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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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Dienstverlening
Iets voor jou?

Help jij anderen graag? Sta jij open voor mensen en zie je van nature al wat
ze nodig hebben? Lijkt het je leuk mensen te begeleiden in sport, de zorg of in
hun vrije tijd? Dan past dienstverlening bij jou! Leer bijvoorbeeld kinderen
te begeleiden tijdens een sportdag op de basisschool. Draai mee met
evenementen of help ouderen om langer zelfstandig te blijven wonen.
Waarom Aventus?

Doorstuderen?

•	als grootste opleider in de regio bieden we je veel

Na het behalen van je diploma kun je door met een

opleidings- en ontwikkelkansen: je kunt kiezen uit veel

opleiding op niveau 3 (zoals Verzorgende IG, Peda-

vervolgopleidingen

gogisch medewerker, Medewerker maatschappelijke

•	persoonlijke begeleiding, helemaal op jou toegespitst,
vanaf de start van je opleiding

zorg, Sport- en bewegingsleider, Leisure & Hospitality/
Medewerker recreatie of een horecaopleiding).

•	ontwikkeling van je talenten via (internationale) stages
en door te leren in de praktijk

Wat wordt je beroep?

Op niveau 4 kun je doorstromen naar de opleiding
Facilitair leidinggevende (als je beroepsprofiel
Medewerker facilitaire dienstverlening hebt).

Helpende zorg

Let op: voorwaarde is dat je over voldoende

Als helpende zorg werk je (onder begeleiding) met

leidinggevende kwaliteiten beschikt.

kinderen, ouderen of mensen met een verstandelijke
beperking. Je ondersteunt bij huishoudelijke taken en

Om te starten met niveau 3 of 4 moet je voor Nederlands

persoonlijke verzorging. Je hebt aandacht voor de cliënt

en rekenen voldoende scoren.

en kunt goed samenwerken.

Medewerker facilitaire dienstverlening
Als medewerker facilitaire dienstverlening werk je in

Welke opleiding is er?
• Dienstverlening (niveau 2, BOL/BBL. BBL bij voldoende
belangstelling).

de catering, keuken, het magazijn of als gastheer/
gastvrouw. Ook kun je aan de slag in schoonmaak en

In het eerste jaar volg je gezamenlijke basisvakken.

onderhoud, bied je ondersteuning en zorg je ervoor dat

In het tweede jaar kies je één van de volgende

achter de schermen alles naar wens verloopt.

beroepsprofielen:
• Helpende zorg en welzijn

Medewerker sport en recreatie

• Medewerker facilitaire dienstverlening

Ben je medewerker sport en recreatie dan breng jij

• Medewerker sport en recreatie

mensen in beweging. Je bezorgt ze een geweldige tijd

Meer weten?

op de camping of je werkt bijvoorbeeld bij een
buitensportbedrijf, zwembad of in een sporthal.
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Check aventus.nl/dienstverlening voor
alle details én video’s over de opleiding
en beroepsprofielen.

Je bent gastvrij, voelt goed aan waar
anderen behoefte aan hebben en werkt
graag met mensen. Heb jij een open
houding en wil je de ondersteunende
factor zijn binnen een organisatie?
Dan is dienstverlening iets voor jou!

Verzorgende IG
en Verpleegkundige
Iets voor jou?

Geef jij om mensen? Zorg je graag voor ze en wil je bijdragen aan hun
gezondheid? Ontdek dan onze opleidingen in de gezondheidszorg!
Je wordt opgeleid tot een echte professional die vanuit hoofd en hart doet
wat nodig is voor cliënten of patiënten.
Waarom Aventus?

Doorstuderen?

•	je krijgt niet alleen theorie maar leert al snel ook

Na je opleiding op niveau 3 kun je verder met

in de praktijk
•	jij maakt na onze opleiding het verschil in de zorg
van morgen

Wat wordt je beroep?
Verzorgende IG

Als verzorgende IG verzorg je cliënten op basis van een

Na je opleiding op niveau 4 kun je verder met de
opleiding Verpleegkunde aan het hbo.

Welke opleidingen zijn er?
•	Verzorgende IG (individuele gezondheidszorg)
(niveau 3, BOL/BBL)

zorgdossier. Je kan werken in de thuiszorg, woonzorg-

•	Mbo-verpleegkundige (niveau 4, BOL/BBL)

centrum/verpleeghuis of verstandelijke gehandicapten-

Meer weten?

zorg. Je helpt cliënten en hun families. Je zorgt ervoor
dat ze goed in hun vel zitten en voert zorghandelingen
uit. Je werkt samen met collega’s en overlegt met andere
zorgverleners. Als je kiest voor de opleiding Verzorgende
IG dan kun je ervoor kiezen om in het derde leerjaar
stage te lopen in de kraamzorg. Je kunt dan ook je
diploma Kraamverzorgende halen.

