
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
In aanvulling op de nieuwsbrief decanaat die u vorige week heeft ont-
vangen, wil ik u hierbij graag informeren over de numerus fixus opleidin-
gen van Landstede MBO en het Deltion College. 
 
In de bijlage vindt u het overzicht met de betreffende numerus fixus op-
leidingen. Deze informatie staat ook op de website van de scholen.  
  
Van de andere scholen heb ik nog geen bericht. Zodra ik meer weet zal 
ik u informeren. U kunt ook de websites van de verschillende scholen in 
de gaten houden.  
 
Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, neemt u dan ge-
rust contact met mij op (gdejonge@stadenesch.nl). 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Gerné de onge,  
decaan Beroepencollege. 
  

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen 
in de vierde klas basis en kaderberoepsgerichte 
leerweg 

     

datum 
12 november 2019 
 
betreft 
Numerus fixus 
 
behandeld door 
Gerné de Jonge 
 
kenmerk 
O1920100 
 
bijlagen 
1 
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⋅ Defensie (VeVa) opleidingen  
⋅ Opleiding Doktersassistent 3 jarig BOL 4 
⋅ Opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL 3  

(met name voor 18 min in verband met stageplaatsen) 
⋅ Opleiding E-commerce BOL 4 
⋅ Opleiding Voeding- en leefstijladvies BOL 4  

(gaat onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van start, eind 
volgend week meer over bekend) 

 
 

Landstede MBO | numerus fixus opleidingen 
 
Voor het schooljaar 2020-2021 heeft Landstede MBO bepaald dat er 
voor onderstaande opleidingen een beperkt aantal opleidingsplaatsen 
beschikbaar is. Het gaat hier om opleidingen waarvoor Landstede MBO 
meer aanmeldingen krijgt dan dat er stageplaatsen/banen in de regio 
zijn. Of om opleidingen die populair zijn, maar waarvoor de voorzienin-
gen (nu nog) beperkt zijn. De beschikbare plaatsen worden op volgorde 
van ontvangst van de aanmeldingen toegewezen. 
 
Bij de opleidingsinformatie onder het kopje ‘Toelating’ staan de ver-
plichte intake-activiteiten genoemd. 
 
Groen & Dier 
⋅ Dierenartsassistent Paraveterinair 

Raalte: aantal opleidingsplaatsen 20 
 
Mooi & Mode 
⋅ Allround Medewerker Mode/Maatkleding 

Zwolle: aantal opleidingsplaatsen 20 
⋅ Specialist Mode/Maatkleding 

Zwolle: aantal opleidingsplaatsen 38 
 
Veilig & Beschermd  
⋅ Militair Verzorgende (VeVa) 

Harderwijk: aantal opleidingsplaatsen 22 
⋅ Aankomend Onderofficier Verpleegkundige (VeVa) 

Harderwijk: aantal opleidingsplaatsen 44 
⋅ Militaire Bedrijfsautotechnicus (VeVa) 

Harderwijk: aantal opleidingsplaatsen 10 
⋅ Aankomend Onderofficier Eerste Bedrijfsautotechnicus (VeVa) 

Harderwijk: aantal opleidingsplaatsen 10 
⋅ Handhaver Toezicht & Veiligheid 

Harderwijk: aantal opleidingsplaatsen 20 
Harderwijk: HTV met TOP-arrangement 20 
Zwolle: aantal opleidingsplaatsen 60  
Zwolle: HTV met Kmar-arrangement 30 

⋅ Aankomend Medewerker Grondoptreden (VeVa) 
Harderwijk: aantal opleidingsplaatsen 90 
(voor deze opleiding gelden ook aanvullende toelatingseisen) 

⋅ Aankomend Onderofficier Grondoptreden (VeVa) 
Harderwijk: aantal opleidingsplaatsen 30 
(voor deze opleiding gelden ook aanvullende toelatingseisen) 

