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Welkom bij Aventus
Volg bij Aventus de middelbare beroepsopleiding die bij jou past! Je vindt
Aventus met in totaal tweehonderd opleidingen in Apeldoorn, Deventer en
Zutphen. We werken nauw samen met bedrijven en organisaties in techniek,
zorg en economie en met hogescholen in de regio Stedendriehoek. Samen
maken we het onderwijs. Met veel ruimte voor innovatie en trends en met
oog voor jou. Zo zorgen wij ervoor dat de opleiding die je bij ons volgt je
goed voorbereidt op een baan of een vervolgopleiding.
Een nieuwe school: misschien is dat even wennen.

extra begeleiding. Net wat je nodig hebt. Ook komt aan

Door goede begeleiding, een veilige sfeer en lessen in je

bod wat je ná je opleiding wilt doen. Kies je voor een

‘eigen’ studieomgeving voel je je vast snel thuis bij ons!

hoger mbo-niveau, ga je richting hbo of wordt het een

In de praktijk
Bij Aventus leer je vooral veel van en in de praktijk.
Bijna alle lessen zijn gericht op situaties die je straks

baan? Wat het ook wordt: je ontwikkelt bij Aventus
alle kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor
een succesvolle vervolgstap.

op de werkvloer tegenkomt. Je doet ‘echte’ opdrachten,

Maak je eigen opleiding

leert in (virtuele) praktijkruimtes, volgt gastlessen en gaat

Je volgt in het mbo natuurlijk veel vakken die passen bij

op stage. Bij de praktijkbedrijven van Aventus leer je al

jouw beroep en algemene vakken zoals Nederlands en

werkend in een restaurant, een kapsalon of winkel.

rekenen. Je maakt je opleiding persoonlijk en compleet

Ook ontwikkel je jouw talent tijdens challenges, als je

door keuzedelen te kiezen. Verdiep of specialiseer je in

samen met andere studenten vraagstukken oplost voor

de richting die jij wilt. Of gebruik een keuzedeel om

bedrijven in de regio.

sneller door te stromen naar een vervolgopleiding op

Klaar voor je toekomst

een hoger niveau in het mbo. Ook kun je het keuzedeel
volgen dat je extra goed voorbereidt op het hbo.

De arbeidsmarkt van nu vraagt meer dan vakkennis en

Soms zorgt zo’n keuzedeel zelfs voor een vrijstelling

is op zoek naar creatieve en ondernemende mensen,

voor een hbo-vak in het eerste jaar. Bij elke opleiding

die nieuwsgierig en flexibel zijn. Wij gaan je daar op

horen specifieke keuzedelen. Lijkt een keuzedeel van

voorbereiden. Daarom hebben we veel aandacht voor

een andere opleiding je interessant? Dan kun je dat

jouw persoonlijke ontwikkeling en mag je leren op de

soms ook volgen. Kies dus slim!

manier die het beste bij je past. Met extra uitdaging of
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ICT
Iets voor jou?

Ben je geïnteresseerd in alles dat met computers te maken heeft? Kies dan
voor ICT! Ontwikkelingen in de ICT gaan zo snel, dat je wel móet bijblijven.
Je bent nauwkeurig en vindt het leuk om problemen op te lossen. Tijdens je
opleiding doe je technische kennis op, leer je alles over ‘the internet of things’
en zoek je naar de juiste ICT-oplossing voor je klant.
Waarom Aventus?

Over de Creatieve industrie

•	Goede persoonlijke begeleiding vanaf de start

Deze opleiding valt binnen de sector Creatieve industrie.

van je opleiding
•	Ontwikkel je talent ook via challenges, vakwedstrijden
en (internationale) stages
•	Als grootste opleider in de regio bieden we je veel
opleidings- en ontwikkelkansen
•	Innovatief lesprogramma waarbij je o.a. leert over
scrum, 3D-printers en drones

Wat wordt je beroep?