Verpleegkundige
Als verpleegkundige stel je diagnoses, schrijf je verpleegplannen en bied je zorg en begeleiding aan patiënten
en hun directe familie. Je geeft advies en uitleg over
medicatie en levert een waardevolle bijdrage aan de
zorgkwaliteit. Als verpleegkundige heb je meer eigen
verantwoordelijkheden dan als verzorgende.
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Mbo-verpleegkundige niveau 4.

Check aventus.nl/zorg voor alle details
én video’s over de opleidingen.
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Assistenten Gezondheidszorg
Iets voor jou?

Vind je gezondheid interessant, ben je sociaal en leg je dingen goed uit?
Denk je dat je mensen gerust kunt stellen en ben je precies? Dan is een
assistentenfunctie in de zorg echt iets voor jou.
Waarom Aventus?

Doorstuderen?

•	leren met hoofd, hart en handen is bij ons in balans

Met een diploma van een opleiding op niveau 4 kun je

•	je krijgt niet alleen theorie, maar leert al snel ook

naar het hbo. Als tandartsassistent kun je bijvoorbeeld

in de praktijk
•	je krijgt les in een overzichtelijk, klein gebouw
in Deventer waar iedereen elkaar kent

Wat wordt je beroep?

Welke opleidingen zijn er?
•	Tandartsassistent (niveau 4, BOL)
•	Apothekersassistent (niveau 4, BOL)

Tandartsassistent

•	Doktersassistent (niveau 4, BOL)

Als tandartsassistent help je de tandarts bij

Meer weten?

behandelingen. Je legt instrumenten klaar en geeft
die aan. Een aantal taken doe je zelfstandig. Je stelt
de patiënt tijdens de behandeling gerust, legt uit wat
er gebeurt en geeft voorlichting. Je werkt ook aan de
balie en plant afspraken in.

Apothekersassistent
Werk je als apothekersassistent, dan zet je medicijnen
klaar. Je controleert of alles klopt, zodat de patiënt
de juiste medicatie meekrijgt. Ook leg je uit hoe een
geneesmiddel werkt en hoe de patiënt het moet
gebruiken. Je helpt mensen ook om in de schappen
van de apotheek de producten te vinden waarvoor
geen recept nodig is.

Doktersassistent
Als doktersassistent ontvang je de patiënten. Ook maak
je telefonisch afspraken. Je bepaalt op basis van
iemands klachten hoeveel spoed nodig is. Je ondersteunt
de arts bij medische ingrepen. Tijdens je eigen spreekuur
adviseer je zelf patiënten en doe je zelfstandig (kleine)
medische handelingen.
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verder met hbo Mondzorgkunde.

Check aventus.nl/assistenten-gz voor
alle details én video’s over de opleidingen.

Je bent direct betrokken bij
de gezondheid van je patiënten
en patiënten rekenen op jouw
deskundigheid.
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Maatschappelijke zorg
Iets voor jou?

Wil jij anderen helpen om zelfstandig(er) te zijn? Sta je zo stevig in je
schoenen dat je verantwoordelijk kunt zijn voor het welzijn van anderen?
Dan is maatschappelijke zorg iets voor jou. Dankbaar werk, dat er écht
toe doet.
Waarom Aventus?

Doorstuderen?

• je wordt bij ons dé professional die het verschil

Na je opleiding op niveau 3 kun je door naar

kan maken voor mensen
•	je persoonlijke ontwikkeling is een belangrijk onderdeel
van de opleiding
•	in de praktijk leren is bij ons van groot belang

Maatschappelijke zorg niveau 4. Na een opleiding op
niveau 4 kun je verder in het hbo, bijvoorbeeld met
Sociaal pedagogisch hulpverlener of Verpleegkundige.

•	leren met hoofd, hart en handen is bij ons in balans

Welke opleiding is er?

•	je krijgt goede en persoonlijke begeleiding vanaf de

• Maatschappelijke zorg (niveau 3 en 4, BOL/BBL)

start van je opleiding

Wat wordt je beroep?

Hierbij volg je gezamenlijke basisvakken. Na anderhalf
jaar kies je één van de volgende beroepsprofielen:

Je begeleidt verschillende mensen. Je ondersteunt hen

• Begeleider gehandicaptenzorg (niveau 3)

bij zaken die ze zelf niet meer kunnen. Dit vak kun je

• Begeleider specifieke doelgroepen (niveau 3)

onder andere uitoefenen in de ouderenzorg, gehandicap-

• Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (niveau 4)

tenzorg, verslavingszorg en bij dak- en thuislozen.

• Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
(niveau 4)

Je helpt mensen zowel op gebied van begeleiding als
verzorging. Denk bijvoorbeeld aan het samen met de
cliënt boodschappen doen, een spelletje spelen,
samen een maaltijd voorbereiden, haren kammen
of mensen ondersteunen bij de toiletgang.
Met wie je ook werkt: je stimuleert hem of haar om
zoveel mogelijk zelf te doen. Daarvoor maak je een plan.
Je bedenkt en regelt activiteiten en zorgt voor een goede
dag voor jouw cliënt(en). Zo nodig schakel je andere hulp
of zorg in en leg je uit wat er aan de hand is. Hierbij heb
je eventueel ook contact met familieleden.
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Meer weten?

Check aventus.nl/maatschappelijk voor
alle details én video’s over de opleiding
en beroepsprofielen.

“Ik vind het leuk om te merken dat
ik echt het verschil kan maken in
de ontwikkeling van mensen.”
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Sociaal werk
Iets voor jou?

Kun je je goed inleven in mensen en pas jij je makkelijk aan? Vind je de
verschillende types mensen en culturen in een wijk interessant? Als je
daarnaast graag het mooie van het leven wilt overbrengen op anderen,
dan past sociaal werk bij jou.
Je leert hoe je creatieve activiteiten bedenkt en organi-

Wat wordt je beroep?

seert, hoe je doorzet en hoe je verantwoordelijkheid

Sociaal-cultureel werker

neemt. Hoe mensen op je kunnen bouwen en hoe je

Als sociaal-cultureel werker run je bijvoorbeeld een

tegelijkertijd slim zoekt naar afspraken, wetten en

wijkcentrum. Daar regel je activiteiten voor buurt-

mogelijkheden om mensen te helpen.

bewoners van allerlei leeftijden. Of je maakt de straten

Waarom Aventus?

veiliger, samen met bewoners, vrijwilligers, hulpverleners
en mensen van de gemeente.

•	je wordt bij ons dé professional die het verschil kan
maken voor mensen
•	tijdens deze opleiding werk je ook aan je persoonlijke
ontwikkeling

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener
Als sociaal-maatschappelijk dienstverlener ben je een
soort regelneef en aanspreekpunt voor allerlei verschil-

•	je ontwikkelt je talent ook via challenges,

lende mensen. Je bepaalt welke hulp iemand nodig heeft

vakwedstrijden en (internationale) stages

en verzint (soms ter plekke) oplossingen. Afspraken leg je
vast in een dossier. Ook heb je contact met andere
hulpverleners, zodat je mensen indien nodig door kunt
sturen.

Doorstuderen?
Na je opleiding Sociaal-cultureel werker kun je
verder in het hbo, bijvoorbeeld met Pedagogiek,
Pedagogische academie voor het basisonderwijs (Pabo),
Creatieve therapie of een sociale studie. Als sociaalmaatschappelijke dienstverlener kun je door met
Sociaal cultureel werk, Maatschappelijk werk en
Dienstverlening of Toegepaste psychologie op het hbo.

Welke opleiding is er?
• Sociaal werk (niveau 4, BOL/BBL. BBL bij voldoende
belangstelling).
Hierbij volg je gezamenlijke basisvakken. Vervolgens
kies je één van de volgende beroepsprofielen:
• Sociaal-cultureel werker
• Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

Meer weten?
12

Check aventus.nl/sociaal voor alle details én
video’s over de opleiding en beroepsprofielen.

“Betrokken raken bij het leven van
anderen is fantastisch. Tijdens de
opleiding leer je hoe je dit op een
juiste manier doet om zo de mensen
goed te kunnen ondersteunen.”
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Pedagogisch werk en
Onderwijsassistent
Iets voor jou?

Wil je graag met kinderen of jongeren werken? Straal jij rust en warmte uit?
Help je anderen graag? Dan is pedagogisch werk iets voor jou. Leer hoe
kinderen en jongeren zich ontwikkelen en hoe jij ze daarbij goed begeleidt.
Kies voor een toekomst in de opvang van kinderen en jongeren, óf voor het
schoolleven.
Waarom Aventus?

Welke opleiding is er?

