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Welkom bij Aventus
Aventus biedt o.a. het volgende aan:
• Aventus Lyceum (mavo, havo en vwo)
• vele mbo-opleidingen (niveau 1 tot en met 4)
Talentontwikkeling

Trots op onze leerlingen

ding! Je krijgt de kans om je talent te ontdekken en te

we hebben bewondering voor iedereen die het maximale

ontwikkelen. Onze docenten en begeleiders helpen je

uit zichzelf wil halen. Daarom staat de ontwikkeling van

hier graag bij, zodat je straks helemaal klaar bent voor

elke leerling hier centraal en krijgt iedereen persoonlijke

een vervolgstudie in het mbo, hbo of wo.

aandacht. Hierdoor kunnen onze leerlingen later in de

Welke Aventus-opleiding je ook kiest, het is jouw oplei-

Bij Aventus zijn we trots op wat onze leerlingen bereiken,

maatschappij het verschil maken en succes hebben.
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Aventus Lyceum:
mavo, havo, vwo
Iets voor jou?

Aventus Lyceum helpt je om op een volwassen manier (alsnog) je mavo-,
havo- of vwo-diploma te halen. Ook voor het halen van deelcertificaten kun
je hier terecht. Aventus Lyceum is er voor volwassenen vanaf 18 jaar en een
specifieke groep 16- en 17-jarigen.
Deze opleidingen zijn heel geschikt als je:

Structuur en vrijheid
Voor een goed resultaat is maatwerk nodig en dat biedt

•	gezakt bent voor het examen en slechts enkele vakken
over hoeft te doen.
•	vastloopt op je huidige school en je daar niet helemaal
op je plaats voelt.
•	door omstandigheden geen onderwijs hebt gevolgd en
alsnog je diploma wilt halen.
•	vanwege topsport, andere activiteiten of gezondheidsproblemen een aangepast lesprogramma wilt volgen.

Aventus Lyceum je. Wij behandelen onze leerlingen als
volwassenen. Natuurlijk krijg je goede instructies in de
klassikale lessen, maar je moet zelfstandig kunnen
werken. Het is belangrijk dat je zelf de touwtjes in handen
neemt. Motivatie, discipline en een actieve werkhouding
zijn cruciaal om te kunnen slagen. We werken veel in een
elektronische leeromgeving. Dat helpt je om zowel thuis
als op school zelfstandig te werken.

•	op het mbo geen passende opleiding hebt kunnen
vinden en je alsnog een havo-diploma wilt halen.

Waarom Aventus Lyceum?

Focus op je ambities
Wij moedigen je aan en helpen je om je talenten maximaal in te zetten. Bij ons gaat het om doorgaan, verder

Volledig diploma of deelcertificaten

komen en worden wie je wil zijn. Je hebt steun van

De keuze is aan jou: wil je een volledig diploma halen, of

anderen nodig, zowel thuis als op school, om gemoti-

deelcertificaten voor bepaalde vakken? Als je gezakt bent

veerd te blijven. Daarom zorgen we voor een prettige,

op enkele vakken, dan kun je met deelcertificaten alsnog

sociale en veilige leeromgeving. De docenten en andere

je diploma halen zonder dat je het hele jaar over hoeft te

specialisten van Aventus Lyceum geven je de ondersteu-

doen.

ning die je nodig hebt om je doel te bereiken.

Versneld traject mogelijk

Persoonlijke begeleiding

Onder bepaalde voorwaarden kun je met je mavo-diploma

Elke leerling krijgt een mentor. Hij/zij begeleidt je tijdens

op zak versneld doorstromen naar de havo of vanuit de

je hele studie en kijkt samen met jou naar je studievoort-

havo naar het vwo. Je haalt dan in slechts één jaar je

gang. Lig je op schema? Ben je klaar voor je toetsen?

diploma en kunt lekker snel aan je vervolgopleiding

Zijn er problemen die het studeren bemoeilijken? Dan

beginnen. Of je in aanmerking komt voor het versnelde

kun je terecht in het studielokaal, voor hulp bij plannen en

traject, hangt af van je vooropleiding en je motivatie.

andere studievaardigheden. We bieden extra begeleiding

Dit bespreken we tijdens de persoonlijke intake met je.

bij dyslexie, faalangst, concentratiestoornissen e.d. Ook
helpen we je via het decanaat bij het maken van een
goede studie- of loopbaankeuze.
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Welke opleidingen zijn er?

Jørgen Goedkoop, oud-leerling
Aventus Lyceum: “In 1 jaar je
diploma halen biedt ruimte
om je daarna echt te ontwikkelen. Gewoon lekker snel de
basis binnenhalen en dan door
naar een leuke vervolgstudie.”