In de creatieve industrie komen techniek, innovatie en
creativiteit samen. Precies de ingrediënten die je nodig
hebt om na je opleiding succesvol te starten op de
arbeidsmarkt van de toekomst. Door de nauwe samenwerking met het bedrijfsleven kunnen trends en ontwikkelingen in de branche direct worden doorgevoerd in de
onderwijsprogramma’s. Naast de gewone lessen werk je
ook aan ‘reallife’ opdrachten binnen een echt bedrijf. Ook
werk je samen met studenten van andere opleidingen

ICT-beheerder/medewerker beheer ICT

aan creathons om een product of prototype neer te

Als ICT-beheerder of medewerker beheer ICT help je

zetten.

anderen met het oplossen van problemen, bijvoorbeeld
aan het netwerk. Je bent op de hoogte van alle ontwikke-

Doorstuderen?

lingen in jouw vakgebied.

Na een opleiding op niveau 4 kun je verder in het hbo,
bijvoorbeeld met een (vervolg)opleiding ICT.

Medewerker ICT
Als medewerker ICT zit je meer aan de ondersteunende

Welke opleidingen zijn er?

en dienstverlenende kant.

•	ICT-beheerder (niveau 4, BOL/BBL)
•	Medewerker beheer ICT (niveau 3, BOL/BBL)

Voor beide opleidingen geldt dat je kunt gaan werken

•	Medewerker ICT (niveau 2, BOL)

bij mediabedrijven, (middel)grote organisaties met

Meer weten?

een eigen ICT-afdeling of bij (gespecialiseerde)
‘tech-organisaties’.
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Check aventus.nl/ict voor alle details én
informatieve video’s over de opleidingen.

Jorian, student ICT-beheer: “Thuis was
ik al veel bezig met computers, dus een
ICT-opleiding was een logische keuze.
Ik vind het het leukst om netwerken
en virtuele machines te bouwen.”
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Gamedeveloper en
Applicatieontwikkelaar
Iets voor jou?

Volg je de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van gaming en/of
apps op de voet? Wil je zelf professionele games of gameonderdelen ontwikkelen? Of ligt jouw hart juist bij applicatieontwikkeling? Als je kiest voor één
van deze opleidingen, dan betekent dit dat je aan de slag gaat met het
ontwikkelen, programmeren, beheren, testen en onderhouden van software.
Ook leer je projectmatig werken en maak je kennis met

Over de Creatieve industrie

verschillende programmeertechnieken en computertalen,

Deze opleiding valt binnen de sector Creatieve industrie.

zoals Java, PHP en MySQL. Ook html5, javascript, css

In de creatieve industrie komen techniek, innovatie en

en de scrum-methode maken onderdeel uit van het

creativiteit samen. Precies de ingrediënten die je nodig

lesprogramma. Verder oefen je bij projecten het samen-

hebt om na je opleiding succesvol te starten op de

werken met collega’s, het halen van deadlines en het

arbeidsmarkt van de toekomst. Door de nauwe samen-

werken met issues. Oftewel: je wordt opgeleid tot

werking met het bedrijfsleven kunnen trends en ontwik-

full-stack webdeveloper.

kelingen in de branche direct worden doorgevoerd in de

Waarom Aventus?
•	Goede persoonlijke begeleiding vanaf de start
van je opleiding
•	Ontwikkel je talent ook via challenges, vakwedstrijden
en (internationale) stages
•	Als grootste opleider in de regio bieden we je veel
opleidings- en ontwikkelkansen
•	Innovatief lesprogramma

Wat wordt je beroep?

ook aan ‘reallife’ opdrachten binnen een echt bedrijf. Ook
werk je samen met studenten van andere opleidingen
aan creathons om een product of prototype neer te
zetten.

Doorstuderen?
Na een opleiding op niveau 4 kun je verder in het hbo,
bijvoorbeeld met een (vervolg)opleiding ICT of
Gamedeveloper.

Als gamedeveloper of applicatieontwikkelaar kun je o.a.

