
  
 

Persbericht 
 
Zwolle, 2 juli 2013 

 

Deltion College geaccrediteerd door de SMA, Sales Management Association   
 
Per 1 juli 2013 is de opleiding Junior Accountmanager van het Deltion College geaccrediteerd door 
de Sales Management Association (SMA). Daarmee voldoet de opleiding aan de eisen zoals de SMA 
deze samen met een aantal prominente bedrijven heeft gesteld aan commerciële functies. 
 
SMA directeur Petra Claessen; ‘’De vereniging SMA heeft door het ontwikkelen van de SMA-
standaarden voor commerciële functies de leidersrol opgepakt in het commerciële veld en geeft als 
vakvereniging mede sturing en richting aan commercieel Nederland. De deskundigheid van 
studenten, Young Professionals, Professionals tot en met directeuren moet permanent worden 
bevorderd. Met deze accreditatie laat Deltion, als eerste mbo-opleider van Nederland, zien dat zij 
haar Junior Accountmanagers opleidt volgens de eisen die commercieel Nederland momenteel 
stelt.’’  
 
Door deze accreditatie ontvangen dertien Deltionstudenten woensdag 3 juli naast hun mbo-diploma 
Junior Accountmanager ook het SMA-kenniscertificaat dit leidt tot de titel “SMA-Sales Practitioner”. 
Het kenniscertificaat geeft, aangevuld met de praktijktest en bewezen praktijkervaring, recht op de 
registertitel en registratie hiervan in het SMA National Sales Register.  
 
Yvette de Smidt, opleidingsmanager Deltion; ‘’Voor Deltion is dit een bevestiging dat ons onderwijs 
kwalitatief goed is en aansluit bij de behoeften van bedrijven. Voor onze studenten biedt het 
certificaat extra kansen op de arbeidsmarkt, zij hebben een streepje voor ten opzichte van studenten 
zonder dit certificaat.’’   
 

Voor de redactie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michel Drogt, Adviseur Marketing & 
Communicatie, mdrogt@deltion.nl of tel. 06-29621307. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Over het Deltion College 
Jong of oud, bedrijf of instantie, studerend of werkend: ROC Deltion is er voor iedereen! 
Voor mbo-opleidingen, bij- of omscholing, maatwerk voor bedrijven, als inspirerende werkgever of 
als samenwerkingspartner. Wij zijn gevestigd op een bruisende campus in onderwijsstad Zwolle. 
Met uitdagende faciliteiten en een brede maatschappelijke blik, worden studenten en medewerkers 
gestimuleerd om zich zo succesvol mogelijk te ontwikkelen in hun beroep, in de maatschappij en in 
hun persoonlijk leven. 
 
www.deltion.nl 
 
Over het mbo 
Zo’n 40% van de Nederlandse beroepsbevolking heeft ooit een mbo-diploma behaald. Dagelijks 
werken 56.000 professionals met veel enthousiasme om de ruim 530.000 studenten op te leiden 
naar één van de 700 vakken en beroepen in de sectoren Techniek & Vormgeving, Economie & 
Dienstverlening en Gezondheidszorg, Welzijn & Sport. Hiermee is het mbo de hofleverancier van 
onze arbeidsmarkt. 
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