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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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Economie & Administratie
Secretariële opleidingen
Iets voor jou?

Ben jij goed in het plannen en organiseren? Draai jij je hand niet om voor het
managen van volle agenda’s? En lijkt het jou wat om jouw bedrijf te vertegenwoordigen op Social Media? Dan ben jij de allrounder die we zoeken en past
een secretariële opleiding goed bij jou!
Een secretariële opleiding kun je op verschillende niveaus volgen. Je
opleiding is heel breed zodat je verschillende taken kunt oppakken later in
je werk. Je leert van alles over communicatie, hrm en projectmanagement.
Waarom Aventus?

Welke opleidingen zijn er?

• ontwikkel je talent ook via challenges, vakwedstrijden

• Medewerker secretariaat en receptie

en (internationale) stages
• als grootste opleider in de regio bieden we je veel
opleidings- en ontwikkelkansen
• goede persoonlijke begeleiding vanaf de start van
je opleiding
• interessante keuzedelen om je verder te specialiseren

(niveau 2, BOL)
• Secretaresse (niveau 3, BOL/BBL)
• Managementassistent/directiesecretaresse
(niveau 4, BOL/BBL)
• 1-jarige opleiding/sprinttraject European Management
Assistant (niveau 4, BOL)

bijvoorbeeld medisch secretaresse

Wat wordt je beroep?
Afhankelijk van het opleidingsniveau kun je aan de slag

Breed basisjaar niveau 2

als managementassistent of directiesecretaresse. Je

Zoek je afwisselend werk of weet je nog niet welke

ondersteunt dan je manager of directeur. De taken die je

kant je op wilt?

uitvoert kunnen heel divers zijn. Van het beheren van de

Kies dan voor een breed startjaar waarna je kunt

agenda en het inplannen van afspraken tot en met het

uitstromen in de richtingen Detailhandel,

organiseren van bijeenkomsten en congressen. Je bent

Bedrijfsadministratie, Secretarieel of Logistiek.

het eerste aanspreekpunt voor de manager of directeur.
Jij levert direct ondersteuning zodat hij/zij zijn werk zo
goed mogelijk kan doen.

Doorstuderen?
Na niveau 4 kun je verder in het hbo, bijvoorbeeld met de
opleiding International Office Management.
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Meer weten?

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

Tamara, student Management
assistent/directiesecretaresse: “Tijdens
de opleiding volg je verschillende
projecten. Tijdens deze projecten voer
je praktijkopdrachten uit waar je in je
beroep mee te maken krijgt.”

Economie & Administratie
Financieel/administratief
Iets voor jou?

Ben jij een rekenwonder en houd je van cijfers? Ben je precies en betrouwbaar? Zorg je er graag voor dat alles financieel klopt en goed loopt?
Of ben je juist commercieel en beschik je over een flinke dosis overtuigingskracht? Dan is één van onze financiële opleidingen echt iets voor jou!
Waarom Aventus?

Welke opleidingen zijn er?

• goede persoonlijke begeleiding vanaf de start van

• Bedrijfsadministrateur (niveau 4, BOL)

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?
Afhankelijk van de opleiding die je volgt, zijn er veel
financiële of administratieve functies waarin je aan de

• Junior assistent-accountant (niveau 4, BOL)
• Financiële dienstverlening banken en verzekeringen
(niveau 4, BOL)
• Financieel administratief medewerker (niveau 3, BOL)
• Medewerker (financiële) administratie (niveau 2, BOL)

Breed basisjaar niveau 2

slag kunt. Denk aan: bedrijfsadministrateur, (assistent)

Zoek je afwisselend werk of weet je nog niet welke

accountant of medewerker financiële administratie,

kant je op wilt?

adviseur banken en verzekeringen etc.