Welke opleidingen zijn er?

aan de slag bij softwareleveranciers of bedrijven die

•	Applicatie- en mediaontwikkelaar (niveau 4, BOL)

applicaties/games ontwikkelen voor de zakelijke of

•	Gamedeveloper (niveau 4, BOL)

educatieve markt. Ook bij organisaties die actief zijn in

Meer weten?

de online media, is er veel vraag naar kandidaten met
kennis van programmeren en softwareontwikkeling.
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onderwijsprogramma’s. Naast de gewone lessen werk je

Check aventus.nl/game-app voor alle
details én informatieve video’s over de
opleidingen.

Gerben, student Applicatie- en
mediaontwikkelaar: “Ik leer
oplossingen te ontwerpen voor
problemen. Hierbij heb je niet
alleen technische kennis nodig,
maar ook creativiteit.”
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Technicus human technology
Iets voor jou?

Ben je geïnteresseerd in gadgets en in de techniek van morgen? Lijkt het
je leuk om in gesprek te gaan over wat de klant écht wil? Tijdens de
opleiding Technicus human technology bedenk, bouw en verbeter je
producten waardoor iedereen gemakkelijker profiteert van nieuwe
technologie. Je leer te werken aan ‘slimme’ en innovatieve producten
die het leven makkelijker en aangenamer maken. Denk hierbij aan
smartwatches of slimme thuisapparaten.
Waarom Aventus?

werking met het bedrijfsleven kunnen trends en ontwik-

•	Goede persoonlijke begeleiding vanaf de start

kelingen in de branche direct worden doorgevoerd in de

van je opleiding
•	Ontwikkel je talent ook via challenges, vakwedstrijden
en (internationale) stages
•	Als grootste opleider in de regio bieden we je veel
opleidings- en ontwikkelkansen

ook aan ‘reallife’ opdrachten binnen een echt bedrijf. Ook
werk je samen met studenten van andere opleidingen
aan creathons om een product of prototype neer te
zetten.

Wat wordt je beroep?

Doorstuderen?

Als gediplomeerd Technicus human technology kun je

Na een opleiding op niveau 4 kun je verder in het hbo,

organisaties helpen vernieuwen. Dit kan in verschillende

bijvoorbeeld met een opleiding Industrieel Product

sectoren, bijvoorbeeld in de zorg, bij de overheid of in de

Ontwerpen. Met een goed portfolio kun je ook door-

zakelijke dienstverlening.

stromen naar design- en/of kunstacademies.

Over de Creatieve industrie

Welke opleiding is er?

Deze opleiding valt binnen de sector Creatieve industrie.

•	Technicus human technology (niveau 4, BOL)

In de creatieve industrie komen techniek, innovatie en

Meer weten?

creativiteit samen. Precies de ingrediënten die je nodig
hebt om na je opleiding succesvol te starten op de
arbeidsmarkt van de toekomst. Door de nauwe samen-
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onderwijsprogramma’s. Naast de gewone lessen werk je

Check aventus.nl/ht voor alle details
over deze opleiding.

Fabian, student Technicus human
technology: “Ik ben altijd bezig met de
laatste ontwikkelingen. Het is gaaf om
tijdens mijn opleiding te werken aan
producten die we over een tijdje
allemaal gebruiken.”

Mediavormgever en
Mediaredactiemedewerker
Iets voor jou?

Welkom in de bruisende wereld van media! Ben je nieuwsgierig, creatief en
zelfstandig? Sta je stevig in je schoenen en lijkt het je leuk om het perfecte
klantconcept te bedenken of dat ene primeurtje te scoren? Dan is een mediaopleiding echt iets voor jou. Je kunt kiezen voor de opleiding Mediavormgever of
Mediaredactiemedewerker. Het eerste half jaar is voor beide opleidingen gelijk.
Mediavormgever

Over de Creatieve industrie

Je bedenkt en maakt mediacampagnes of onderdelen

Deze opleiding valt binnen de sector Creatieve industrie.

daarvan. Zo vertaal jij de wensen van jouw klant in een

In de creatieve industrie komen techniek, innovatie en

creatieve campagne. Denk aan een website, magazines,

creativiteit samen. Precies de ingrediënten die je nodig

animaties en banners.

hebt om na je opleiding succesvol te starten op de
arbeidsmarkt van de toekomst. Door de nauwe samen-

