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‘We moeten onze leerlingen adviseren over 
vervolgopleidingen, maar we hebben gewoon geen 
tijd om de mbo-scholen te bezoeken en exact in kaart 
te brengen wat die allemaal kunnen bieden!’ Het 
is een uitspraak die Monique Huisman en Marieke 
Kieftenbelt vaak horen van mentoren en docenten op 
het vmbo. Begrijpelijk, vinden ze. “Decanen komen 
hier nog wel eens langs, maar mentoren veel minder 
en sommige vo-docenten zijn zelfs nog nooit op een 
mbo-school geweest. Dus hoe kun je dan goed op de 
hoogte zijn van alle mogelijkheden?”

Het is een kolfje naar hun hand, want als 
relatiemanagers van Deltion is het hun primaire taak 
om de relatie tussen het vo en het mbo te verbeteren: 
ze bezoeken vo-scholen om informatie uit te wisselen 

en ontvangen docenten, mentoren en decanen op 
locatie zodat die kunnen kennismaken met de wereld 
van het Deltion College en het mbo in het algemeen: 
hoe zitten Deltion en het mbo-onderwijs precies 
in elkaar, welke opleidingen zijn er, en van welke 
faciliteiten kunnen leerlingen al gebruik maken?

“Zo’n kennismaking is belangrijk voor de 
beeldvorming”, zegt Marieke Kieftenbelt. “Deltion 
College heeft bijna achttienduizend mbo-studenten. 
De gedachte is dan al snel: ‘Deltion is zo groot, 
verzuipen onze leerlingen daar niet?’ Op het moment 
dat we met mensen hier rondlopen, zien ze dat 
de studenten over het algemeen in één gebouw 
zitten en dat het daardoor echt wel meevalt met die 
grootschaligheid. Dat kun je het beste zelf ervaren.”

De kloof tussen vmbo en mbo is er niet alleen voor leerlingen. Ook vmbo-
docenten en -mentoren stappen niet zo snel naar binnen bij de mbo-scholen 
waar hun leerlingen straks naar toe gaan. Jammer eigenlijk, want zo’n persoonlijke 
kennismaking is enorm nuttig als je je leerlingen goed wilt begeleiden bij de 
studiekeuze. Relatiemanagers Monique Huisman en Marieke Kieftenbelt van 
Deltion College in Zwolle werken daarom hard aan het verbeteren van de band 
met toeleverende vo-scholen. “Het zijn soms juist kleine dingen die de overstap 
voor leerlingen minder groot maken.”

DELTION COLLEGE IN ZWOLLE WERKT 
HARD AAN HET VERBETEREN VAN DE BAND
MET TOELEVERENDE VO-SCHOLEN

“Het is belangrijk 
dat decanen en 
mentoren feeling 
krijgen met het mbo”

Relatiemanagers Marieke Kieftenbelt en Monique Huisman
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Die overgang van vmbo naar mbo wordt over 
de hele linie ervaren als grote stap. Waar zit 
dat vooral in, vanuit het mbo gezien?
Monique: “Het gaat vaak mis bij de studiekeuze. 
We bieden op Deltion zo’n 250 opleidingen aan en 
ik snap best dat dat voor een jongere voelt als een 
soort Jamin vol bakken gekleurde snoepjes waaruit 
ze moeilijk een keuze kunnen maken. Het is niet 
voor niets dat LOB en de begeleiding van jongeren 
naar een passende studiekeuze zo’n prioriteit heeft 
gekregen op het vmbo. Vanuit Deltion College 
proberen we scholen daarbij te ondersteunen, onder 
meer door jongeren zo vroeg mogelijk mee te nemen 
in de wereld van al die keuzemogelijkheden.” [zie 
kader]

Marieke: “Het kennismaken met verschillende 
studierichtingen kan jongeren ondersteunen in 
hun zoektocht naar een passende opleiding. Daar 
willen wij hen graag bij helpen. Vmbo-leerlingen 
kunnen bij ons Studenten SuccesCentrum 
bijvoorbeeld begeleiding krijgen op het gebied van 
loopbaanoriëntatie, en als ze willen een dag meelopen 
bij een studie. Gewoon om alvast te kijken: ‘Op welke 
plek voel ik me het prettigst?’”

