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Sylvia Herold



Algemeen
DDD (Digitaal Doorstroom Dossier)
• Geen aparte aanmelding i.v.m. nieuw 

studenteninformatiesysteem
• Warme overdracht gewenst
• DDD = meerwaarde voor mbo



Algemeen
Numerus Fixus
• Opgelegd door mbo-school bijv. door te 

weinig werk of stageplaatsen in de 
regio

• Opgelegd door overheid
• Lijst volgt
• Ook digitaal: 
www.aventus.nl/numerus-fixus

http://www.aventus.nl/numerus-fixus


Algemeen
Toelatingsonderzoek maatwerk BB -> toelating niveau 3
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor onderzoek:
• Minimaal NL, Eng + 1 algemeen vormend profielvak met een voldoende 

op KB niveau afgerond
• Het andere algemeen vormend profielvak dat (eventueel) op BB-niveau is 

afgerond mag niet essentieel zijn voor de vervolgopleiding
Plaatsing is afhankelijk van uitkomst onderzoek + advies LEC en opleiding
Aanmelding-> toelichtingen veld: Maatwerkdiploma BB met vakken op KB
Voor meer info: Pieter Sijtsma: p.sijtsma@aventus.nl of

Charles van der Wal: c.vanderwal@aventus.nl

mailto:p.sijtsma@aventus.nl
mailto:c.vanderwal@aventus.nl


Nieuwe opleidingen & wijzigingen



Sector Economie & Handel
Veiligheidsacademie
• Breed basisjaar vanaf 2020-2021

• Beveiliger/security
• Handhaving, Toezicht & Veiligheid / Politie

• Niveau 2 en 3 / BOL / Apeldoorn
Vanaf schooljaar 2021-2022
• Coördinator Beveiliger, niveau 3
• Leidinggevende Team/afdeling/project, 

niveau 4 (kopopleiding)
• Samenwerking met HBO



Sector Economie & Handel
Ondernemer retail e-commerce
• Niveau 4/ BOL
• Locatie Deventer
• Start vanaf schooljaar 2020/2021

Verkoper mode
• Niveau 2/BOL
• Locatie Apeldoorn en Deventer
• Start vanaf schooljaar 2020/2021



Brede techniek opleiding
• Na gezamenlijk basisjaar keuze voor 

specialisatie Bouwkunde of Technicus 
Engineering/Smart Technology

• Niveau 4 BOL opleiding, Apeldoorn
• Start 2020-2021

Sector Techniek & Mobiel

Decoratiestukadoor bij Bouw (niveau 4)
• Specialistenopleiding voor stukadoors (doorstromen na niveau 3)

• Start 2021-2022



Creatieve Industrie
Breed oriëntatie basisjaar - opleidingen:
• Human Technology

• Niveau 4, BOL
• Apeldoorn

• Software Developper
• Niveau 4, BOL/BBL
• Apeldoorn/Deventer

• Expert IT
• Niveau 4, BOL/BBL
• Apeldoorn/Deventer



Creatieve Industrie

www.aventuseindexpo-ci.com

http://www.aventuseindexpo-ci.com/


Dienstverlening
Pilot vanaf 20-21 flexibele leerroute 
Dienstverlening Medewerker facilitaire dienst 
en Helpende zorg en welzijn 

• Niveau 2, alleen in Zutphen (reguliere 
opleiding in Apeldoorn en Deventer)

• Gepersonaliseerd onderwijs (in eigen 
tempo, praktische opdrachten, werkt deels 
zelfstandig, coachende docenten)

Zorg & Welzijn



Zorg & Welzijn
Verzorgende IG / Maatschappelijke Zorg
• Combinatieopleiding
• BOL/BBL
• Niveau 3
• 2 diploma’s in één of aparte diploma(’s)



Entree (niveau 1)
• 16 jaar of ouder en geen vmbo-diploma
• niet 2 jaar ingeschreven bij een andere 

entree- of niveau 1 opleiding

8 profielen met verschillende 
beroepsrichtingen 

Entree & Educatie

www.aventus.nl/richtingen/entreeschool

http://www.aventus.nl/richtingen/entreeschool




Entree & Educatie
Lyceum: Dubbeltraject Lyceum + MBO niveau 4 
• Vanaf 2020-2021
• 2 routes tegelijk: vmbo TL/mavo + opleiding mbo op niveau 3 of 4
Aanmelden? www.aventus.nl/opleidingen/mavovmbo-tl-diploma-1-jaar
Opmerkingenveld: mbo opleiding is gewenst
Voorwaarde:
• Dubbeltraject op maat -> maatwerkgesprek (test op capaciteit + motivatie)

http://www.aventus.nl/opleidingen/mavovmbo-tl-diploma-1-jaar


Kansrijk van Entree naar Lyceum
• Pittig traject voor studenten die meer 

kunnen en willen
• Entreeopleiding combineren met een 

Lyceumtraject
• Intakeproces met testen  en gesprekken
• 2 diploma’s

Entree & Educatie



Like ons op 
Instagram & 
Facebook

/aventus.school & /aventus_school
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