Kies dan voor een breed startjaar waarna je kunt
uitstromen in de richtingen Detailhandel,

Bij elke organisatie zoals overheidsinstellingen,

Bedrijfsadministratie, Secretarieel of Logistiek.

productiebedrijven, banken, verzekeraars en andere
dienstverlenende bedrijven is er vraag naar deze
functies. Maar ook binnen het midden- en kleinbedrijf heb
je goede kans op een baan. Je kunt in dit werkveld dus
ontzettend veel kanten op.

Doorstuderen?
Na een opleiding op niveau 4 kun je door naar het hbo,
bijvoorbeeld richting Financial Services Management of
Accountancy.

6

Meer weten?

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

Mandy, student Financiële dienst
verlening: “Ik heb mijn diploma
Wet Financieel Toezicht (WFT)
‘schadeverzekeringen zakelijk’ al
tijdens mijn o
 pleiding behaald.”
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Economie &
Administratie
Juridisch
Iets voor jou?

Houd je van recht en regels? Red jij je prima met moeilijke teksten over
procedures en beleid? Ben je bovendien precies en heb je een groot
rechtvaardigheidsgevoel? Dan hoor jij thuis in de wereld van wetten en beleid.
Tijdens je opleiding Juridisch administratief dienstverlener

Doorstuderen?

leer je onder meer over wetgeving, openbaar bestuur,

Als je de opleiding op niveau 4 afrondt, kun je ervoor

juridische beroepsvorming en het belang van goede

kiezen om door te stromen naar het hbo. Bijvoorbeeld

procedures. Daarnaast krijg je tijdens deze opleiding te

met de opleiding Recht, Sociaal Juridische Dienst-

maken met:

verlening of Management, Economie en Recht (MER).

• in projecten werken rondom de wet en rechtszaken
• communiceren met cliënten over juridische zaken

Welke opleiding is er?

• juridische beroepsvorming

• Juridisch administratief dienstverlener (niveau 4, BOL)

• kennis en kunde rondom recht bij overheid (openbaar

Meer weten?

bestuur) of bedrijfsleven (zakelijke dienstverlening)

Waarom Aventus?
• goede persoonlijke begeleiding vanaf de start van
je opleiding
• ontwikkel je talent ook via (internationale) stages
• als grootste opleider in de regio bieden we je veel
opleidings- en ontwikkelkansen

Wat wordt je beroep?
Na je opleiding kun je aan de slag als juridisch
administratief dienstverlener. Dit kan bijvoorbeeld
bij advocaten- of notariskantoren of bij de overheid
(bijvoorbeeld gemeente, openbaar ministerie,
politie of rechtbank).
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Check aventus.nl/juridisch voor
alle details én een informatieve video
over de opleiding.

Monique, student Juridisch administratief
dienstverlener: “Vandaag werk ik met
twee medestudenten aan een case waarin
we aan een cliënt uit moesten leggen wat
financiële g
 evolgen zijn van de uitspraak
van de r echtbank.”
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Brede niveau 2 opleiding
Werken in een warenhuis, tuincentrum, bouwmarkt of meubelboulevard?
Zoek je afwisselend werk of weet je nog niet goed welke kant je op wilt?
Kies voor een breed startjaar

Afwisseling in werk

Tijdens de eerste 3 periodes van je studiejaar, start

Doordat je brede kennis en ervaring opdoet, kun je bij

je samen met medestudenten uit de richtingen

veel verschillende bedrijven aan de slag. Denk dan

Detailhandel, Bedrijfsadministratie, Secretarieel en

aan een warenhuis, tuincentrum, bouwmarkt of

Logistiek. Hierdoor maak je zowel op school als tijdens

meubelboulevard.

je stage (2 dagen per week) kennis met alle studierich-

Soms help je in de verkoop en heb je klantencontact

tingen. Na periode 3 maak je vervolgens een keuze

(verkoper), op een ander moment ben je in het

voor de richting van jouw keuze. Zo weet je zeker dat

magazijn aan het werk en help je met het uitladen van

je de juiste keuze maakt.

goederen als een vrachtwagen met spullen binnenkomt (logistiek) en als het druk is bij de service of

Voordelen

klachtenbalie verricht je receptiewerk. Als er weinig

•	Een breed startjaar zorgt ervoor dat jouw kennis en

klanten zijn en het rustig is doe je misschien wat

ervaring breder is. Hiermee vergroot je jouw kans op

administratief werk.

een stageplek en een baan.

