9 11,9

4. FTE tijdelijk als percentage totaal aantal FTE 20,0% 18,8% 18,1% 18,0% 18,0% 18,0%

5. Kosten per FTE in loondienst 61.999 63.286 63.758 64.954 65.604 66.260

6.
Aantal m2 beroepsonderwijs per gewogen 
deelnemer

9,1 8,8 8,2 8,4 8,3 8,1

7. Overhead personeelskosten in procenten 27,5 27,9 27,8 27,9 27,9 27,9

8. Liquiditeit 1,0 1,2 1,0 0,9 0,9 0,9

9. Rentabiliteit 1,5% 1,9% -1,3% 0,9% 1,3% 0,7%

10. M2’s huur als percentage totale m2’s 8,0% 8,0% 8,0% 7,1% 5,8% 3,9%

11. Gemiddelde huisvestingkosten  per m2 118 94 113 116 118 120

12.
Herfinancieringsbehoefte als percentage 
totale omzet

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

13.
Investeringsbehoefte als percentage totale 
omzet

7,4% 6,3% 4,1% 8,2% 4,7% 4,8%

Personele bezetting beroepsonderwijs in fte 
(conform methodiek benchmark MBO)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Management/Directie 16,4 17,6 17,8 17,8 17,8 17,8

Onderwijzend personeel 627,5 634,5 635,8 632,5 627,8 627,8

Overige medewerkers 241,5 248,7 247,8 247,8 247,8 247,8

Totaal 885,4 900,8 901,4 898,1 893,4 893,4

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gewogen studentenaantallen 10.446 10.584 11.036 10.625 10.625 10.625

6
continuïteitsparagraaf. De verplichte 
kwantitatieve gegevens staan opgenomen 
in onderstaande tabel. In de paragrafen 
6.1 t/m 6.4 wordt een kwalitatieve toe-
lichting c.q. onder bouwing gegeven van 
deze gegevens. In paragraaf 6.5 wordt de 
conclusie met de lezer gedeeld.
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6.1 Risicomanagement 
Het Deltion College heeft de afgelopen jaren de 15 meest 

belangrijke risico’s geïnventariseerd. Deze risico’s zijn ook in 

2013 gevolgd en beheerst. De risico’s rangschikken we door 

tweemaal per jaar van elk risico de kans (van voordoen van het 

risico) én de impact (bij voordoen van het risico) te wegen. Beide 

factoren resulteren in een risicowaarde per risico. De 3 onderw-

ijssectoren en de 4 stafdiensten schatten allen voor de eigen 

eenheid de kans en impact van de 15 risico’s in. Resultaat is een 

risicoprofiel van elke onderwijssector/dienst én een gezamenlijk 

risicoprofiel van het Deltion College.

Op basis van het risicoprofiel worden gerichte maatregelen 

genomen op de risico’s met de hoogste risicowaarde. Daarnaast 

gebruiken we het risicoprofiel ter verantwoording naar onder 

meer de Raad van Toezicht. Op deze manier geven we invulling 

aan het gericht en pro-actief volgen en beheersen van risico’s. 

Zo kan een deel van de risico’s voorkomen worden óf zijn we in 

staat de gevolgen van de risico (die we niet kunnen voorkomen) 

te beperken.

Risicomanagement in 2014
Elke onderwijssector en dienst heeft de mogelijkheid ‘eigen’ 

risico’s aan de 15 bestaande risico’s toe te voegen. In 2014 

zullen de ‘eigen’ risico’s specifieke aandacht krijgen. Verder 

zullen in 2014 de bestaande 15 risico’s herijkt worden en is er de 

mogelijkheid enkele risico’s in de top-15 te wijzigen.