Binnen Aventus Lyceum kun je kiezen voor de versnelde
eenjarige trajecten mavo (vmbo-tl), havo en vwo. Ook
kun je kiezen voor de voorexamenklas havo.

Doorstuderen

Na het behalen van je mavo-diploma kun je kiezen voor
een mbo-opleiding naar keuze op niveau 3 of 4 (BOL of
BBL) of doorstromen naar de havo. Als je je havo-diploma gehaald hebt, kun je kiezen uit één van de vele
hbo-opleidingen, (eerst) een mbo-opleiding op niveau 4
volgen of doorstromen naar het vwo. En met het vwodiploma op zak begin je aan een universitaire studie of
hbo-opleiding naar keuze.

Meer weten?

Voor meer informatie over Aventus Lyceum en om je aan
te melden kijk je op www.aventus.nl/lyceum. Of neem
contact op met het Service- en Informatiepunt van
Aventus via 0800 - 444 5555 of via info@aventus.nl.
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Mavo (vmbo-tl) examenklas:
in 1 jaar naar je diploma
Zo haal je je mavo-diploma

Is het niet gelukt om je opleiding mavo (vmbo-tl) af te ronden of gaat het
niet goed op je huidige school? En wil je - al dan niet versneld - toch graag je
diploma halen? Dan is de mavo-opleiding van Aventus Lyceum iets voor jou!
Hoe ziet je opleiding eruit?

Je krijgt alle vakken overdag als eenjarige opleiding
aangeboden. Je zit dus meteen in je eindexamenjaar. Je
kunt een volledig diploma of losse certificaten halen. Voor
het mavo-diploma moet je acht vakken volgen; eventueel
kun je dit verspreiden over twee jaar (het eerste jaar volg
je bijvoorbeeld vier vakken en in het tweede jaar de rest).

•	Ben je 16 of 17 jaar en zit je nog op een school voor
voortgezet onderwijs, dan moet jouw huidige school je
aan Aventus Lyceum uitbesteden.
•	Ben je 18 jaar of ouder en volg je geen voortgezet
onderwijs meer, dan kun je je rechtstreeks aanmelden.
•	Verder geldt dat je aantoonbaar mavo-niveau moet

Via Aventus Lyceum kun je de meest gangbare vakken

hebben. Kijk voor de actuele en specifieke toelatings-

volgen. De samenstelling van de vakkenpakketten is

eisen op www.aventus.nl/lyceum.

afhankelijk van je profielkeuze. Deze vind je op:
www.aventus.nl/lyceum.

Examens

Kosten

De kosten bedragen circa € 1.150 per jaar voor een
voltijdopleiding. Dit bedrag wordt jaarlijks door het

Het examen bestaat uit het schoolexamendeel en het

ministerie vastgesteld. De kosten voor een deeltijdoplei-

centraal schriftelijk eindexamen. Het cijfer dat je school-

ding bedragen gemiddeld € 120 per jaar per vak. Meer

examen oplevert, vormt de helft van je eindcijfer. De

informatie over kosten vind je op www.aventus.nl/lyceum.

andere helft bestaat uit het centraal schriftelijk eindexamen. Natuurlijk krijg je bij de start van je opleiding
uitgebreide informatie over toetsen en examens.

Begeleiding

Elke leerling krijgt een mentor. Hij of zij begeleidt je
tijdens je hele studie, kijkt samen met jou naar je
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Toelatingseisen

Locatie

Je volgt de mavo op de locatie van Aventus in Apeldoorn
(Laan van de Mensenrechten 500).

Verder studeren

Na je opleiding kun je verder met een studie in het

studievoortgang en helpt je bij eventuele uitdagingen.

middelbaar beroepsonderwijs (mbo) op niveau 3 of 4.

De coaches van Aventus Lyceum kunnen je helpen met

Als je alle vakken met gemiddeld een 7 hebt afgesloten

plannen, huiswerk en praktische opdrachten. Ook helpen

en je het juiste vakkenpakket hebt (met wiskunde, Duits

we je bij het maken van een goede studie- of loopbaan-

of Frans) dan kun je ook naar de havo. Eventueel kan

keuze. Meer informatie hierover krijg je tijdens de intake.

een negende vak verstandig zijn als je naar de havo wilt.

Lisanne van der Wegen, oud-leerling
Aventus Lyceum: “Ik vond het jammer om
alle vakken nogmaals fulltime te moeten
herhalen en koos daarom voor Aventus
Lyceum. Hier kun je certificaten halen
voor specifieke vakken. De groepen zijn
kleiner dan in het reguliere onderwijs
en de begeleiding is super.”