Aanmelden

•	Je krijgt tijdens het brede startjaar ondersteuning en
begeleiding bij het maken van je definitieve beroeps-

Aanmelden is mogelijk via www.aventus.nl.

keuze.

Starten in een breed startjaar is mogelijk op de locaties
in Apeldoorn (Laan van de Mensenrechten) en

•	Door de extra ervaring die je hebt opgedaan,

Deventer (Snipperlingsdijk).

kwalificeer je je op niveau 2+ waardoor het makkelijker wordt om door te stromen naar een opleiding op
niveau 3.

Leerjaar 2

Secretarieel
Leerjaar 2

Bedrijfsadministratie
Leerjaar 2

Detailhandel
Leerjaar 2

Keuze
Secretarieel

Keuze
Bedrijfsadministratie

Keuze
Detailhandel

Logistiek
Leerjaar 2
(half jaar)

Keuze
Logistiek

Leerjaar 1

Periode 1 t/m 3
Gemeenschappelijk basisperiode niveau 2
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Handel & Commercie
Detailhandel
Iets voor jou?

Houd je van contact met mensen? Heb je een vlotte babbel en weet je als
geen ander hoe je een product presenteert of verkoopt? Welkom in de wereld
van winkels en winkelverkoop!
Waarom Aventus?

Welke opleidingen zijn er?

• goede persoonlijke begeleiding vanaf de start van

• Verkoper (niveau 2, BOL/BBL)

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?
Je kunt aan de slag als manager of ondernemer in de
retail (handel) of als verkoper of verkoopspecialist. Van

• Eerste verkoper (niveau 3, BOL/BBL)
• Manager retail (niveau 4, BOL/BBL)
• Verkoopspecialist (niveau 3, BOL)
•	Eénjarige opleiding Vakman Ondernemer
(niveau 4, BOL)

Breed basisjaar niveau 2

kleine winkeltjes en winkelketens tot groothandels of een

Zoek je afwisselend werk of weet je nog niet welke

eigen onderneming: de detailhandel biedt veel mogelijk-

kant je op wilt?

heden in allerlei verschillende soorten banen.

Kies dan voor een breed startjaar waarna je kunt

Doorstuderen?

uitstromen in de richtingen Detailhandel,
Bedrijfsadministratie, Secretarieel of Logistiek.

Na je opleiding op niveau 4 kun je verder in het hbo,
bijvoorbeeld met de opleiding Small Business and
Retail Management.
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Meer weten?

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

Nick, student Eerste verkoper:
“Ik krijg er een kick van om
klanten met een goed verhaal
te overtuigen van een product
dat ik verkoop.”
13

Handel & Commercie

Groothandel en Internationale handel
Iets voor jou?

Kom jij goed uit je woorden? Ben je commercieel? Denk je dat jij verkoopkansen
ziet en wil jij je klanten op de eerste plaats zetten door ze goed advies te
geven? Dan is de commerciële wereld van Groothandel en Internationale
handel echt iets voor jou.
Waarom Aventus?

Doorstuderen?

• goede persoonlijke begeleiding vanaf de start van

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

je opleiding
• ontwikkel je talent ook via (internationale) stages
• als grootste opleider in de regio bieden we je veel
opleidings- en ontwikkelkansen

Wat wordt je beroep?
Je kunt in veel commerciële functies aan de slag.
Denk aan banen als commercieel medewerker,

Management of een andere economische opleiding.

