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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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Automotive

Automanagement
Iets voor jou?

Ben jij gek op auto’s en wil je graag contact met mensen? Weet je van nature
hoe je iets verkoopt en vind je ook de techniek van auto’s interessant?
Dan is automanagement iets voor jou!
Kies de opleiding die bij jou past en leer van alles over hoe de auto in elkaar
zit, leiding geven of een budget opstellen.
Waarom Aventus?

Doorstuderen?

• dé Automotive-opleider sinds 1942

Rond jij je opleiding op niveau 4 af, dan kun

• een unieke combinatie van commercie,

je doorgroeien in het hbo zoals een studie

management en techniek
• volop kans op werk in de regio in jouw richting

Wat wordt je beroep?

Welke opleidingen zijn er?
• Verkoopadviseur (niveau 3, BOL/BBL)

Automanagement kent verschillende richtingen. Word

• Serviceadviseur (niveau 3, BOL/BBL)

bijvoorbeeld verkoopadviseur in een showroom. Of

• Verkoopmanager (niveau 4, BOL/BBL)

leidinggevende van een verkoopteam. Met de opleiding

• Aftersalesmanager (niveau 4, BOL/BBL)

aftersalesmanager geef je leiding aan medewerkers van

Meer weten?

de receptie en werkplaats. Ga je liever aan de slag als
serviceadviseur? Dan ben je eerste aanspreekpunt voor
klanten en stem je af wat er met hun auto moet gebeuren.
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Commerciële Economie of Bedrijfskunde.

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

Rutger, student Aftersalesmanager:
“Ik vind het leuk om veel af te
wisselen: ik zit bij de receptie en ben
op een ander moment aan de slag in
de werkplaats. Dat ‘schakelen’ houdt
mij scherp.”

Automotive
Autotechniek
Iets voor jou?

Sleutel jij graag en wil je auto’s weer storingvrij laten rijden? Wil je werken
met de modernste technieken? Start dan met één van onze autotechniekopleidingen. Die zijn er op verschillende niveaus. Leer van alles over
reparatie, onderhoud en diagnose. Ontdek hoe je storingen opspoort met
moderne uitleesapparatuur.
Waarom Aventus?

Doorstuderen?

• dé Automotive-opleider sinds 1942

Met een niveau 4-diploma kun je doorstromen naar

• je bent praktisch bezig in een ultramodern

het hbo.

praktijklokaal
• veel mogelijkheden op internationale stageplekken

Wat wordt je beroep?

• Autotechnicus (niveau 2, BOL/BBL)
• Eerste autotechnicus (niveau 3, BOL/BBL)

Met een opleiding Autotechniek heb je keus. Word

• Bedrijfsautotechnicus (niveau 2, BBL)

bijvoorbeeld autotechnicus in een autobedrijf. Daar voer

• Eerste bedrijfsautotechnicus (niveau 3, BOL/BBL)

je controle-, onderhoudsbeurten en reparaties uit. Dit kan

• Technisch specialist bedrijfsauto’s (niveau 4, BBL)

zowel een personen-autobedrijf zijn als een bedrijfs-

•	Technisch specialist personenauto’s (niveau 4, BOL/BBL)

autobedrijf. Met een hoger niveau kun je specialist

Meer weten?

worden en ingewikkelde diagnoses en reparaties
uitvoeren. Je weet van alles van computersystemen en
van digitale communicatie. Je bent het aanspreekpunt
voor de klant en geeft hem uitleg over de reparatie.
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Welke opleidingen zijn er?

Check aventus.nl/Automotive voor alle
details én video’s over deze opleidingen.

Gerwin, student Autotechnicus:
“Sleutelen, storingen opsporen: ik zit
hier helemaal op mijn plek. Door de
persoonlijke begeleiding die ik krijg,
leer ik steeds meer bij.”
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Bouw

Bouwen aan je toekomst
Iets voor jou?

Steek je graag de handen uit je mouwen? Houd je van dingen maken en
zie je graag direct resultaat van je werk? Check dan onze bouwopleidingen.
Bij Aventus groei je uit tot een echte vakman. Je leert bij

Doorstuderen?

ons onder meer hoe je schoon metselwerk maakt, stuukt

Zoek je het graag hogerop? Groei dan door in het hbo of

en tegels lijmt op vloeren en muren. Of je leert hoe je de

in een andere opleiding in dezelfde richting.

gevel, het dak of de basis (fundering) van een huis
maakt. Er is dus veel mogelijk: kies de richting die bij

Welke opleidingen zijn er?

jou past.