Havo examenklas:
in 1 jaar naar je diploma
Zo haal je je havo-diploma

Ben je gezakt voor je havo-examen? Of gestrand in een eerdere fase van je
opleiding? Dan is Aventus Lyceum de kans om alsnog je diploma te halen.
Ook als je je niet meer thuis voelt op je huidige school, als het mbo niet
geschikt voor je blijkt te zijn, als je veel tijd wilt steken in topsport of als
je gezondheidsproblemen hebt, kun je bij Aventus Lyceum terecht.
Hoe ziet je opleiding eruit?

Als je vooropleiding dat toestaat, kun je het versnelde

Toelatingseisen

•	Ben je 16 of 17 jaar en zit je nog op een school voor

havo-traject volgen. Je komt dan meteen in de eind-

voortgezet onderwijs, dan moet jouw huidige school

examenklas en krijgt alle vakken als eenjarige opleiding

je aan ons uitbesteden.

aangeboden. Je kunt een volledig diploma of deelcertificaten halen. Voor het havo-diploma moet je negen
vakken afsluiten; eventueel kun je dit verspreiden over

•	Ben je 18 jaar of ouder en volg je geen voortgezet
onderwijs meer, dan kun je je rechtstreeks aanmelden.
•	Verder geldt dat je aantoonbaar havo-niveau moet

twee jaar. Via Aventus Lyceum kun je de meest gangbare

hebben. Kijk voor de actuele en specifieke toelatings-

vakken volgen. De samenstelling van de vakkenpakket-

eisen op www.aventus.nl/lyceum.

ten is afhankelijk van je profielkeuze. Deze vind je op
www.aventus.nl/lyceum.

Examens

Kosten

De kosten bedragen circa € 1.150 per jaar voor een
voltijdopleiding. Dit bedrag wordt jaarlijks door het

Het examen bestaat uit het schoolexamendeel en het

ministerie vastgesteld. De kosten voor een deeltijdoplei-

centraal schriftelijk eindexamen. Het cijfer dat je school-

ding bedragen gemiddeld € 120 per jaar per vak. Meer

examen oplevert, vormt de helft van je eindcijfer. De

informatie over kosten vind je op www.aventus.nl/lyceum.

andere helft bestaat uit het centraal schriftelijk eindexamen. Natuurlijk krijg je bij de start van je opleiding
uitgebreide informatie over toetsen en examens.

Begeleiding

Elke leerling krijgt een mentor. Hij of zij begeleidt je
tijdens je hele studie, kijkt samen met jou naar je studievoortgang en helpt je bij eventuele uitdagingen. De

Locatie

Je volgt de havo op de locatie van Aventus in
Apeldoorn (Laan van de Mensenrechten 500)
of Deventer (Snipperlingsdijk 1).

Verder studeren

Na je opleiding kun je verder met een studie in het

coaches van Aventus Lyceum kunnen je helpen met

hbo of mbo. Je kunt ook naar het vwo, als je alle vakken

plannen, huiswerk en praktische opdrachten. Ook helpen

met gemiddeld een 7 hebt afgesloten en je het juiste

we je bij het maken van een goede studie- of loopbaan-

vakkenpakket hebt. Wiskunde (A, B of C) en/of een extra

keuze. Meer informatie hierover krijg je tijdens de intake.

moderne vreemde taal (Duits of Frans) zijn verstandig om
te volgen als je naar het vwo wilt.
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Iris Dros, oud-leerling Aventus Lyceum:
“Bij Aventus Lyceum wordt heel fijn en
volwassen lesgegeven. Met een beetje
inzet haal je hier je diploma in 1 of 2 jaar.”

Havo voorexamenklas:
in 2 jaar naar je diploma
Zo haal je je havo-diploma

Soms is het verstandiger om eerst een goede basis te leggen voordat je aan
het havo eindexamenjaar begint. Dan kun je kiezen voor de voorexamenklas.
De havo-opleiding duurt dan minimaal twee jaar. Met name als je van het
vmbo en/of het mbo afkomstig bent, is deze klas een goede optie.
Hoe ziet je opleiding eruit?