Mediaredactiemedewerker

werking met het bedrijfsleven kunnen trends en ontwik-

Je verzamelt en produceert allerlei soorten mediacontent,

kelingen in de branche direct worden doorgevoerd in de

bijvoorbeeld voor internet, radio en tv. Je bent nieuws-

onderwijsprogramma’s. Naast de gewone lessen werk je

gierig, creatief en gaat zelf op onderzoek uit.

ook aan ‘reallife’ opdrachten binnen een echt bedrijf. Ook

Waarom Aventus?
•	De mediaopleidingen van Aventus zijn in 2017
uitgeroepen tot Topopleiding door de onafhankelijke
Keuzegids MBO
•	Goede persoonlijke begeleiding vanaf de start
van je opleiding
•	Ontwikkel je talent ook via challenges, vakwedstrijden
en (internationale) stages
•	Als grootste opleider in de regio bieden we je veel
opleidings- en ontwikkelkansen

Wat wordt je beroep?

aan creathons om een product of prototype neer te
zetten.

Doorstuderen?
Afhankelijk van de opleiding die je hebt gevolgd, kun
je na je studie verder in het hbo. Na de opleiding
Mediavormgever kun je bijvoorbeeld starten met de
opleiding Media- en Entertainment Management.
Heb je de opleiding Mediaredactiemedewerker gevolgd,
dan zou je een hbo-opleiding Communicatie of
Journalistiek kunnen overwegen.

Met beide opleidingen kun je veel kanten op. Je kunt

Welke opleidingen zijn er?

je carrière bijvoorbeeld starten bij reclamebureaus,

•	Mediavormgever (niveau 4, BOL)

communicatiebureaus, op de redactie van radio/tv, bij

•	Mediaredactiemedewerker (niveau 4, BOL)

vormgevers, multimediabedrijven, webdesignbureaus

Meer weten?

of audiovisuele bedrijven.
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werk je samen met studenten van andere opleidingen

Check aventus.nl/media voor alle details én
informatieve video’s over de opleidingen.

Jordy, student Mediavormgever: “Tijdens
mijn opleiding houd ik me onder andere
bezig met het ontwikkelen van huisstijlen,
websites en fotografie.”
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Moderne dans
Iets voor jou?

Raakt of ontroert dans jou? Wil jij anderen binden, boeien en bereiken via
dans? Haal jij graag alles uit jezelf en voel jij je thuis op het podium?
Dan is Aventus Dans iets voor jou!
Je ontdekt bij ons de danser in jezelf en leert wat

kelingen in de branche direct worden doorgevoerd in de

lichamelijk en artistiek nodig is om goed te worden in je

onderwijsprogramma’s. Naast de gewone lessen werk je

vak. Theorie en praktijk wegen bij ons even zwaar. Dus je

ook aan ‘reallife’ opdrachten binnen een echt bedrijf. Ook

ontwikkelt je danstalent en ontdekt daarnaast ook wat er

werk je samen met studenten van andere opleidingen

op zakelijk gebied bij het vak komt kijken. Je organiseert

aan creathons om een product of prototype neer te

samen met andere studenten dansprojecten en je leert

zetten.

alles over begrotingen, promotie en marketing. Deze
opleiding is opgedeeld in drie fasen. Je start met je eigen

Doorstuderen?

vaardigheden (‘ik dans’). Daarna volgt wat jij anderen

Na je opleiding op niveau 4 kun je verder in het hbo,

kunt leren (‘jij danst’) en tot slot werk je samen aan een

bijvoorbeeld naar één van de dansacademies.

complete productie (‘wij dansen’).

Waarom Aventus?
•	De opleiding Moderne dans van Aventus is in de jaren
2015, 2016 én 2017 uitgeroepen tot Topopleiding door
de onafhankelijke Keuzegids MBO

•	Danser (niveau 4, BOL)
•	Vooropleiding Dans (proeven aan de opleiding Danser)

Goed om te weten

•	Ruimte voor je eigen creatieve ontwikkeling

Om toegelaten te worden tot deze opleiding moet je

•	Kleinschalige opleiding en veel persoonlijk contact

auditie doen. Wil je tijdens je vmbo- of havo-opleiding al

Wat wordt je beroep?

ervaren of deze opleiding wat voor je is, doe dan de
vooropleiding! Daarnaast kun je bij Aventus een auditie-

Na je opleiding Dans kun je verschillende kanten op.

cursus Dans volgen.