Geïnventariseerde risico’s 
1.   Afnemende vraag naar onderwijs en afnemend marktaandeel 

Deltion College

2.   Niet voldoen aan wettelijke vereisten en kwaliteitsborging

3.   Examinering

4.   Financiële weerbaarheid verliezen

5.    Fysieke veiligheid en werkomstandigheden studenten en    

 medewerkers

6.   Kwalitatieve/kwantitatieve mismatch van personeel

7.   Niet realiseren van gestelde ambities

8.   Eén campus als plaats afhankelijke vorm van onderwijs

9.    Onderwijsopbrengsten te laag en vroegtijdig schoolverlaten   

 (VSV) onvoldoende in de grip

10.  Grip op voortgang en resultaat projecten

11.  ICT en informatiebeveiliging

12.  Mate van naleving van beleid en afspraken

13.  Verbinding met netwerken door Deltion College

14.  Scheiding publiek-privaat in relatie tot rechtmatigheid

15.  Compliance ‘in de breedte’

6.2 Strategische personeelsplanning
Het Deltion College is actief met strategische personeelsplanning 

om tijdig in te kunnen spelen op ontwikkelingen met betrekking 

tot in-, door-, en uitstroom. We gebruiken daarbij het HR3P 

model (Human Resources Prestatie, Potentieel, Portfolio). We 

expliciteren toekomstige ontwikkelingen en vertalen dit onder 

andere door naar veranderende, aanvullende vereisten voor 

medewerkers en organisatie. We verbinden het medewerkerspo-

tentieel met de veranderende eisen en werken met o.a. individu-

ele en teamgerichte scholings- en ontwikkelingsplannen om 

dichterbij de gewenste situatie te komen. De focus van de 

organisatie is hierbij sterk gericht op kwaliteitsverbetering en 

daarmee op de kwalitatieve ontwikkeling van het personeel. In 

combinatie met het willen versterken van de positie op de 

arbeidsmarkt, zullen de gemiddelde loonkosten per fte relatief 

hoog blijven. 

Verwachte in-, door en uitstroom voor de komende jaren
Voor de personele opbouw: zie figuur in hoofdstuk 5.2.12. Op 

teamniveau worden per individu prestaties en potentieel in beeld 

gebracht en met behulp van kwantitatieve en kwalitatieve 

analyses concrete maatregelen geformuleerd. Er is een aanvang 

gemaakt om te werken met de methode van strategische 

personeelsplanning HR3P. Hiermee kan sterk planmatig worden 

gewerkt en geanticipeerd.

Verhouding medewerkers (fte) in vaste dienst vs.  
flexibele medewerkers
Het beleid is erop gericht om een flexibele schil van mede-

werkers in stand te houden. De omvang is zodanig dat groei en 

krimp (van studentenaantallen) met formatie gevolgen opgevangen 

kunnen worden. Ervaring leert dat daarvoor een flexibele schil  

10 tot 15% nodig is. Dat zijn de contracten voor bepaalde tijd. 

Daarnaast wordt jaarlijks gebruik gemaakt van uitzendkrachten 

in verband met ziekte. Hiermee is 3 tot 5% formatie gemoeid.

Inhuur
Deltion is terughoudend met het inhuren van tijdelijke capaciteit. 

Het beleid is gericht op het tijdelijk kunnen inhuren van expertise, 

waar we zelf niet over beschikken. Die expertise moet dan 

tijdelijk van aard zijn en niet via een tijdelijk dienstverband of 

uitzendarbeid op te lossen zijn. Bij het tijdelijk  inzetten van 

ZZP’ers  wordt gelet op de overeenkomst van opdracht en het 

beschikken over een VAR verklaring.

Lees voor meer informatie over personeelsbeleid ook paragraaf 5.2.
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6.3 Strategische huisvestingplanning 
Met betrekking tot gebruik van m2 heeft het Deltion College een 

huisvestingsplan met als hulp een ruimte toedelingsmodel. Dit 

model is o.a. gebaseerd op aantallen studenten (bbl en bol), 

klokuren en andere variabelen. Het model wordt op basis van 

aantallen studenten twee keer peer jaar geijkt. Verdeling van de 

m2 vindt plaats over de drie onderwijssectoren (Techniek & 

Vormgeving, Gezondheidszorg, Welzijn & Sport, Economie & 

Dienstverlening). Bij een tekort aan m2 wordt gekeken naar 

alternatieve inzet van ruimte. Bij een overschot wordt gekeken 

hoe dit alsnog in te zetten. Met de huidige studentenaantallen en 

de verwachte aantallen, voldoet de huisvesting op de campus. 