• Timmerman en Allround timmerman

Waarom Aventus?

• Tegelzetter en Allround tegelzetter

• je leert direct in de praktijk
• voldoende timmerstageplekken in de regio
• als metselaar vind je in de regio zeker een baan

Wat wordt je beroep?
Als metselaar werk je vaak op een bouwplaats, voor
een bouwbedrijf of aannemer. Word je timmerman, dan
werk je aan nieuwbouwprojecten of verbouwingen van
bestaande huizen.
Met je diploma tegelzetter maak je straks keukens en
badkamers af en betegel je vensterbanken.
Ga je aan de slag als uitvoerder? Dan geef je leiding
en controleer je werk dat collega’s en andere bedrijven
voor je doen.
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(niveau 2, BOL/BBL en niveau 3, BOL/BBL)
(niveau 2, BBL en niveau 3, BBL)
• Metselaar en Allround metselaar
(niveau 2, BOL/BBL en niveau 3, BOL/BBL)
• Uitvoerder bouw (niveau 4, BBL)

Meer weten?

Check aventus.nl/Bouw voor alle details
én video’s over deze opleidingen.

Remco, student Timmerman: “Als kind
knutselde ik al met hout. Nu leer ik er
ook echt mee werken. Je ziet in de
bouw het resultaat van je werk, dat
vind ik mooi.”
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Bouw

Meubelmaker en montagemedewerker
Iets voor jou?

Bewerk jij graag hout? Wil je er dingen van maken, zoals meubels of
keukens? Of kies je voor montage of bewerking van houten onderdelen in
een werkplaats? Denk dan eens aan één van onze opleidingen meubelmaker
of montagemedewerker. Afhankelijk van welke richting je kiest, leer je hoe je
meubels in elkaar zet, tekeningen leest, machines instelt en hout afwerkt.
Waarom Aventus?

Doorstuderen?

• wij helpen jou een goede vakman of vakvrouw

Ontwikkel je eventueel verder met een andere

te worden
• je hebt grote kans op een stageplek in de regio
voor montagewerk
• je krijgt vanaf dag één tot en met je examen
begeleiding op maat

Wat wordt je beroep?
Welke richting wil jij op in de hout- en meubelbranche?
Wat je ook kiest, het wordt een werkplek waar jij het
resultaat ziet van wat je maakt. Als meubelmaker richt
je je op het maken of bewerken van meubels. Als
montagemedewerker bewerk je bijvoorbeeld houten
onderdelen van ramen, deuren, kozijnen, dakkapellen
en delen van een gevel.
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mbo-opleiding in dezelfde richting.

Welke opleidingen zijn er?
• Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer
(niveau 2, BOL/BBL)
• Allround meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer
(niveau 3, BOL/BBL)
• Montagemedewerker industrieel produceren met hout
(niveau 2, BBL)
• Allround montagemedewerker industrieel produceren
met hout (niveau 3, BBL)

Meer weten?

Check aventus.nl/Bouw voor alle details
én video’s over deze opleidingen.

Mathijs, student Allround meubelmaker:
“Naast de gewone lessen, krijg ik ook
de vrijheid om zelf meubels te ontwerpen
én te maken.”
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Bouw

Schilder en stukadoor
Iets voor jou?

Werk jij graag met je handen en spreekt de bouw je aan? Stap je makkelijk
op een ladder om met plezier de hoogte in te gaan? Wil je gebouwen onderhouden en bouwwerken mooier maken met kleuren en structuren? Volg dan
één van onze bouwopleidingen en word een echte vakman/vakvrouw.
Waarom Aventus?

Doorstuderen?

• je kans op een stage en baan zijn in de regio behoorlijk

Wil je meer kennis? Groei dan door naar een andere

groot
• afgelopen jaar slaagde 82 procent van de studenten bij
ons (landelijk: 69 procent)
• je wordt breed opgeleid en kunt daardoor makkelijk
switchen van studie of baan

Wat wordt je beroep?
Als schilder werk je zowel binnen als buiten. Je werkt met
verschillende schildertechnieken maar je kunt ook
behangen of glaszetten. Je werkplek? Die vind je bij
schildersbedrijven, scheepswerven of bouwbedrijven.
Kies je de richting stukadoor, dan kom je meestal in een
stukadoorsbedrijf terecht. Daar werk je muren of
plafonds af.
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opleiding in dezelfde richting.