Word danser, dansinstructeur, choreograaf of begin je

Meer weten?

eigen dansstudio. Of dans mee in een dansgroep! Welke
richting je ook kiest: je werkt samen met anderen. Ook
kun je je zakelijk inzicht, organisatietalent en doorzettingskracht goed gebruiken.

Over de Creatieve industrie
Deze opleiding valt binnen de sector Creatieve industrie.
In de creatieve industrie komen techniek, innovatie en
creativiteit samen. Precies de ingrediënten die je nodig
hebt om na je opleiding succesvol te starten op de
arbeidsmarkt van de toekomst. Door de nauwe samenwerking met het bedrijfsleven kunnen trends en ontwik-
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Welke opleidingen zijn er?

Check aventus.nl/dans voor alle details
én video’s over de opleidingen.

Ilse, student Moderne dans: “Mijn doel
is om het plezier van dansen over te
brengen op anderen. Na mijn opleiding
wil ik graag lesgeven en daarnaast
audities doen om straks zelf op het
podium te staan.”
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Fashion, design & confectie
Iets voor jou?

Heb jij oog voor trends? Volg je de laatste mode en ben jij op de hoogte van
de nieuwste looks? Ben je bovendien creatief en adviseer je anderen graag
over hun kledingkeuze? Dan hoor jij thuis in de wereld van fashion!
Tijdens je opleiding krijg je onder meer beroepsgerichte

Over de Creatieve industrie

vakken zoals marketing, patroon tekenen, kledingtech-

Deze opleiding valt binnen de sector Creatieve industrie.

nieken, modevorming, textielkennis en leer je werken

In de creatieve industrie komen techniek, innovatie en

met onder meer Adobe Photoshop en Illustrator.

creativiteit samen. Precies de ingrediënten die je nodig

Waarom Aventus?
•	De modeopleidingen van Aventus zijn in 2017

arbeidsmarkt van de toekomst. Door de nauwe samenwerking met het bedrijfsleven kunnen trends en ontwik-

uitgeroepen tot Topopleiding door de onafhankelijke

kelingen in de branche direct worden doorgevoerd in de

Keuzegids MBO

onderwijsprogramma’s. Naast de gewone lessen werk je

•	Vakbekwame en ervaren docenten begeleiden jou

ook aan ‘reallife’ opdrachten binnen een echt bedrijf. Ook

op een goede en persoonlijke manier vanaf de start

werk je samen met studenten van andere opleidingen

van je opleiding

aan creathons om een product of prototype neer te

•	Ontwikkel je talent ook via challenges, vakwedstrijden
en (internationale) stages
•	Als grootste opleider in de regio bieden we je veel
opleidings- en ontwikkelkansen
•	Met een diploma van deze opleiding heb je een
uitstekende basis voor doorstroom naar het hbo

Wat wordt je beroep?

Basismedewerker mode/Specialist mode/
maatkleding
Je maakt zelf kleding voor een klant en doet dat precies
op maat met oog voor detail. Hierbij wordt veel creativiteit
en eigen inbreng van je gevraagd.

Junior stylist/Junior productmanager fashion
Als junior stylist werk je mee aan het ontwikkelen
van collecties voor diverse doelgroepen in confectie
bedrijven. Als junior productmanager fashion werk je
mee aan de inkoop en de productie van collecties.
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hebt om na je opleiding succesvol te starten op de

zetten.

Welke opleidingen zijn er?
•	Basismedewerker mode (niveau 2, BOL)
•	Specialist mode/maatkleding (niveau 4, BOL)
•	Junior productmanager fashion (niveau 4, BOL)
•	Junior stylist (niveau 4, BOL)

Meer weten?

Meer ontdekken over (één van) deze
opleidingen? Check aventus.nl/fashion
voor alle details én informatieve video’s
over de opleidingen.