Wat zijn laagdrempelige manieren om voor 
leerlingen de overstap te versoepelen?
Marieke: “Voor de leerlingen is het vooral belangrijk 
dat ze hier al eerder geweest zijn, zodat ze de 
gebouwen kennen en alvast kunnen snuffelen aan de 
werkwijze van het mbo. Enkele opleidingen bieden 
bijvoorbeeld keuzecursussen aan waarbij er vo-
leerlingen lessen volgen op het Deltion College. Dat 
werkt goed: omdat de leerlingen dan met een aantal 
klasgenoten komen, is het minder spannend dan dat 
ze hier in hun eentje naar toe moeten gaan.”
Monique: “Met enkele toekomstige studenten die al 
voor Deltion gekozen hebben, is er een pilot gedraaid 

waarbij we voor hen een zachte landing hebben 
willen creëren. Onder de noemer Skills for succes 
hebben we hen vlak voor de vakantie hier ontvangen 
en rondgeleid, zodat ze alvast weten waar ze koffie of 
thee kunnen halen, en hoe de kluisjes werken.”
Marieke: “Al die praktische dingen zijn dan al 
vertrouwd, zodat ze daar in de zomervakantie in elk 
geval geen buikpijn van krijgen. Bij een evaluatie 
vertelde een studente dat ze daardoor op de eerste 
schooldag tegen haar studiegenoten kon zeggen: 
‘Kom mee, ik weet waar de bakkerij zit, dan gaan we 
alvast een broodje halen!’ Daar had ze zulke hoge 
ogen mee gegooid, want de anderen wisten dat nog 
niet. Het lijken soms kleine dingen, maar juist die 
maken echt de overstap van vmbo naar mbo minder 
groot.”

Wat gebeurt er als studenten toch niet 
gelukkig zijn met hun studiekeuze?
Monique: “Ze krijgen dan extra LOB-begeleiding, 
via ons Studenten SuccesCentrum. Er is meer 
ruimte om even te reflecteren: waar sta je, waar 
wil je naartoe? Eventueel kunnen we extra 
beroepskeuzetesten afnemen.”

Marieke “Voor studenten die zich niet lekker voelen 
in hun opleiding, hebben we een Switch-klas. Ze 
volgen dan de verplichte vakken Nederlands, Engels, 
burgerschap, rekenen en LOB, en daarnaast gaan ze 
onderzoeken welke opleiding dan wél bij ze past. We 
proberen ze zo snel mogelijk weer te laten instromen 
in een andere studie.”

Monique: “Als er problemen zijn die niet direct met 
de studie te maken hebben, kunnen studenten 
terecht in de Plusklas. Dan kunnen ze voor 
een periode van tien weken uit het reguliere 
onderwijsproces stappen om rustig te werken aan 
andere doelstellingen, en daarna weer opnieuw 
integreren. We doen er hoe dan ook alles aan, 
linksom of rechtsom, om te voorkomen dat 
studenten vroegtijdig uitvallen.”

VAARDIGHEDEN

“WE BEGELEIDEN JONGEREN IN 
EEN BELANGRIJKE FASE IN HUN 
LEVEN EN HET BLIJFT BIJZONDER 
OM TE ZIEN HOE ZE GROEIEN. ZE 
KOMEN BINNEN ALS EERSTEJAARS 
STUDENT EN DAT IS TOCH ALTIJD 
EEN SPANNEND MOMENT, ZO’N 
NIEUWE SCHOOL EN EEN NIEUWE 
OPLEIDING. VERVOLGENS ONTMOET 
JE ZE OP HUN STAGEPLEK EN 
HEBBEN ZE ZOVEEL MOOIE 
VAARDIGHEDEN ONTWIKKELD, ALS 
WERKNEMER ÉN ALS MENS.”

MARIEKE KIEFTENBELT
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Zoals je al zei: er is een steeds grotere rol 
voor Loopbaanoriëntatie en -begeleiding, 
LOB, binnen het vo. Hoe is dat bij jullie op het 
mbo?
Monique: “Alle studenten die hier rondlopen hebben 
een contact met een eigen LOB-er. We hebben 
het hier op Deltion zo georganiseerd dat je soms 
activiteiten doet met de klas en soms op individueel 
niveau.”

Marieke: “LOB is op Deltion een schoolvak maar 
het is meer dan dat. Als LOB’er ben je het vaste 
aanspreekpunt voor je studenten en dat is ook 
belangrijk als er problemen zijn buiten school. Wij zijn 
allebei ook oud-LOB’ers. In coronatijd begeleidde ik 
een paar studenten met best forse problematieken, en 
het lijntje naar het Studenten SuccesCentrum was zó 
gelegd, waardoor we snel konden doorschakelen naar 
professionele zorg.”

Monique: “‘De relatie gaat voor prestatie.’ Dat werd 
honderd jaar geleden al gezegd, maar het is echt zo. 
Het gaat bij LOB daarom niet alleen over ‘Wie ben ik?’, 
en ‘Wat past bij mij?’ Maar ook over ‘Zíe jij mij?’ Dat 
is belangrijk, in een periode van je leven dat er best 
veel onzekerheden zijn en je best grote keuzes moet 
maken.”