 
 

https://www.landstedembo.nl/mbo-opleidingen/groen-dier/dierenartsassistent-paraveterinair/
https://www.landstedembo.nl/mbo-opleidingen/groen-dier/dierenartsassistent-paraveterinair/
https://www.landstedembo.nl/mbo-opleidingen/mooi-mode/allround-medewerker-modemaatkleding/
https://www.landstedembo.nl/mbo-opleidingen/mooi-mode/allround-medewerker-modemaatkleding/
https://www.landstedembo.nl/mbo-opleidingen/mooi-mode/specialist-modemaatkleding/
https://www.landstedembo.nl/mbo-opleidingen/mooi-mode/specialist-modemaatkleding/
https://www.landstedembo.nl/mbo-opleidingen/veilig-beschermd/militair-verzorgende/
https://www.landstedembo.nl/mbo-opleidingen/veilig-beschermd/militair-verzorgende/
https://www.landstedembo.nl/mbo-opleidingen/veilig-beschermd/aankomend-onderofficier-verpleegkundige/
https://www.landstedembo.nl/mbo-opleidingen/veilig-beschermd/aankomend-onderofficier-verpleegkundige/
https://www.landstedembo.nl/mbo-opleidingen/veilig-beschermd/militaire-bedrijfsautotechnicus/
https://www.landstedembo.nl/mbo-opleidingen/veilig-beschermd/militaire-bedrijfsautotechnicus/
https://www.landstedembo.nl/mbo-opleidingen/veilig-beschermd/aankomend-onderofficier-eerste-bedrijfsautotechnicus/
https://www.landstedembo.nl/mbo-opleidingen/veilig-beschermd/aankomend-onderofficier-eerste-bedrijfsautotechnicus/
https://www.landstedembo.nl/mbo-opleidingen/veilig-beschermd/handhaver-toezicht-veiligheid/
https://www.landstedembo.nl/mbo-opleidingen/veilig-beschermd/handhaver-toezicht-veiligheid/
https://www.landstedembo.nl/mbo-opleidingen/veilig-beschermd/aankomend-medewerker-grondoptreden/
https://www.landstedembo.nl/mbo-opleidingen/veilig-beschermd/aankomend-medewerker-grondoptreden/
https://www.landstedembo.nl/mbo-opleidingen/veilig-beschermd/aankomend-onderofficier-grondoptreden/
https://www.landstedembo.nl/mbo-opleidingen/veilig-beschermd/aankomend-onderofficier-grondoptreden/
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⋅ Medewerker Evenementenorganisatie 

Zwolle: aantal opleidingsplaatsen 54 
⋅ Mediavormgever 

Zwolle: aantal opleidingsplaatsen 16 
Harderwijk: aantal opleidingsplaatsen 15 
(voor deze opleiding gelden ook aanvullende toelatingseisen) 

⋅ Allround Mediamaker 
Harderwijk: aantal opleidingsplaatsen 9 

⋅ AV-specialist 
Zwolle: aantal opleidingsplaatsen (samen met opleiding Fotograaf) 
50 (voor deze opleiding gelden ook aanvullende toelatingseisen)  

⋅ Fotograaf 
Zwolle: aantal opleidingsplaatsen (samen met opleiding AV-
specialist) 50 
(voor deze opleiding gelden ook aanvullende toelatingseisen) 

⋅ Mediaredactiemedewerker 
Zwolle: aantal opleidingsplaatsen 54 

⋅ Medewerker Sign 
Harderwijk: aantal opleidingsplaatsen 16 

⋅ Musicalperformer 
Zwolle: aantal opleidingsplaatsen 22 
(voor deze opleiding gelden ook aanvullende toelatingseisen) 

https://www.landstedembo.nl/mbo-opleidingen/vormgeving-entertainment/medewerker-evenementenorganisatie/
https://www.landstedembo.nl/mbo-opleidingen/vormgeving-entertainment/medewerker-evenementenorganisatie/
https://www.landstedembo.nl/mbo-opleidingen/vormgeving-entertainment/mediavormgever/
https://www.landstedembo.nl/mbo-opleidingen/vormgeving-entertainment/allround-mediamaker/
https://www.landstedembo.nl/mbo-opleidingen/vormgeving-entertainment/av-specialist/
https://www.landstedembo.nl/mbo-opleidingen/vormgeving-entertainment/av-specialist/
https://www.landstedembo.nl/mbo-opleidingen/vormgeving-entertainment/fotograaf/
https://www.landstedembo.nl/mbo-opleidingen/vormgeving-entertainment/fotograaf/
https://www.landstedembo.nl/mbo-opleidingen/vormgeving-entertainment/mediaredactiemedewerker/
https://www.landstedembo.nl/mbo-opleidingen/vormgeving-entertainment/mediaredactiemedewerker/
https://www.landstedembo.nl/mbo-opleidingen/vormgeving-entertainment/medewerker-sign/
https://www.landstedembo.nl/mbo-opleidingen/vormgeving-entertainment/medewerker-sign/
https://www.landstedembo.nl/mbo-opleidingen/vormgeving-entertainment/musicalperformer/
https://www.landstedembo.nl/mbo-opleidingen/vormgeving-entertainment/musicalperformer/