Je kiest voor een profiel en het bijbehorende vakkenpakket (zie www.aventus.nl/lyceum). Via Aventus Lyceum
kun je de meest gangbare vakken volgen. Je volgt vier
periodes van elk acht weken les en je sluit elke periode
af met een toetsweek. Tussendoor maak je praktische
opdrachten en andere schoolopdrachten. Aan het einde

Toelatingseisen

•	Ben je 16 of 17 jaar en zit je nog op een school voor
voortgezet onderwijs, dan moet jouw huidige school
je aan ons uitbesteden.
•	Ben je 18 jaar of ouder en volg je geen voortgezet
onderwijs meer, dan kun je je rechtstreeks aanmelden.
•	Verder geldt dat je aantoonbaar havo-niveau moet

van het schooljaar wordt in de docentenvergadering

hebben. Kijk voor de actuele en specifieke toelatings-

beslist of je naar de eindexamenklas mag. Daarbij wordt

eisen op www.aventus.nl/lyceum.

gekeken naar je toetsresultaten en je werkhouding.
Als je bent bevorderd, stroom je het tweede schooljaar
door naar de eindexamenklas en volg je vervolgens
het versnelde, eenjarige traject.

Begeleiding

Kosten

De kosten bedragen circa € 1.150 per jaar voor een
voltijdopleiding. Dit bedrag wordt jaarlijks door het
ministerie vastgesteld. De kosten voor een deeltijdopleiding bedragen gemiddeld € 120 per jaar per vak.

Elke leerling krijgt een mentor. Hij of zij begeleidt je

Meer informatie over kosten vind je op

tijdens je hele studie, kijkt samen met jou naar je studie-

www.aventus.nl/lyceum.

voortgang en helpt je bij eventuele uitdagingen. De
coaches van Aventus Lyceum kunnen je helpen met
plannen, huiswerk en praktische opdrachten. Ook helpen
we je bij het maken van een goede studie- of loopbaankeuze. Meer informatie hierover krijg je tijdens de intake.

Locatie

Je volgt de havo voorexamenklas op de locatie van
Aventus in Apeldoorn (Laan van de Mensenrechten 500).

Verder studeren

Na je opleiding kun je verder met een studie in het hbo
of mbo. Je kunt ook naar het vwo, als je alle vakken
met gemiddeld een 7 hebt afgesloten en je het juiste
vakkenpakket hebt. Wiskunde (A, B of C) en/of een extra
moderne vreemde taal (Duits of Frans) zijn verstandig om
te volgen als je naar het vwo wilt.
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Vwo examenklas:
in 1 jaar naar je diploma
Zo haal je je vwo-diploma

Ben je gezakt voor je vwo-examen of ben je tijdens je vwo-opleiding
gestrand? Heb je gezondheidsproblemen of wil je juist veel tijd steken
in topsport? Mis je vakken in je vakkenpakket of wil je je gemiddelde
ophalen voor een vervolgstudie? Dan is de vwo examenklas van Aventus
Lyceum iets voor jou!
Hoe ziet je opleiding eruit?

Als je vooropleiding dat toestaat, kun je het versnelde

•	Ben je 16 of 17 jaar en zit je nog op een school voor

traject volgen. Je komt dan direct in je examenjaar en

voortgezet onderwijs, dan moet jouw huidige school je

krijgt alle vakken als eenjarige opleiding aangeboden.

aan ons uitbesteden.

Je kunt kiezen of je een volledig diploma wilt halen of
deelcertificaten. Voor het vwo-diploma moet je elf vakken
volgen, eventueel kun je dit verspreiden over twee jaar.

•	Ben je 18 jaar of ouder en volg je geen voortgezet
onderwijs meer, dan kun je je rechtstreeks aanmelden.
•	Verder geldt dat je aantoonbaar vwo-niveau moet

Via Aventus Lyceum kun je de meest gangbare vakken

hebben. Kijk voor de actuele en specifieke toelatings-

volgen. De samenstelling van de vakkenpakketten is

eisen op www.aventus.nl/lyceum.

afhankelijk van je profielkeuze. Deze vind je op
www.aventus.nl/lyceum.

Examens

Kosten

De kosten bedragen circa € 1.150 per jaar voor een
voltijdopleiding. Dit bedrag wordt jaarlijks door het

Het examen bestaat uit het schoolexamendeel en het

ministerie vastgesteld. De kosten voor een deeltijdoplei-

centraal schriftelijk eindexamen. Het cijfer dat je school-

ding bedragen gemiddeld € 120 per jaar per vak. Meer

examen oplevert, vormt de helft van je eindcijfer. De

informatie over kosten vind je op www.aventus.nl/lyceum.

andere helft bestaat uit het centraal schriftelijk eindexamen. Natuurlijk krijg je bij de start van je opleiding
uitgebreide informatie over toetsen en examens.

Begeleiding

Elke leerling krijgt een mentor. Hij/zij begeleidt je tijdens
je hele studie, kijkt samen met jou naar je studievoort-

Locatie

Je volgt het vwo op de locatie van Aventus in Deventer
(Snipperlingsdijk 1).