Welke opleidingen zijn er?
• Schilder (niveau 2, BOL/BBL)
• Gezel schilder (niveau 3, BBL)
• Stukadoor (niveau 2, BOL/BBL)
• Gezel stukadoor (niveau 3, BOL/BBL)

Meer weten?

Check aventus.nl/Bouw voor alle details én
video’s over deze opleidingen.

Melvin, student Stukadoor: “Ik word er
blij van dat ik huizen mooier maak. Als
een klus klaar is, is zo’n huis ook een
beetje van mij geworden.”
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Bouwkunde

Middenkaderfunctionaris bouw
Iets voor jou?

Heb jij interesse in bouwkunde? Ben jij precies, reken je goed en organiseer
en plan je graag? Spreekt de combinatie van werken met je hoofd en handen
je aan? Dan pas jij ook goed in de bouw!
In de opleiding Middenkaderfunctionaris bouw leer je

Doorstuderen?

ontwerpen maar ook begrotingen en planningen maken

Groei naar wens door in het hbo in verschillende

voor een bouwproject. Je berekent constructies en je

bouwrichtingen.

ontdekt hoe je moet leidinggeven en goed kunt samenwerken.

Waarom Aventus?
• afgelopen studiejaar slaagde 75 procent van de
studenten
• je hebt grote kans op een stage en werk in de regio
• ontwikkel je talent ook via vakwedstrijden en stages

Wat wordt je beroep?
Na deze opleiding heb je volop keus in werk. Word
bijvoorbeeld uitvoerder en geef leiding op een
bouwplaats. Of kies voor een baan als bouwkundig
tekenaar en maak ontwerpen voor een bouwproject.
Houd je van afwisseling, ga dan voor een baan als
werkvoorbereider. Je maakt begrotingen en planningen
of je koopt m
 aterialen in en regelt de vergunningen.
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Welke opleiding is er?
• Middenkaderfunctionaris bouw (niveau 4, BOL)

Meer weten?

Check aventus.nl/Bouwkunde voor alle
details én video’s over deze opleiding.

Bas, student Middenkaderfunctionaris
bouw: “Leren uit boeken vind ik geen
probleem, maar ik ben ook een doener.
In deze opleiding leer ik op school de
theorie en op stage de praktijk: een
goede combinatie.”

Engineering/Mechatronica

Monteur en technicus engineering en mechatronica
Iets voor jou?

Ontwikkel jij graag iets nieuws? Lijkt werken met robots en 3D-techniek jou
super? Ontdek dan onze engineering/mechatronica-opleidingen en bedenk
en bouw nieuwe apparaten.
Kies een opleiding op jouw niveau en leer over elektro-

Doorstuderen?

techniek, werktuigbouwkunde, industriële automatisering

Rond jij niveau 4 af? Groei dan eventueel door naar één

en machineonderhoud. Ook maak je kennis met

van de vele richtingen in het hbo.

3D-ontwerpen en programmeren.

Waarom Aventus?
• doe mee met vakkanjerwedstrijden of de Cleantech
Battle in de regio (onze studenten Engineering hebben
deze prijs gewonnen in 2016)
• vind net als alle eerder geslaagde studenten een baan
of ga door naar het hbo
• bedrijven zijn zeer tevreden over onze studenten
• interessante keuzedelen waarmee jij je kennis kunt
verdiepen of verbreden

Wat wordt je beroep?
Afhankelijk van het niveau van je opleiding word je eerste
monteur of technicus. Je ontwerpt en bouwt technische
systemen, bereidt productiewerk voor en werkt veel met
klanten. Verder stel je rapporten op en stel je machines af.
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Welke opleidingen zijn er?
• Eerste monteur mechatronica (niveau 3, BOL)
• Technicus engineering/mechatronica (niveau 4, BOL)

Meer weten?

Check aventus.nl/Engineering voor alle
details én video’s over deze opleidingen.

Francisco, student Technicus
engineering/mechatronica:
“Zelf een apparaat bedenken
én bouwen: dat geeft een kick!”