Welke opleidingen zijn er?
• Commercieel medewerker (niveau 3, BOL)
• Vestigingsmanager groothandel (niveau 4, BOL)
• Assistent-manager internationale handel
(niveau 4, BOL)

(junior) accountmanager, (assistent)manager

• (Junior) accountmanager (niveau 4, BOL)

internationale handel of vestigingsmanager. Je hebt

Meer weten?

veel contact met klanten en regelt je zaken telefonisch
of per e-mail. Je gaat op zoek naar nieuwe klanten.
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bijvoorbeeld met de opleiding Small Business and Retail

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

Jessica, student Vestigingsmanager
groothandel: “Mijn ambitie is om
na mijn opleiding mijn eigen
onderneming te starten.”
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Handel & Commercie
Marketing en communicatie
Iets voor jou?

Benieuwd hoe jij producten of diensten goed presenteert? Doelgericht?
Ben je creatief en maak je graag contact met mensen? Houd je daarnaast van
veel afwisseling? Dan hoor jij absoluut thuis in de wereld van de marketing,
communicatie of evenementenorganisatie.
Waarom Aventus?

Doorstuderen?

• goede persoonlijke begeleiding vanaf de start van

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

je opleiding
• ontwikkel je talent ook via (internationale) stages

Commerciële economie of een andere economische

• als grootste opleider in de regio bieden we je veel

opleiding.

opleidings- en ontwikkelkansen

Wat wordt je beroep?
Je houdt je bezig met het bedenken en starten van
(reclame)campagnes, websitebeheer, beursorganisaties
en presentaties. Je voert adviesgesprekken met klanten
en reclamebureaus. In veel functies zet je ook social
media en zoekmachinemarketing in, bijvoorbeeld in je rol
als marketeer of communicatieadviseur.
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bijvoorbeeld de opleiding Communicatie, de opleiding

Welke opleiding is er?
•		Medewerker marketing en communicatie
(niveau 4, BOL)

Meer weten?

Check aventus.nl/marketing-communicatie
voor alle details én een informatieve video
over de opleiding.

Julia, student Marketing en
communicatiemedewerker:
“Vorige week heb ik een onderzoek
afgerond naar de naamsbekendheid
van een grote winkelketen.”

Horeca & facilitair
Iets voor jou?

Ben jij een doener? Wil jij het gasten naar de zin maken? Kies dan één van
onze horecaopleidingen! Ons aanbod is zo breed dat er ook voor jouw
‘horecahart’ een studie bij zit. Of je nu aan de slag wilt in de bediening,
wilt starten in de keuken of leiding wilt geven: je vindt bij ons de opleiding
op jouw niveau.
Waarom Aventus?

Welke opleidingen zijn er?

• goede persoonlijke begeleiding vanaf de start van

• Gastheer/-vrouw (niveau 2, BOL/BBL)

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?

• Kok (niveau 2, BOL/BBL)
• Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw (niveau 3, BBL)
• Zelfstandig werkend kok (niveau 3, BBL)
• Facilitair leidinggevende (niveau 4, BOL/BBL)
• Leidinggevende bediening (niveau 4, BBL)
• Leidinggevende keuken (niveau 4, BBL)
• Gespecialiseerd kok (niveau 4, BBL)*

Afhankelijk van de richting die je kiest, kun je op verschil-

• Gastronoom/Sommelier (niveau 4, BBL)*

lende niveaus aan de slag in de bediening, keuken of als

• Meewerkend horeca-ondernemer (niveau 4, BOL)

leidinggevende. Je werkt bij (middel)grote restaurants,

• Manager/ondernemer horeca (niveau 4, BOL)

bars/cafés, hotels of in je eigen zaak. Naast vakkennis

Meer weten?

leer je ook in de praktijk van alles over eten, gastheerschap, communicatie en ondernemen.

Doorstuderen?