Beleid op het gebruik van m2, in relatie tot flexibele 
aantallen m2 en m2 in eigendom
Voor wat betreft het huisvestingsbeleid voor gebruik van m2 in 

eigendom versus huur, zijn strategische keuzes gemaakt: zo veel 

als mogelijk huisvesting op de campus. Daar waar kan, worden 

de door Deltion gehuurde panden afgestoten en vindt inhuizing 

plaats op de campus. Zo wordt de entreeopleiding in 2015 

gehuisvest op de campus. Het huurcontract is opgezegd. 

Lees voor meer informatie over huisvesting ook paragraaf 2.2.5.



37

6.5 Conclusie
In voorliggende paragrafen hebben wij u een beeld geschetst van de continuïteit van het Deltion College. Het geprognosticeerde eigen 

vermogen neemt de komende jaren toe vanwege positieve exploitatieresultaten. De belangrijkste risico’s zijn in beeld en worden  

gemonitord. Ook uit de andere indicatoren blijkt dat het Deltion College ook in de toekomst een solide basis heeft.

Balans 2011 t/m 2016 

Activa 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Materiële vaste activa € 169.660 € 167.145 € 163.286 € 162.609 € 158.511 € 154.413

Financiële vaste activa € 650 € 450 € 350 € 350 € 350 € 350

Vorderingen € 4.156 € 9.755 € 4.685 € 4.685 € 4.685 € 4.685

Voorraden € 146 € 111 € 60 € 60 € 60 € 60

Liquide middelen € 16.836 € 11.794 € 13.684 € 10.444 € 11.186 € 11.371

TOTAAL ACTIVA € 191.448 € 189.255 € 182.065 € 178.148 € 174.792 € 170.879

Passiva 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Eigen vermogen € 72.369 € 74.248 € 72.976 € 73.894 € 75.098 € 75.745

Voorzieningen € 9.409 € 9.640 € 8.926 € 8.351 € 8.051 € 7.751

Langlopende schulden € 87.515 € 86.605 € 82.345 € 78.085 € 73.825 € 69.565

Kortlopende schulden € 22.155 € 18.762 € 17.818 € 17.818 € 17.818 € 17.818

TOTAAL PASSIVA € 191.448 € 189.255 € 182.065 € 178.148 € 174.792 € 170.879

Balans 2011 t/m 2016 

2011 2012 2013
Begroting 

2014
2015 2016

Baten

Rijksbijdragen € 82.206 € 85.002 € 86.759 € 87.279 € 86.229 € 83.842
Overige  
overheidsbijdragen

 € 1.759  € 1.923  € 579  € 595  € -  € - 

Deelnemersbijdragen  € 1.763  € 1.847  € 1.596  € 2.402  € 2.656  € 2.656 
Werkzaamheden voor 
derden

 € 6.985  € 5.923  € 5.818  € 3.306  € 3.284  € 3.284

Overige inkomsten  € 2.770  € 3.727  € 3.515  € 3.161  € 3.069  € 3.069

Totale opbrengsten  € 95.483  € 98.422  € 98.267  € 96.743  € 95.238  € 92.851

Lasten

Personele lasten  € 61.949  € 65.827  € 64.928  € 64.694  € 62.686  € 62.686

Afschrijving  € 8.026  € 8.668  € 8.471  € 8.625  € 8.598  € 8.598 

Huisvestingskosten  € 7.661  € 5.103  € 5.711  € 6.160  € 5.890  € 5.890

Overige lasten  € 12.366  € 12.291  € 12.702  € 12.062  € 12.840  € 11.240

Financiele baten en lasten  € 4.014  € 4.654  € 3.787  € 4.285  € 4.020  € 3.790

Totale lasten  € 94.016  € 96.543  € 95.599  € 95.826  € 94.034  € 92.204

Saldo Baten en Lasten  € 1.467  € 1.879  € 2.668  € 917  € 1.204  € 647 

Incidentele lasten  € 3.940

Totaal Resultaat  € 1.467  € 1.879  € -1.272  € 917  € 1.204  € 647

6.4 Financieel meerjarenperspectief
Het Deltion College gaat uit van een stabilisatie van de studenten aantallen de komende jaren. Analyse van ontwikkelingen in o.a. demo-