Technisch talent bij Aventus
Studenten winnen zilver op Euroskills
Arthur de Bruin en Wilfried Loman deden in
december 2016 mee aan de EuroSkills in
Zweden voor het onderdeel Mechatronica.
Beide studenten werken bij Hollander Techniek
in Apeldoorn en volgen een BBL-opleiding bij
Aventus. In totaal namen 500 deelnemers uit
28 landen deel aan de EuroSkills, een wedstrijd
van drie dagen lang. Arthur en Wilfried scoorden
de laatste dag nog veel punten en pakten de
zilveren medaille. Een absolute topprestatie!
Eerder in het jaar werden Arthur en Wilfried
tot Vakkanjers benoemd, hiermee zijn zij het
beste technische talent van Nederland voor
het onderdeel Mechatronica.
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Pim Duterloo wint Cleantech Battle 2017
Voor de tweede keer wint Aventus de Cleantech Battle.
Vorig jaar wonnen vier studenten Engineering met hun constructie op water
om gewassen te kweken. Dit jaar was het Pim Duterloo, student Operationele
Techniek met zijn slimme methode om persluchtlekkage in de productie te
voorkomen. Goed voor een schonere wereld, kostenbesparend en simpel
toepasbaar bij andere bedrijven. Hiermee sleepte Pim zowel de publieksprijs
als de deskundigheidsprijs in de wacht.
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Laboratorium

Analisten en laborant
Iets voor jou?

Ben jij nieuwsgierig? Wil je weten waarom er gezegd wordt: “Alles is chemie”?
Houd je van getallen en ben je precies van aard? Lijkt het doen van
onderzoek je interessant en zinvol? Kies dan voor één van onze
laboratoriumopleidingen.
Afhankelijk van de richting die je kiest in de loop van

Doorstuderen?

de opleiding, leer je hoe je onderzoek doet, gegevens

Slaag je voor niveau 4, groei dan door in het hbo en kies

registreert en uitkomsten verwerkt. Ook kun je

bijvoorbeeld voor Analytische Chemie, Milieukunde,

onderzoeksmateriaal analyseren en meetresultaten

Biotechnologie of Biomedische opleidingen.

controleren en bijhouden. Je moet heel nauwkeurig
kunnen werken en veiligheid hoog in het vaandel hebben.

Waarom Aventus?

• Allround laborant (niveau 3, BOL)
• Biologisch medisch analist (niveau 4, BOL)

• dit is een Topleiding 2016 volgens de Keuzegids Mbo

• Chemisch-fysisch analist (niveau 4, BOL)

• we bieden je een hoogwaardige stageplek binnen of

De opleiding start met een algemeen basisjaar

buiten de regio
• Je kunt tijdens je opleiding al meedoen aan een Saxion
doorstroomprogramma

Wat wordt je beroep?
Je doet in een laboratorium onderzoek voor milieu- en
waterbeheer of gaat aan de slag bij een keuringsdienst,
een onderzoeksinstituut of een ziekenhuis. Ook bloedbanken en researchafdelingen van bedrijven hebben
banen voor jou.
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Welke opleidingen zijn er?

Meer weten?

Check aventus.nl/Laboratorium voor alle
details én video’s over deze opleidingen.

Marloes, student Allround laborant:
“Ik vind mijn stage elke dag weer
spannend en uitdagend. In het lab
mag ik chemische experimenten doen
en bloed onderzoeken”.

Landbouwtechniek

Monteur en technicus mobiele werktuigen
Iets voor jou?

Vind jij landbouwmachines, tuin- en parkmachines of heftrucks mooi?
Lijkt het je interessant om storingen aan deze machines op te lossen?
Zie jij jezelf in overall en met stevige werkschoenen sleutelen aan trekkers?
Dan is landbouwtechniek iets voor jou.
Kies de opleiding op jouw niveau. Leer over hydraulica

Doorstuderen?

(energieoverdracht met vloeistoffen), ontdek hoe een

Slaag je voor niveau 4, groei dan door in het hbo.

hakselaar precies werkt en hoe je de nieuwste
technieken toepast. Moderne techniek en landbouw

Welke opleidingen zijn er?

gaan prima samen!

• Monteur mobiele werktuigen (niveau 2, BBL)

Waarom Aventus?
• je hebt veel kans op een stage en werk in de regio
waar jij woont
• wij bieden als één van de weinige mbo-instellingen
landbouwtechniek aan met een keuzemogelijkheid
tussen: landbouwmachines, park- en tuinmachines en
heftrucks

Wat wordt je beroep?
Als monteur spoor je storingen op. Verder onderhoud je
landbouwmachines, heftrucks of andere voertuigen en
verricht je reparaties.
Word je technicus? Dan ben je vooral bezig met
complexe werkzaamheden aan landbouwmachines.
Denk ook aan werk aan melkinstallaties. In veel gevallen
ben je aanspreekpunt van de klant.
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• Allround monteur mobiele werktuigen
(niveau 3, BOL/BBL)
• Technicus mobiele werktuigen (niveau 4, BOL/BBL)

Meer weten?