•	je wordt bij ons dé professional die het verschil kan

• Pedagogisch werk (niveau 3 en 4, BOL/BBL)

maken voor kinderen en jongeren

• Onderwijsassistent (niveau 4, BOL)

•	je ontwikkelt je tijdens deze opleiding ook persoonlijk
•	je ontwikkelt je talent ook via challenges,
vakwedstrijden en (internationale) stages

Wat wordt je beroep?

je één van de volgende beroepsprofielen:
• Pedagogisch medewerker kinderopvang (niveau 3)
• Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (niveau 4)

Pedagogisch medewerker

• Onderwijsassistent (niveau 4)

Helpen opvoeden en opgroeien: dat is jouw wereld als

Meer weten?

(gespecialiseerd) pedagogisch medewerker. Je vangt
kinderen of jongeren op en geeft ze een leuke, leerzame
tijd. De activiteiten die jij bedenkt en organiseert zijn goed
voor hun ontwikkeling. Je geeft jouw groep een veilig en
vertrouwd gevoel en stimuleert onderling contact.

Onderwijsassistent
Als onderwijsassistent help je de docent met de lessen.
Je begeleidt groepjes kinderen bijvoorbeeld bij het maken
van een opdracht. Je zet materiaal klaar in de klas en
ondersteunt de leerlingen die moeilijker leren. Je zorgt
voor een goede en veilige sfeer, zodat leerlingen zichzelf
kunnen zijn en zich goed kunnen ontwikkelen. Soms geef
je ook zorg aan kinderen.

Doorstuderen?
Na je opleiding op niveau 3 kun je door naar niveau 4.
Daarna kun je verder in het hbo, bijvoorbeeld met de
Pedagogische academie voor het basisonderwijs (Pabo),
Pedagogiek, Psychologie of Logopedie.
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Hierbij volg je gezamenlijke basisvakken. Vervolgens kies

Check aventus.nl/pedagogisch voor alle
details én video’s over de opleiding en
beroepsprofielen.

Je leert veel over de opvoeding van kinderen;
de ontwikkeling en hoe je kinderen kunt
stimuleren en motiveren.

Sport & Bewegen
Iets voor jou?

Zit jij vol energie en houd je van sporten? Lijkt het je leuk om anderen te
laten bewegen? Denk dan aan Sport & Bewegen! Je leert hoe je mensen in
beweging krijgt en hoe je verschillende groepen kunt begeleiden. Natuurlijk
krijg je les van docenten die zelf ook bruisen van energie! Je krijgt een mooie
mix van theorie en praktijk en krijgt les in spiksplinternieuwe sportzalen.
Waarom Aventus?

Doorstuderen?

•	goede begeleiding en persoonlijke aandacht

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

vanaf de start van je opleiding

opvoeding (ALO), Sportmanagement, Sportmarketing,

•	Aventus biedt als enige in de regio het beroepsprofiel

Fysiotherapie, de Pedagogische academie voor het

Outdoor Management aan
•	studeren in een sterke leeromgeving:
projecten, kampen en excursies
•	goede mogelijkheden om in het buitenland
ervaring op te doen

basisonderwijs (Pabo), of andere pedagogische
opleidingen.

Welke opleiding is er?
• Sport & Bewegen (niveau 3 en 4, BOL)

Wat wordt je beroep?

Hierbij volg je gezamenlijke basisvakken. Vervolgens kies

Afhankelijk van je beroepsprofiel ga je werken met

je één van de volgende beroepsprofielen:

verschillende sporten en groepen. Zoals jeugd, jongeren

• Sport- en bewegingsleider (niveau 3)

in achterstandswijken, fanatieke sporters, 55-plussers en

• Coördinator buurt, onderwijs en sport (niveau 4)

recreatieve sporters. Je plant zelf sport- en bewegings-

• Coördinator sport- en bewegingsagogie (niveau 4)

activiteiten, voert deze uit en bekijkt de resultaten

• Coördinator sport, bewegen en gezondheid

hiervan. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van

(niveau 4)

toernooien en evenementen. Soms stuur je andere

• Coördinator Outdoor Management (niveau 4)

sportleiders en sportbegeleiders aan.

Meer weten?

Qua werkplek heb je volop keus. Zoals bij sportclubs en
zwembaden, recreatie, toerisme en buitensportorganisaties. En zelfs bij de politie en brandweer, want ook daar is
bewegen natuurlijk superbelangrijk.
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bijvoorbeeld met de Academie voor lichamelijke

•	je hebt invloed op je eigen ontwikkeling

Check aventus.nl/sport voor alle details
én video’s over de opleiding en
beroepsprofielen.

“Sport is mijn passie en ik wil dit
overbrengen op anderen. Mensen
motiveren, coachen, begeleiden en
evenementen organiseren. Dat is
wat ik graag wil leren!”

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!