Vera, student Junior productmanager
fashion: “Ik kan al goed aangeven welke
stijlen in het modebeeld van de komende
jaren bij mij en mijn vriendinnen passen.
Ik krijg ook steeds meer plezier in het
ontwerpen.”

Interieuradviseur en
Ruimtelijk vormgever
Iets voor jou?

Lijkt het je leuk om na te denken over de inrichting van huizen? Of over
de presentatie en vormgeving van winkels, producten en stands? Denk je
in oplossingen, ben je communicatief en voel je goed aan wat mensen
willen? Dan past de opleiding Interieuradviseur of Ruimtelijk vormgever
goed bij jou.
Tijdens je opleiding krijg je onder meer te maken met

Over de Creatieve industrie

vormgeving, 3D-technieken, winkel- en productontwerp,

Deze opleiding valt binnen de sector Creatieve industrie.

styling, visual merchandising en materialenkennis.

In de creatieve industrie komen techniek, innovatie en

Waarom Aventus?
•	In 2017 uitgeroepen tot Topopleiding door de
onafhankelijke Keuzegids MBO
•	Goede persoonlijke begeleiding vanaf de start
van je opleiding
•	Ontwikkel je talent ook via challenges, vakwedstrijden
en (internationale) stages
•	Als grootste opleider in de regio bieden we je veel
opleidings- en ontwikkelkansen

Wat wordt je beroep?
Ruimtelijk vormgever

hebt om na je opleiding succesvol te starten op de
arbeidsmarkt van de toekomst. Door de nauwe samenwerking met het bedrijfsleven kunnen trends en ontwikkelingen in de branche direct worden doorgevoerd in de
onderwijsprogramma’s. Naast de gewone lessen werk je
ook aan ‘reallife’ opdrachten binnen een echt bedrijf. Ook
werk je samen met studenten van andere opleidingen
aan creathons om een product of prototype neer te
zetten.

Doorstuderen
Na je opleiding kun je besluiten om door te stromen naar

Als ruimtelijk vormgever kun je bij verschillende soorten

het hbo. Bijvoorbeeld met een opleiding tot interieur-

bedrijven aan de slag binnen de reclame-, evenementen-

architect aan de Kunstacademie, met een hbo Lifestyle

en presentatiebranche. Je bent dagelijks bezig met het

of de Design Academy.

creatief vormgeven van ruimtes. Dit kan bijvoorbeeld de
inrichting van een winkel zijn, maar ook het ontwerp van

Welke opleidingen zijn er?

een concertdecor. De bedoeling van de opdrachtgever

• Interieuradviseur (niveau 4, BOL)

en jouw uitwerking daarvan moeten naadloos op elkaar

• Ruimtelijk vormgever (niveau 4, BOL)

aansluiten.

Meer weten?

Interieuradviseur
Als interieuradviseur ontwerp je voornamelijk interieurs
van woningen. Je houdt je bezig met kleur, materiaal,
vormgeving. Daarnaast voer je ook klantgesprekken,
stel je offertes op en rond je de verkoop af. Je hebt veel
kennis van design, trends en retail.
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creativiteit samen. Precies de ingrediënten die je nodig

Meer ontdekken over (één van)
deze opleidingen? Check
aventus.nl/ruimte-interieur
voor alle details én informatieve
video’s over de opleidingen.

Karin, student Ruimtelijk vormgever:
“Het lijkt me echt geweldig om tijdens
mijn stage mee te werken aan de
ontwerpen van de concertpodia in
de Ziggo Dome.”

Over Aventus
Studentbegeleiding bij Aventus

Talentprogramma

ontwikkeling. Natuurlijk sta je er niet alleen voor!

kelen. Wil jij er een schep bovenop doen en wil je

Wij begeleiden je vanaf dag één tot je diploma. Je eerste

doorgroeien tot toptalent in jouw vak? Doe dan mee

aanspreekpunt is jouw persoonlijke leertrajectbegeleider

met ons talentprogramma!