Check aventus.nl/Landbouwtechniek voor
alle details en video’s over deze
opleidingen.

Martijn, student Technicus
mobiele werktuigen: “Of het
nu gaat om onderhoud of het
oplossen van een probleem,
sleutelen aan landbouw
machines vind ik het mooiste
wat er is.”

Operationele techniek
Hogerop in de techniek
Iets voor jou?

Heb je iets met zonnepanelen of windmolens? Lijkt het je mooi om
installaties te bedienen of vanuit een controlekamer storingen op te lossen?
Start dan één van onze opleidingen in de operationele techniek.
Doe de opleiding op het niveau dat bij je past. Je leert

Doorstuderen?

van alles over energietechniek, procestechniek, motoren

Met je diploma op niveau 4 ben je binnen het hbo in

en onderhoudstechniek. Of over klimaatbeheersing of

verschillende richtingen welkom, zoals de richting

meet- en regeltechniek.

Operationele Techniek.

Waarom Aventus?

Welke opleidingen zijn er?

• je hebt met deze brede opleiding grote kans op

• Operationeel technicus (niveau 3, BOL)

een stage en een baan in de regio
• doe mee met vakkanjerwedstrijden of de Cleantech
Battle in de regio (onze student Operationele techniek
heeft deze prijs gewonnen in 2017)
• wij zijn één van de weinige mbo-instellingen
waar je operationele techniek kunt studeren

Wat wordt je beroep?
Kies na je opleiding voor een bedrijf met grote technische
installaties. Daar bedien je installaties, spoort storingen
op en helpt bij moeilijk onderhoud. Je bent ook welkom
bij bijvoorbeeld ziekenhuizen, energiecentrales en
waterzuiveringsbedrijven.
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• Allround operationeel technicus (niveau 4, BOL)

Meer weten?

Check aventus.nl/Operationele-techniek
voor alle details én video’s over deze
opleidingen.

Edward, student Allround operationeel
technicus: “Ik ga voor grote en
technische installaties. Leuk om die te
bedienen en te leren hoe een storing
kan ontstaan. En dan natuurlijk
oplossen!”

Transport & Logistiek
De weg op of het magazijn in
Iets voor jou?

Houd jij van aanpakken? Vind je afwisseling fijn? Ben je goed in plannen en
organiseren? Dan voel jij je vast thuis in de wereld van transport en logistiek.
Meld je aan voor het niveau dat bij jou past. Dan leer je

Doorstuderen?

over inslag, opslag, overslag en uitslag van goederen.

Heb je een opleiding op niveau 2 afgerond? Dan kun je

En over het transport daartussen. Verder ontdek je hoe je

starten met een opleiding op niveau 3/4. Heb je een

volgens regels en voorschriften goed en veilig je werkt

niveau 4-diploma, stroom dan door naar het hbo voor

doet: dat is in deze wereld erg belangrijk.

een studie Logistiek & Economie.

Waarom Aventus?

Welke opleidingen zijn er?

• je hebt grote kans op passend werk in de regio

• Chauffeur wegvervoer (niveau 2, BBL)

• werkgevers zijn zeer tevreden over de vaardigheden

• Logistiek medewerker (niveau 2, BOL/BBL)

van onze studenten
• je hebt veel doorstroommogelijkheden binnen deze
sector

Wat wordt je beroep?
Als chauffeur lever je goederen op tijd en veilig af bij
klanten. Je bent verantwoordelijk voor de vrachtwagen,

• Logistiek teamleider (niveau 3, BOL/BBL)
• Logistiek supervisor (niveau 4, BBL)
• Manager transport en logistiek (niveau 4, BOL)

Breed basisjaar niveau 2

de lading en de verkeersveiligheid. Ga je liever voor

Zoek je afwisselend werk of weet je nog niet welke

logistiek? Dan ben je als medewerker de spil in de

kant je op wilt?

goederenstroom. Je houdt je bezig met het ontvangen en

Kies dan voor een breed startjaar waarna je kunt

opslaan van goederen, orderpicken, sorteren, verpakken,

uitstromen in de richtingen Detailhandel,

controleren etc. Als logistiek teamleider of manager werk

Bedrijfsadministratie, Secretarieel of Logistiek.

je op de grens van de werkvloer en kantoor en overzie je
het gehele logistieke proces. Je houdt je bezig met
plannen, organiseren, leidinggeven en de verbetering van
de logistieke bedrijfsvoering.
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Meer weten?

