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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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De Entreeschool:
worden wie je bent
Iets voor jou?

Gaat leren bij jou niet vanzelf en heb je nog geen diploma? Dan is de
Entreeschool iets voor jou. Je krijgt veel aandacht en begeleiding. Wij helpen
jou je talent te ontdekken. Met een diploma van de Entreeschool kun je
verder leren. En als leren niet bij je past, dan kun je met dit diploma ook a
 an
het werk.
Let op: je kunt in schooljaar 2018-2019 bij de

Alleen naar school of leren en werken?

Entreeschool beginnen als je op 31 juli 2018 minimaal

Je kunt de Entreeschool voltijd (BOL) doen. Je kunt ook

16 jaar bent!

kiezen voor leren en werken (BBL).

Waarom Aventus?

Studieadvies na twee en na vier maanden

• jij staat in het middelpunt: wat kun je al en wat wil je

Na twee maanden op de Entreeschool kijken we samen

graag leren?

op schema? Na vier maanden krijg je van ons advies.

• je leert voor een vak en ontdekt wie je bent

Zit je op de goede plek en ga je vooruit? Dan kun je

Hoe gaat het op de Entreeschool?
Je werkt aan je eigen ontwikkeling. Dat doe je in een
kleine groep. Jullie helpen elkaar, zo leer je samen

doorgaan met je opleiding. Zo niet, dan moet je helaas
iets anders gaan doen en kijken we samen welke
mogelijkheden er zijn.

werken. Je ontdekt stap voor stap waar jij goed in bent.

Taalklas: beter worden in taal en rekenen

Dat doe je op school, maar ook daarbuiten. Via een stage

Is jouw Nederlands (nog) niet goed genoeg om te

of een leerwerkplek doe je ervaring op.

beginnen op het mbo? Dan kun je naar de taalklas van

Persoonlijke begeleiding

de Entreeschool. Hier word je beter in taal én rekenen.

Elke groep heeft een vaste begeleider. Hij of zij denkt

Verder leren of aan het werk?

met je mee, stuurt je en steunt je. Jouw persoonlijke

Met het diploma van de Entreeschool op zak kun je aan

coach dus!

het werk of, als je Nederlands en rekenen met voldoende

Vakken
Je krijgt op de Entreeschool les in Nederlands, rekenen,
sport en burgerschap. Daarnaast leer je wat belangrijk is
als je werkt. Denk aan op tijd komen of samenwerken
met collega’s.
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hoe het gaat. Heb je de goede richting gekozen? Lig je

• je volgt een persoonlijk traject met eigen doelen

resultaat hebt afgerond, verder leren op niveau 2.

Carola Oosterveld: “Ik vind de opleiding
een aanrader. Je leert sociale vaardigheden
en je weet beter wat er allemaal speelt in
de wereld. Thuis zitten is niks en werk
vinden is lastig zonder diploma. Het is fijn
om weer in de klas te zitten.”

Kies wat je leuk vindt!
Je kiest het beroepsprofiel dat het beste bij jou past. In die richting loop je
ook stage.
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Assistent dienstverlening en zorg

Assistent horeca

Je kunt aan de slag in een ziekenhuis, een verpleeghuis

Je werkt in de keuken van een restaurant. Dat kan ook bij

of in de thuiszorg. Maar ook bij een zwembad of in een

een verpleeghuis, bedrijf of ziekenhuis zijn. Onder

kapsalon. Je bent bezig met schoonmaak, helpt bij het

begeleiding kook of bedien je, ontvang je gasten of maak

huishouden of bij het aankleden van een cliënt.

je schoon.

Assistent bouwen, wonen en onderhoud

Assistent mobiliteitsbranche

Je doet eenvoudig werk in een bouwbedrijf. Denk aan

Jouw werkomgeving is een werkplaats van een auto

een fabriek die houten meubelen maakt. Of ga aan de

bedrijf, schadeherstelbedrijf, bandenservice of fietsen

slag bij een schilder. Je kunt ook helpen bij onderhoud

maker. Je helpt collega’s bij reparaties, onderhoudsbeurten

van gras, bomen en struiken in parken of wijken.

of schadeherstel van auto’s of fietsen.