(of kortweg ltb’er). Met hem of haar bespreek je hoe het

•	Kies voor internationale oriëntatie. Ga op stage in

Jij bent als student zelf verantwoordelijk voor jouw

met jouzelf en je studie gaat. Gaat je studie volgens
planning? In Trajectplanner (ons digitale studentvolgsysteem) houd je bij hoe je ervoor staat en kun je cijfers
en studievoortgang precies volgen.
Heb je advies nodig over je studiekeuze of kun je extra

het buitenland, volg een internationale masterclass
of extra cursus Cambridge Engels.
•	Laat zien hoe talentvol jij bent en doe mee met de
Skills Heroes vakwedstrijden.
•	Ontwikkel je creatieve en ondernemende vaardigheden

begeleiding gebruiken? Dan kan je ltb’er je verwijzen

tijdens Challenges. Bedenk oplossingen voor vraag-

naar specialisten van Aventus. Kijk voor meer informatie

stukken van bedrijven in de regio samen met mede-

op de website: aventus.nl/lec.

studenten.

Van havo naar mbo

Topopleidingen

moeilijk vindt of als het hbo (nog) niet bij je past. Je kunt

door het CHOI, wordt de kwaliteit van

al starten met een mbo-opleiding, als je een overgangs-

mbo-opleidingen onafhankelijk

bewijs van havo 3 naar havo 4 hebt. En als je je mbo-

beoordeeld en vergeleken. Het

diploma hebt gehaald, kun je doorstromen naar het hbo.

oordeel wordt gebaseerd op rapporten

Heb je een havo-diploma op zak en kies je voor een

van de Onderwijsinspectie, studenten-

mbo-opleiding? Dan kun je je mbo-opleiding, afhankelijk

oordelen uit de JOB-monitor en expertoordelen.

van je vakkenpakket en studieresultaten, soms versneld

Opleidingen die in de Keuzegids MBO als beste

afronden. En wil je graag extra uitgedaagd worden?

beoordeeld worden, krijgen het kwaliteitszegel

Dan is er een talentprogramma, speciaal voor havisten.

‘topopleiding’ toegekend. Als je dit zegel bij de

Gezakt? Haal alsnog je diploma
bij Aventus Lyceum

opleiding ziet staan, dan weet je dus dat het

Een mbo-opleiding is een slimme keuze als je havo 4/5

Gezakt voor je eindexamen? Balen! Gelukkig kun je via

Aventus Lyceum alsnog je mavo-, havo- of vwo-diploma
halen. Je kunt hier, naast een volledig diploma, ook
deelcertificaten halen. Kijk op aventus.nl/lyceum voor
alle informatie.
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Bij Aventus krijg je alle ruimte om je talenten te ontwik-

In de Keuzegids MBO, uitgegeven

onderwijs van zeer hoge kwaliteit is.

Aanmelden!

Meer informatie?

In deze brochure krijg je een eerste indruk van een
deel van onze opleidingen. Heb je vragen? Neem dan
contact op! Bel gratis ons Service- en Informatiepunt

Wil je je aanmelden voor een
opleiding? Kies je opleiding
via www.aventus.nl en vul
het digitale aanmeldingsformulier in!

0800 - 444 5555 of mail naar info@aventus.nl.
Op aventus.nl/opleidingen vind je meer informatie
én video’s over onze opleidingen.

Loop alvast een dag mee!

Benieuwd naar Aventus? Nieuwsgierig naar een
opleiding? Loop dan alvast een dag mee! Vraag bij
je decaan naar de mogelijkheden voor ‘een dagje mbo’.
Via www.eendagjembo.nl kun je je aanmelden voor een
meeloopdag bij Aventus. Staat de opleiding van jouw
keuze niet op de website? Dan kun je mailen naar
info@aventus.nl.
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Open dagen

Woensdag 29 november 2017
Zaterdag 27 januari 2018

Informatiemarkten
Woensdag 14 maart 2018
Woensdag 6 juni 2018
Kijk voor meer informatie op onze
website: www.aventus.nl

Versie augustus 2017 • Wijzigingen voorbehouden. Aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Kom kijken
bij Aventus!