Check aventus.nl/Transport-logistiek voor
alle details én video’s over deze
opleidingen.

Maurice, student Chauffeur wegvervoer
“Bij Aventus krijg ik de persoonlijke
begeleiding en kan ik alles onder één
dak volgen”.

Procestechniek

Mechanisch en procesoperator
Iets voor jou?

Ben jij benieuwd hoe een product wordt gemaakt? Heb je kijk op techniek en
ben je precies? Dan is procestechniek iets voor jou. In de wereld van
productiemachines en fabrieken moet je zelfstandig zijn en letten op veilig
en verantwoord werken. Lijkt je dat iets? Start dan met één van onze
procestechniekopleidingen.
Je leert in het begin eenvoudige machines bedienen en

Doorstuderen?

bent betrokken bij een stukje van de productie in een

Groei door naar een mbo-4 met de opleiding Mechanisch

fabriek. Ga je door als operator B, dan leer je werken met

operator C of Proces operator C.

ingewikkelder machines.

Waarom Aventus?
• je oefent bij ons ‘live’ in een goed nagebootst
productieproces
• afgelopen studiejaar slaagde 89 procent van de
studenten A-opleidingen
• je hebt grote kans op werk in onze regio die veel
maakindustrie heeft

Wat wordt je beroep?
Als mechanisch operator laat je de productie in een
fabriek goed lopen. Je houdt rekening met eisen voor
kwaliteit, veiligheid en milieu. Dreigt er iets mis te gaan?
Dan grijp je in of stuur je bij.
Word je liever procesoperator, dan kijk je vanachter een
beeldscherm of de productie op rolletjes loopt. Je lost
storingen op en soms stuur je collega’s aan.
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Welke opleidingen zijn er?
• Mechanisch operator A (niveau 2, BOL/BBL)
• Mechanisch operator B (niveau 3, BOL/BBL)
• Procesoperator A (niveau 2, BOL/BBL)
• Procesoperator B (niveau 3, BOL/BBL)

Meer weten?

Check aventus.nl/Procestechniek voor alle
details én video’s over deze opleidingen.

Jeffrey, student Procesoperator A:
“Een storing moet je zo snel mogelijk
oplossen, anders ligt de productie stil.
In het begin was dat wel spannend,
maar tijdens mijn opleiding kreeg ik
steeds meer zelfvertrouwen: mij krijg
je niet snel gestresst.”

Elektrotechniek

Monteur/technicus elektrotechnische installaties
Iets voor jou?

Krijg jij een kick van ‘techniek’? Ben jij precies, niet snel van slag en goed in
werken met je handen? Houd je van problemen oplossen? Dan is werken met
elektrotechnische installaties iets voor jou!
Kies het niveau dat bij je past en ontdek hoe installaties,

Doorstuderen?

motoren en elektronica werken en hoe je technische

Wil je meer? Groei dan door in het hbo en kies bijvoor-

problemen oplost. Je leert hoe je installatiewerk voor

beeld voor Engineering.

bereidt en plant en hoe je veilig werkt.

Waarom Aventus?
• afgelopen studiejaar slaagde 89 procent van de
studenten (landelijk 80 procent)
• je hebt grote kans op een baan in de regio
(en landelijk)
• ontwikkel je talent ook via challenges, vakwedstrijden
en stages