grafische gegevens, instroom, uitval, uitstroom en het concurrentieveld heeft tot deze conclusie geleid. Het uitgangspunt van stabilisatie is 

gehanteerd in het financieel meerjarenperspectief, waarvan o.a. de gepresenteerde cijfers voor gewogen deel nemers, kosten voor fte’s in 

loondienst (hierbij is een indexering van 1% toegepast) liquiditeit, rentabiliteit en investeringsbehoefte zijn afgeleid. Dit geldt tevens voor de 

onderstaande meerjarenprognoses van balans en winst- en verliesrekening.
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7.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2013
(na verwerking voorstel resultaatbestemming, bedragen x \ 1000,-)

Activa 31 december 2013 31 december 2012

	 	 \ \

Vaste activa

Materiële vaste activa  163.286 167.145

Financiële vaste activa  350 450

Totaal vaste activa   163.636  167.595

Vlottende activa

Voorraden  61 111

Vorderingen  4.685  9.755

Liquide middelen  13.684  11.794

Totaal vlottende activa  18.430  21.660 

Totaal activa  182.066  189.255

Passiva 31 december 2013 31 december 2012

	 	 \ \

Eigen vermogen 72.977 74.248

Voorzieningen 8.926  9.640

Langlopende schulden 82.345  86.605

Kortlopende schulden 17.818  18.762

Totaal passiva  182.066  189.255

Financiële resultaten 
(verkorte weergave)7
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7.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten 2013
(bedragen x \ 1000,-)

  2013  Begroting 2013  2012

	 	 \  \	 	 \

Baten 

Rijksbijdragen OCenW  86.759   82.777   85.002

Overige overheidsbijdragen  579   640   1.923

College en examengelden  1.596   1.725  1.847

Baten werk i.o.v. derden  5.817   5.001   5.923

Overige baten  3.515   4.016   3.727

Totaal baten  98.266   94.159   98.422

Lasten
Personele lasten  64.928  63.666   65.827

Afschrijvingen  8.471   8.598   8.667

Huisvestingslasten  5.711   5.994   5.103

Overige materiële lasten  16.642  11.465   12.291

Totaal lasten  95.751   89.723   91.889

Saldo baten en lasten 2.516   4.437   6.533

Financiële baten en lasten  3.787  -  3.614 -  4.654-

Saldo exploitatie  -/- 1.272   823  1.879

Voor een uitgebreide specificatie van de financiële resultaten verwijzen we naar het 

Geïntegreerd Jaardocument 2013. Aan te vragen via bestuurssecretariaat@deltion.nl.
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AKA  Arbeidsmarkt kwalificerend assistentenopleiding

Bbl   Beroepsbegeleidende leerweg

Bol  Beroepsopleidende leerweg

BKA  Beroeps kwalificerend assistentenopleiding

Bve  Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Car  Control, risicomanagement en auditing

CvB   College van Bestuur

EBC*L  European Business Competence Licence

E&D  Sector Economie & Dienstverlening

EVC   Erkennen eerder Verworven Competenties

HBO  Hoger beroepsonderwijs

MBO  Middelbaar beroepsonderwijs

MICT  Mediainformatiecentrum & ICT

MVO  Maatschappelijk verantwoord ondernemen

ROC  Regionaal Opleidingscentrum

RvT  Raad van Toezicht

T&V  Sector Techniek & Vormgeving

Vo  Voortgezet onderwijs

Svo  Speciaal voortgezet onderwijs

VSV  Vroegtijdig schoolverlaten

ZW&S  Sector Zorg, Welzijn & Sport

Afkortings-
lijst8