Check aventus.nl/horeca voor alle
details én een informatieve video
over de opleidingen.

Na een opleiding op niveau 4 kun je doorgroeien in
het hbo.
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* Deze opleidingen worden onder voorbehoud gestart per
schooljaar 2018-2019 (check de website voor de meest
actuele informatie)

Melvin, student Zelfstandig werkend
kok: “Mensen een super avond
bezorgen met mijn kookkunsten,
dat is het mooiste wat er is.”

Orde & Veiligheid

Private en publieke veiligheid
Iets voor jou?

Houd jij graag alles in de gaten? Denk je dat je volgens regels kunt werken?
Ben je graag buiten, op straat? Heb jij een groot verantwoordelijkheidsgevoel
en krijg jij van nature respect van anderen?
Ben je daarnaast sportief, eerlijk en kun je goed met stress omgaan?
Denk dan aan een opleiding in Orde en Veiligheid. Je krijgt dan te maken
met wet- en regelgeving, surveilleren, beveiliging en bedrijfshulpverlening.
Ook leer je op een goede manier communiceren, ga je aan de slag met
houding en gedrag en speelt sport een belangrijke rol tijdens je opleiding.
Waarom Aventus?

Doorstuderen?

• goede persoonlijke begeleiding vanaf de start van

Je kunt na je niveau 3-opleiding Handhaver toezicht en

je opleiding
• voor Oost-Nederland zijn wij dé opleiding die
doorstroom naar de politie realiseert
• stages bij de regionale politie-eenheid Oost-Nederland
• als grootste opleider in de regio bieden we je veel
opleidings- en ontwikkelkansen

Wat wordt je beroep?
Je kunt drie kanten op. Word je (particulier) beveiliger,
dan ga je aan de slag bij een beveiligingsbedrijf als
parkeerbewaker, winkelsurveillant, mobiele surveillant
of portier.
Je kunt ook handhaver, buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) worden. Je spoort dan strafbare feiten op in
de openbare ruimte en handhaaft voor gemeenten.
Word je hoofdagent? Als hoofdagent treed je op in de
meest uiteenlopende situaties. Samen met je collega’s
zorg je voor een goede afwikkeling van incidenten. Van
vernieling tot verkeersongeval, van woninginbraak tot
geweldsmisdrijf.
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veiligheid / Politie doorstromen naar de Politieacademie.
Als je je diploma haalt, heb je een gegarandeerde
selectieplek bij de politie.

Welke opleidingen zijn er?
• Beveiliger (niveau 2, BOL)
• Handhaver toezicht en veiligheid / Politie
(niveau 3, BOL)

Meer weten?

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

Isabel, student Handhaver toezicht en
veiligheid/Politie: “Ik wil mensen graag
een gevoel van veiligheid kunnen geven
door mijn aanwezigheid.”

Veiligheid voor iedereen
Aventus verzorgt voor de hele regio Oost-Nederland (dit betreft Zwolle,
Twente, Achterhoek, Veluwe en de Stedendriehoek) de opleiding
Handhaver toezicht en veiligheid / Politie. Hiermee kunnen mbo-studenten
doorstromen naar het tweede jaar van de Politieacademie.
Voorheen werd de opleiding Handhaver toezicht en

een ‘oefen’-straat waar jij je goed kunt voorbereiden op

veiligheid / Politie nog op 23 mbo-scholen gegeven.

het handhaven van veiligheid in het verkeer. Heel

Komend schooljaar kunnen studenten uit de regio’s

efficiënt: theorie en praktijk in en rondom de school!

Zwolle, Twente, Achterhoek, Veluwe en Stedendriehoek
zich voor deze opleiding aanmelden bij Aventus.
Studenten die starten met de opleiding hebben garantie
op een stageplek bij de politie. Het aanbod aan
studieplekken binnen deze opleiding is echter wel
beperkt. Verdeeld over heel Nederland zijn er nog
11 mbo’s die deze opleiding in samenwerking met
de Politieacademie geven.