Wat wordt je beroep?
Als monteur werk je aan elektrotechnische installaties in
woningen en gebouwen maar ook aan straatverlichting,
verkeerslichten of netwerken voor mobiele telefoons en
computers. Word je eerste monteur elektrotechnische
installaties woning en utiliteit? Dan leg je complete
elektrotechnische installaties aan in woningen en grote
gebouwen.
Als eerste monteur elektrotechnische industriële
installaties en systemen maak je onderdelen voor
elektrotechnische besturingsinstallaties, installeert deze
en zorgt dat ze werken via besturingsprogramma’s.
De technicus elektrotechnische installaties woning
en utiliteit adviseert de (eerste) monteurs en maakt
werktekeningen.
Kies je voor een toekomst als technicus industriële
installaties en systemen? Dan weet je alles over
besturingstechnieken voor processen in de industriële
installaties. Je programmeert en ontwerpt besturingssoftware voor o.a. PLC’s.
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Welke opleidingen zijn er?
• Monteur elektrotechnische installaties
(niveau 2, BOL/BBL)
• Eerste monteur elektrotechnische installaties woning
en utiliteit (niveau 3, BOL/BBL)
• Eerste monteur elektrotechnische industriële
installaties en systemen (niveau 3, BOL/BBL)
• Technicus elektrotechnische industriële installaties en
systemen (niveau 4, BBL)
• Technicus elektrotechnische installaties woning en
utiliteit (niveau 4, BBL)

Meer weten?

Check aventus.nl/Elektrotechniek voor alle
details én video’s over deze opleidingen.

Karlijn, student Monteur elektro
technische installaties: “Mijn techniek
zorgt ervoor dat alles straks goed
werkt in een huis of gebouw.”

Installatie- & Koudetechniek

Koude-, klimaat- en werktuigkundige installaties
Iets voor jou?

Heb je kijk op techniek? Sleutel je graag en kun jij goed omgaan met tijdsdruk?

Vind jij het geen punt om in ruimten te werken die verschillen in temperatuur?
Kies dan voor onze opleidingen in de installatie- en k
 oudetechniek!
Je leert hoe je leidingsystemen en bijbehorende onderde-

ga je op pad om storingen op te lossen. Wil je dit bij

len installeert. Denk aan centrale verwarming, warmte-

grotere ketels en installaties doen, word dan technicus

pompen, of koel-vriesinstallaties. Ook ontdek je hoe deze

service en onderhoud.

systemen werken en hoe je ze onderhoudt of repareert.
Je kunt in deze branche de opleiding kiezen die past bij

Doorstuderen?

jouw interesse en niveau.

Groei door met de opleiding Middelbaar installatietechnicus

Waarom Aventus?
• afgelopen schooljaar slaagde 90 procent van de
studenten

of de opleiding PO, PI of Storingsanalyse voor grote gas- en
oliegestookte ketelinstallaties.

Welke opleidingen zijn er?

• je hebt grote kans op een baan in de regio

• Airco/warmtepompmonteur (niveau 2, BBL)

• je ontwikkelt je talent ook via challenges,

• Monteur koude- en klimaatsystemen (niveau 2, BBL)

vakwedstrijden en stages

• Eerste monteur koude- en klimaatsystemen

Wat wordt je beroep?

• Servicemonteur koude- en klimaatsystemen

Als monteur koudetechniek installeer je onder begeleiding installaties en systemen zoals centrale verwarming
(cv), airco’s, warmtepompen of andere (energie)installaties. Als eerste monteur ben je verantwoordelijk voor de
installatie en zorg je dat deze koude installaties prima

(niveau 3, BBL)
(niveau 3, BBL)
• Systeemontwerper koude- en klimaatsystemen
(niveau 4, BBL)
• Technicus maintenance koude- en klimaatsystemen
(niveau 4, BBL)

werken. Bedenk je liever zelf hoe zo’n installatie eruit

• Monteur werktuigkundige installaties (niveau 2, BOL/BBL)

moet zien? Ga dan aan de slag als systeemontwerper.

• Eerste monteur woning (niveau 3, BOL/BBL)

Of richt je als onderhoudstechnicus op techniek voor

• Monteur service en onderhoud installaties en systemen

luchtbehandeling en comfortkoeling.

(niveau 2, BBL)
• Eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige

Als monteur werktuigbouwkundige installaties werk je
onder begeleiding aan allerlei verschillende installaties.
Ben je eerste monteur, dan ben je verantwoordelijk voor
plaatsing van installaties voor verwarming, gas, water en
sanitair.
Ben je monteur service en onderhoud installaties en
systemen, dan onderhoud je cv- en ventilatietoestellen in
woningen en doe je kleine reparaties. Als eerste monteur
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installaties (niveau 3, BBL)
• Technicus service en onderhoud werktuigkundige
installaties (niveau 4, BBL)

Meer weten?

Check aventus.nl/Installatie-en
koudetechniek voor alle details én video’s
over deze opleidingen.