Zijn er actuele ontwikkelingen die nu extra 
aandacht krijgen binnen het mbo?
Marieke: “Wat we de laatste tijd zien, en wat onze 
aandacht heeft, is dat het bedrijfsleven enorm trekt 
aan onze jongeren. Vanaf het tweede studiejaar 
worden onze studenten soms al gebeld om ze een 
baan aan te bieden. Zeker als ze worden opgeleid 
voor beroepen waar een ernstig tekort is op de 
arbeidsmarkt, bijvoorbeeld in de techniek. Bedrijven 
zeggen in sommige gevallen tegen ons: ‘Geef ze maar 
hier, we leiden ze zelf wel op, ze kunnen zo aan de 
slag!’”

Monique: “Het kan voor studenten aantrekkelijk 
lijken om al te gaan werken en geld te verdienen, 
maar ze komen dan niet met een startkwalificatie van 
school en je wilt ze ook ruimte geven om volwassen 
te worden en te groeien. Bovendien, de tijd zal maar 

net veranderen. Dan zijn er minder banen en staan 
ze zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt. De 
stap om dan weer opnieuw met een opleiding te 
beginnen is vele malen groter dan de opleiding nu 
afmaken. Je moet je niet alleen maar laten leiden 
door dagkoersen. Gelukkig hebben we inmiddels ook 
afspraken met bedrijven in de regio, zodat we samen 
kunnen zorgen voor duurzame oplossingen. Zodat 
studenten tijd krijgen om te rijpen en bedrijven goede 
arbeidskrachten krijgen.”

Hebben jullie tips voor docenten en 
mentoren in het vmbo? 
Marieke: “LOB is echt een pijler onder het onderwijs. 
Ik hoop dat LOB ook op het vmbo niet alleen een 
schoolvak is, maar dat het overal doorheen ademt 
en dat het vakoverstijgend is. Of je nu het vak 
aardrijkskunde of Nederlands geeft, LOB is altijd en 
overal.”

Monique: “Sommige vo-docenten geven aan: ‘ik weet 
niet zo goed wat ik moet doen tijdens die LOB-les’. Ga 
dan individueel in gesprek met de leerlingen. Vraag 
door: waar sta je, hoe kan ik je helpen? Het gaat niet 
alleen om jouw vaklessen, je moet ook weten wat er 
voor de leerling in het onderwijs te halen valt. Dus 
blijf op de hoogte van de ontwikkelingen op de mbo-
scholen waar je leerlingen naar toe gaan.”

Marieke: “Het is zo belangrijk dat docenten en 
mentoren op het vmbo meer feeling kunnen krijgen 
met het mbo. We nodigen hen dus ook van harte hier 
uit. Kom gewoon een keer kijken! Of bel ons op, en 
dan brengen wij je op de hoogte. We zijn ervoor!”

Contactpersonen
Monique Huisman
Marieke Kieftenbelt

TROTS

“WAT IK VOORAL MOOI VIND OM 
TE ZIEN, IS HOEVEEL PLEZIER ER 
IS OP HET MBO. STUDENTEN ZIJN 
TROTS OP HUN VAK, TROTS OP HUN 
OPLEIDING, TROTS OP ZICHZELF. JE 
ZIET HET BIJVOORBEELD ALS ONZE 
STUDENTEN MEEDOEN AAN SKILLS-
VAKWEDSTRIJDEN. DAN LEEFT DE 
HELE SCHOOL MEE!”

MONIQUE HUISMAN
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‘SAMENWERKINGEN VAN DELTION COLLEGE’
Studenten SuccesCentrum
Aankomend studenten kunnen hier binnenlopen als ze meer willen weten over een studie, ook 
kunnen ze een afspraak maken met een van de LOB’ers voor een studieadviesgesprek (eventueel 
samen met hun ouders of begeleiders), of een dag meelopen bij een opleiding.

Deltion Discover
Leerlingen vanuit het tweede leerjaar van het vmbo kiezen drie profielen waarbinnen ze willen 
kennismaken met hun mogelijk toekomstige beroep. Ze gaan bijvoorbeeld cocktails maken, of een 
lamp in elkaar zetten op een techniekafdeling, zodat ze kunnen ontdekken waarmee ze affiniteit 
hebben.

MBO samenwerking
Deltion werkt samen met Landstede Groep, Zone.college en Cibap (de creatieve vakopleiding in 
Zwolle) om aankomend studenten te helpen bij hun studiekeuze. Door deze ‘logoloze’ voorlichting 
kunnen aankomende studenten zich breed oriënteren.