Charo Torres: “Ik heb het
erg naar mijn zin bij de
Entreeschool. Het is erg
gezellig in de klas en de
begeleiding is goed. Ik heb
leren koken en ik had nooit
gedacht dat ik dat zo leuk
zou vinden. Na de zomer
start ik met een horecaopleiding op niveau 2.
Ik heb er zin in!”
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Assistent verkoop en retail

Assistent procestechniek

In de winkel ondersteun je jouw collega’s. Samen zorgen

In een fabriek help jij ervoor te zorgen dat alles goed

jullie ervoor dat alles prima loopt. Je helpt klanten, vertelt

gaat. Je bedient een machine of zet spullen klaar. Zo

over de producten die jullie verkopen en rekent artikelen af.

help je collega’s bij het maken van producten.

Assistent logistiek
Je werkt in een magazijn, bij een transportbedrijf of

Assistent installatieen constructietechniek

distributiecentrum. Je helpt bij het laden en lossen van

Je helpt technische collega’s in de werkplaats, fabriek of

vrachtwagens. Je verzamelt de spullen die vervoerd

bij de klant. Je helpt bij het maken en onderhouden van

moeten worden of legt ze op de goede plek in het

installaties in de elektrotechniek of installatietechniek. Of

magazijn.

je assisteert bij het in elkaar zetten van grote machines.

Assistent sport & facilitair

Assistent fietsenmaker

Tijdens deze opleiding sport je uiteraard zelf, maar leer je

Op een toplocatie, bij partner Zilt Bikes in Zutphen, leer je

ook over voeding en het menselijk lichaam. Daarnaast leer

de fijne kneepjes van het fietsenmakersvak. Je gaat direct

je alles over het onderhouden van sportaccommodaties,

in de praktijk aan de slag en kunt na de opleiding aan het

zoals schoonmaak en hygiëne.

werk als assistent bij een fietsenmaker.

Meer weten?

Check aventus.nl/entree voor alle details
en de video.
8

Yazen Awwad: “Ik ben heel
tevreden over de Entreeschool.
De docenten hebben me echt
een kans gegeven. Ik heb mijn
diploma gehaald, daar ben ik
trots op. Nu kan ik beginnen
aan de koksopleiding, ik heb
er heel veel zin in.”
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Over Aventus
Studentbegeleiding bij Aventus
Jij bent als student zelf verantwoordelijk voor jouw
ontwikkeling. Natuurlijk sta je er niet alleen voor!

Gezakt voor je eindexamen? Balen! Gelukkig kun je via

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

Aventus Lyceum alsnog je mavo-, havo- of vwo-diploma

aanspreekpunt is jouw persoonlijke leertrajectbegeleider

halen. Je kunt hier, naast een volledig diploma, ook

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

deelcertificaten halen. Kijk op aventus.nl/lyceum voor

met jouzelf en je studie gaat. Gaat je studie volgens

alle informatie.

planning? In Trajectplanner (ons digitale studentvolg-

Talentprogramma

systeem) houd je bij hoe je ervoor staat en kun je cijfers
en studievoortgang precies volgen.

Bij Aventus krijg je alle ruimte om je talenten te ontwik-

Heb je advies nodig over je studiekeuze of kun je extra

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

begeleiding gebruiken? Dan kan je ltb’er je verwijzen

doorgroeien tot toptalent in jouw vak? Doe dan mee

naar specialisten van Aventus. Kijk voor meer informatie

met ons talentprogramma!

op de website: aventus.nl/lec.

•	Kies voor internationale oriëntatie. Ga op stage in

Van havo naar mbo

Een mbo-opleiding is een slimme keuze als je havo 4/5
moeilijk vindt of als het hbo (nog) niet bij je past. Je kunt
al starten met een mbo-opleiding, als je een overgangs-

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

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

tijdens Challenges. Bedenk oplossingen voor vraag-

diploma hebt gehaald, kun je doorstromen naar het hbo.

stukken van bedrijven in de regio samen met mede-

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

studenten.

mbo-opleiding? Dan kun je je mbo-opleiding, afhankelijk
van je vakkenpakket en studieresultaten, soms versneld
afronden. En wil je graag extra uitgedaagd worden?
Dan is er een talentprogramma, speciaal voor havisten.
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Gezakt? Haal alsnog je diploma
bij Aventus Lyceum

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!