Waar kun je op rekenen bij Aventus:
• Een optimale eerste stap richting het politiekorps
• Oud-politieagenten als jouw docent
• Intensieve samenwerking met de Politieacademie
te Apeldoorn
• Gastlessen door docenten van de Politieacademie
en professionals uit de praktijk
• Stages bij de regionale politie-eenheid
Oost-Nederland
• Een jaar studiekorting bij aanname bij de
Nationale Politie

Sportieve boost voor Orde & Veiligheid
Aventus bouwt aan veiligheidsonderwijs op hoog
niveau. Met goede faciliteiten en specialisten uit de
praktijk die jou les geven. In schooljaar 2017-2018 komt
er een nieuwe sportaccommodatie bij locatie
Musschenbroekstraat in Apeldoorn. Met sportzalen en
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Aventus: de school voor
de opleiding Handhaver
toezicht en veiligheid /
Politie in Oost-Nederland
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Toerisme & Recreatie

Luchtvaartdienstverlener/Steward(ess)
Iets voor jou?

Houd je van reizen en heb je gevoel voor vreemde talen? Kun jij tegen lang en
hard werken op steeds andere tijden? Maak jij het anderen graag naar de
zin? Ga je goed om met stressvolle situaties? Dan past een opleiding binnen
de luchtvaartdienstverlening helemaal bij jou. Tijdens je opleiding leer je
service verlenen aan internationale passagiers, in het vliegtuig en op de
luchthaven. Of je nu werkt in de lucht of op de grond, jíj staat voor de
veiligheid van de passagiers.
Waarom Aventus?

Doorstuderen?

• goede persoonlijke begeleiding vanaf de start van

Na je opleiding kun je verder in het hbo, bijvoorbeeld

je opleiding
• mogelijkheid om al tijdens je stageperiode vlieguren
te maken
• als grootste opleider in de regio bieden we je veel
opleidings- en ontwikkelkansen

Wat wordt je beroep?
Je werkt op een vliegveld of in een vliegtuig. Je legt
passagiers uit wat zij moeten doen in geval van nood.
Je serveert maaltijden en verkoopt artikelen. Natuurlijk
stel jij passagiers met vliegangst gerust. Werk je op de
grond? Dan help je reizigers aan de balie met inchecken
en de juiste instapplek (gate) vinden.
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met de opleiding Internationaal Toeristisch Management.

Welke opleiding is er?
• Luchtvaartdienstverlener/Steward(ess) (niveau 4, BOL)

Meer weten?

Check aventus.nl/stewardess voor
alle details én een informatieve video
over deze opleiding.

Lauren, student Stewardess: “Tijdens
mijn stageperiode heb ik al mijn eerste
vliegervaring als stewardess opgedaan.”

Toerisme & Recreatie
Recreatie
Iets voor jou?

Wil je een vakantie tot een onvergetelijke ervaring maken voor jouw gasten?
Krijg je mensen snel enthousiast en actief om ergens aan mee te doen?
Ben je bovendien sterk en creatief in het bedenken en organiseren van
activiteiten? Weet je deze activiteiten vervolgens ook in goede banen te
leiden? Dan is een recreatieopleiding echt iets voor jou!
Waarom Aventus?

Doorstuderen?

• goede persoonlijke begeleiding vanaf de start van

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

je opleiding
• afwisselende praktijkopdrachten en praktijklessen
bij leuke organisaties in de omgeving
• als grootste opleider in de regio bieden we je veel
opleidings- en ontwikkelkansen
• meedoen aan landelijke vakwedstrijden zoals het
Toerisme Bokaal

Wat wordt je beroep?
Je werkt als medewerker of leidinggevende bij een
recreatiebedrijf, bungalowpark, hotel of evenementenorganisatie. Je bent verantwoordelijk voor het organiseren en de uitvoering van activiteiten en het begeleiden
van je gasten.
Binnen deze branche is geen dag hetzelfde. Niet alleen
je werk, maar ook je werktijden zijn flexibel en verschillen
van week tot week. Ook werk je in de vakanties.
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bijvoorbeeld met de opleiding Hospitality en
Evenementen Management.