Los jij graag storingen op en maak
je graag klanten blij? Kies dan voor
een opleiding in de installatie- en
koudetechniek.

Werktuigbouw & Metaal
Constructiewerker, verspaner, monteur
Iets voor jou?

Hou je van lassen en de geur van metaal of kunststof? Of wil je aan de slag met
ingewikkelde staalconstructies en 3D-tekeningen? Vind je eventueel ook

elektrotechniek en besturingstechniek interessant? Kies dan voor één van onze
opleidingen in de werktuigbouw en metaal.
Welk niveau en welke richting kies jij? Afhankelijk van je

Doorstuderen?

keuze krijg je (basis)kennis van metaal en constructies,

Groei eventueel door naar een mbo-opleiding op

van lassen, frezen, draaien, verspanen en slijpen, van

niveau 4, zoals Mechanisch operator C,

mechanica en van CNC-programmeren. Of je leert

Proces operator C of een middenkaderopleiding.

tekeningen lezen en maken in 3D.

Waarom Aventus?
• 86% geslaagde studenten afgelopen schooljaar in
metaalbewerking
• grote kans op werk in de regio en in je vakgebied
• je talent ontwikkelen via challenges, vakwedstrijden en
stages

Wat wordt je beroep?
Ga je voor een job als constructiewerker? Dan werk je
vooral met zware platen en staven. Als allround constructiewerker ga je een stap verder en maak je via werktekeningen metalen onderdelen. Hiervoor las je en bestuur je
CNC-machines.
Word je verspaner? Dan geef je hard materiaal een vorm
door kleine deeltjes ervan weg te nemen. Dat doe je voor
de fijnmechanische techniek (precisieapparatuur zoals je
die ziet in ziekenhuizen en computers) of voor stalen en
kunststoffen machineonderdelen. Ga je hierin verder, dan
word je allround verspaner en werk je aan een computergestuurde CNC-draai- of freesmachine. Je ontwikkelt dan
ook werktekeningen in 3D.
Wil je met liften, lasrobots, printers en andere machines
aan de slag? Dan ben je monteur mechatronica.
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Welke opleidingen zijn er?
• Constructiewerker en Allround constructiewerker
(niveau 2, BBL en niveau 3, BBL)
• Verspaner en Allround verspaner
(niveau 2, BBL en niveau 3, BBL)
• Monteur mechatronica (niveau 2, BOL/BBL)
• Eerste monteur mechatronica (niveau 3, BBL)
• Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw
(niveau 3, BBL)

Meer weten?

Check aventus.nl/Werktuigbouw- en
metaal voor alle details én video’s over
deze opleidingen.

Rick, student Verspaner:
“Nieuwe voorwerpen van metaal
maken met computergestuurde
machines, dat is echt mijn ding.”

Keurmerk Duurzaam MBO
Aventus gaat voor Cleantech

Binnen alle opleidingen van Techniek & Mobiel leer je veel over duurzame
technologie. Jij ontdekt tijdens extra modules en stages de nieuwste
technieken voor een schone en duurzame wereld.
Wij noemen dit: Clean Technology.
Clean Technology in je opleiding
Je leert tijdens je technische studie over:

Doe mee met de Cleantech BATTLE met
studenten uit de regio

• grondstoffen en duurzaam hergebruik

Elk jaar kun je in de regio Stedendriehoek meedoen

• energiehuishouding en water

met de Cleantech BATTLE. Samen met vmbo’ers en

• verduurzamen van machines

hbo’ers werk je aan een uitdagende opdracht voor een

• ombouwen van bestaande technologie naar

bedrijf in de regio. Doe mee en bedenk ook dé

innovatieve technologie

duurzame oplossingen voor vraagstukken van de
toekomst! Tijdens een spannende pitch presenteer je

Binnen de opleidingen in Automotive leer je over

samen met je groep jouw idee. Het beste idee wordt

elektrische aandrijving en duurzame mobiliteit. Denk

gemaakt of uitgevoerd.

aan elektrische en hybride auto’s en duurzame
batterijen en aandrijftechnieken. Onze praktijkruimten
zijn ingericht met moderne test- en meetapparatuur. Je
onderzoekt en sleutelt hier aan de nieuwste modellen
(duurzame) auto’s.

Landelijk Keurmerk
Aventus mag voor het programma Clean
Technology het Keurmerk Duurzaam MBO
voeren. Hét bewijs dat wij landelijk vooroplopen!
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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!