Welke opleidingen zijn er?
• Leisure & Hospitality/Medewerker recreatie
(niveau 3, BOL)
• Leisure & Hospitality/Leidinggevende recreatie
(niveau 4, BOL)

Meer weten?

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

Tess, student Leisure &
Hospitality/Medewerker
recreatie: “Ik word er blij van
als ik mensen een onvergetelijke ervaring kan bezorgen
tijdens hun vakantie!”

Toerisme & Recreatie
Toerisme
Iets voor jou?

Wil jij een vakantie tot een onvergetelijke ervaring maken? Weet jij wensen
moeiteloos te koppelen aan een passend reisvoorstel vóór of tijdens de
vakantie? Ben jij pas tevreden als je de verwachting van de klant overtreft?
Weet jij van reizigers ook nog eens vaste klanten voor jouw organisatie te
maken? Dan past een opleiding in het toerisme echt bij jou!
Waarom Aventus?

Doorstuderen?

• goede persoonlijke begeleiding vanaf de start van

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

je opleiding
• je wordt getraind in het gastgericht voeren van
gesprekken met echte gastsprekers
• als grootste opleider in de regio bieden we je veel
opleidings- en ontwikkelkansen
• de mogelijkheid om mee te doen aan vakwedstrijden
zoals het Toerisme Bokaal

Wat wordt je beroep?
Binnen de toeristische sector kun je zowel in het
binnen- als buitenland heel veel kanten op.
Zo kun je aan de slag bij een reisorganisator als
ontwikkelaar van reizen, maar heb je ook de mogelijkheid
om als verkoper van reizen aan de slag te gaan. Dit kan
telefonisch, of face-to-face als specialist in een reis
winkel. Vind je het een uitdaging om voor langere tijd
in het buitenland te werken als aanspreekpunt voor
vakantiegangers, dan behoort ook een functie als
host(ess) tot de opties.
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bijvoorbeeld met de opleiding Internationaal Toeristisch
Management.

Welke opleidingen zijn er?
• Travel & Hospitality/Medewerker reizen
(niveau 3, BOL)
• Travel & Hospitality/Manager reizen (niveau 4, BOL)

Meer weten?

Check aventus.nl/toerisme voor
alle d
 etails én informatieve video’s
over de opleidingen.

Cindy, student Travel & Hospitality /
Medewerker reizen: “De verwachtingen
van de klant overtreffen met mijn
advies… dáár doe ik het voor!”

Toerisme & Recreatie
Frontoffice
Iets voor jou?

Ben je van nature geïnteresseerd in andere mensen? Wil je gasten een
onvergetelijk verblijf bezorgen? Kun je veel zaken tegelijk aan, zoals
telefoneren en gasten aan de balie ontvangen? Ben jij gastvrij en vind
je het leuk om mensen te ontzorgen tijdens hun verblijf? Kun je goed
samenwerken en houd je van afwisseling in je werk? Dan past de
frontoffice opleiding zeker bij jou!
Waarom Aventus?

Welke opleidingen zijn er?

• goede persoonlijke begeleiding vanaf de start van

• Travel & Hospitality/Frontoffice manager

je opleiding
• je wordt getraind in het gastgericht voeren van
gesprekken en gesprekstechnieken
• als grootste opleider in de regio bieden we je veel
opleidings- en ontwikkelkansen

Wat wordt je beroep?
Je kunt aan de slag als receptionist of als frontoffice
manager bij verschillende hotels, recreatiebedrijven
en bungalowparken.

Doorstuderen?
Na een opleiding op niveau 4 kun je verder in het hbo,
bijvoorbeeld met de opleiding Internationaal Toeristisch
Management.
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(niveau 4, BOL)
• Travel & Hospitality/Receptionist
(niveau 3, BOL)

Meer weten?

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

Kim, student Travel & Hospitality /
Receptionist: “Tijdens mijn opleiding
leer ik multitasken en zaken op een
goede manier te o
 rganiseren.”
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Aventus pakt meerdere
medailles tijdens het
Toerisme Bokaal 2017
Wouter, Peggy, Anouk, Jayde, Leonie en Bianca volgen een opleiding
Toerisme & Recreatie binnen Aventus.
Zij deden mee aan de landelijke bokaalwedstrijden.

nagelbijten, ging bij de studenten het dak eraf tijdens

Een nationale vakwedstrijd waar zo’n 25 mbo-

de grote prijsuitreiking. Onze studenten bleken in alle

instellingen uit het hele land tegen elkaar hebben

categorieën in de prijzen te zijn gevallen. Dit jaar

gestreden om die felbegeerde titel.

zelfs twee keer goud, één keer zilver en één keer

Een geweldig resultaat is neergezet door het

brons. Daarnaast nog een eervolle vermelding voor

enthousiaste team. Na een dag vol zenuwen en

onze student van de opleiding Frontoffice.
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Uiterlijke verzorging
Kappersopleidingen
Iets voor jou?

Volg jij de laatste haarmodetrends? Houd je van aanpakken en leg je
makkelijk contact met mensen? Dan is de kans groot dat een kappers
opleiding bij jou past. Je leert dan de laatste knip- en kleurtechnieken en
kunt een opleiding kiezen die past bij jouw niveau.
Waarom Aventus?

Welke opleidingen zijn er?

• goede persoonlijke begeleiding vanaf de start van

• Kapper (niveau 2, BOL/BBL)

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?
Afhankelijk van welke opleiding je hebt gedaan, start je
als kapper in een kapperszaak. Je kunt je ook ontwikkelen tot allround kapper, salonmanager of ondernemer.
Dan start je zelf een kapperszaak.
Als kapper ben je bezig met knippen, snijden, wassen,
föhnen en haarverzorging.
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• Allround kapper (niveau 3, BOL/BBL)
• Salonmanager (niveau 4, BOL/BBL)

Meer weten?

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

Margot, student Allround kapper:
“Tijdens mijn opleiding leer ik alles over
de laatste kleur- en kniptechnieken.”

Uiterlijke verzorging
Schoonheidsverzorging
Iets voor jou?

Heb je oog voor schoonheid en gevoel voor (contact met) mensen?
Wil jij alles weten over behandelingen voor een betere huid en vind je
schoonheidsproducten interessant? Ben je daarnaast netjes? Dan past
de wereld van schoonheid en verzorging bij jou!
Waarom Aventus?

Doorstuderen?

• goede persoonlijke begeleiding vanaf de start van

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

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?
Als allround schoonheidsspecialist zorg jij dat je klanten
zich aantrekkelijk en verzorgd voelen. Je geeft huidverzorgingsadvies, verkoopt schoonheidsproducten en geeft
behandelingen. Dan maak je de huid schoon, verzorgt
die, masseert en doet make-up op. Soms behandel je het
gehele lichaam en verzorgt massages. Zo zorg je ervoor
dat klanten ontspannen en stralend weggaan. Natuurlijk
werk je netjes en schoon.
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bijvoorbeeld met de opleiding Huidspecialist.

Welke opleidingen zijn er?
• Schoonheidsspecialist (niveau 3, BOL)
• Allround schoonheidsspecialist (niveau 4, BOL)

Meer weten?

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

Kimberley, student Schoonheidsspecialist:
“Ik leer klanten te adviseren over verzorging
van hun huid en de schoonheidsproducten
die ze kunnen gebruiken.”

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!