Verder studeren

Na je opleiding kun je verder met een studie aan de

gang en helpt je bij eventuele uitdagingen. De coaches

universiteit of in het hbo. De decaan van Aventus Lyceum

van Aventus Lyceum kunnen je helpen met plannen,

kan je helpen bij het vinden van een passende opleiding.

huiswerk en praktische opdrachten. Ook helpen we je
bij het maken van een goede studie- of loopbaankeuze.
Meer informatie hierover krijg je tijdens de intake.
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Toelatingseisen

Alma Elshof, oud-leerling
Aventus Lyceum: “De vrijheid
die je hier krijg spreekt me
het meest aan. Je bent echt
zelf verantwoordelijk voor je
studie en wordt niet meer
constant gecontroleerd. Dit
werkt voor mij heel goed.”

Septembertraject
Het septembertraject is bedoeld voor leerlingen die gezakt zijn op
maatschappijleer. Daarnaast is het septembertraject ideaal als je je
diploma op een lager niveau wilt halen. Via dit traject kun je, onder
bepaalde voorwaarden, voor 1 oktober je diploma halen en dus alsnog
direct starten met een vervolgopleiding.
Toelatingseisen

•	Het septembertraject is alleen toegankelijk voor
leerlingen die in 2016-2017 (of eerder) examen hebben
gedaan (mavo, havo of vwo), maar gezakt zijn.

Kosten

Het septembertraject kost rond de € 350 per vak.

Aanmelden

Let op: voor dit traject geldt een specifieke
•	Het septembertraject is toegankelijk voor 18-plussers.
Ben je 16 of 17 jaar? Dan kun je deelnemen aan dit
traject door middel van een uitbesteding. In alle
gevallen betaal je als leerling zelf het examengeld.
•	Ben je gezakt omdat je te weinig compensatie(punten)
hebt? Dan kun je via het septembertraject je cijfer
voor maatschappijleer ophogen. Je moet hier dan
zelfstandig aan werken in de zomervakantie. Eind
augustus maak je alle toetsen voor maatschappijleer.
Je zult zelf boeken voor maatschappijleer moeten
aanschaffen.
•	Ben je gezakt voor de havo of het vwo, maar voldoe je
wel aan de slaagregeling voor de mavo (vmbo-tl) of de
havo als je één vak laat vallen? Dan kun je via het
septembertraject alsnog je diploma halen. Bijvoorbeeld:
je hebt vwo gedaan, maar hebt drie vijven behaald voor
wiskunde A, economie en Frans (je hebt ook twee
zevens en het CE-gemiddelde is hoger dan een 5,5).
In dat geval kun je een havo-diploma behalen door
Frans te laten vallen. Daarmee voldoe je aan de
slaagregeling voor een volwaardig havo-diploma.
•	Je moet de rekentoets in 2016-2017 gedaan hebben
en voldoen aan de slaagregeling van 2017-2018.
De rekentoets kan niet overgedaan worden via het
septembertraject.
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aanmelddatum. Kijk voor de uiterste aanmelddatum
op www.aventus.nl/lyceum.

Alvast starten
met je hbo-opleiding
Havo- of vwo-diploma halen tijdens je hbo-studie

Ben je gezakt en wil je toch alvast studeren? Dan is het vavo-HO-traject
misschien iets voor jou! Havo- en vwo-leerlingen die dit jaar voor het eerst
gezakt zijn kunnen de vavo-Hoger Onderwijs-route (vavo-HO-route) volgen.
Deze alternatieve leerroute wordt aangeboden door Aventus Lyceum in
samenwerking met Saxion.
Wat houdt de vavo-HO-route in?

Toelating

de ambitie hebben om een hbo- of uiteindelijk een

Saxion aan voor dit traject, eventueel via de decaan van

universitaire opleiding te volgen, maar die voor één of

je eigen school. Daarna volgt, als je bent toegelaten, een

twee vakken gezakt zijn. Deze ontbrekende certificaten

intakegesprek bij Aventus Lyceum. Naast een positief

voor je havo- of vwo-diploma (maximaal twee vakken)

advies van de decaan wordt door ons ook gekeken of het

kun je bij het Aventus Lyceum halen. Tegelijkertijd volg je

verantwoord is om aan dit traject deel te nemen.

Het vavo-HO-traject is bedoeld voor leerlingen die

al enkele programmaonderdelen van een hbo-opleiding
bij Saxion. Daarmee kun je studiepunten behalen,
waarmee je alvast een (kleine) voorsprong op kunt

Diploma in deeltijd halen

Ben je niet toegelaten tot het vavo-HO-traject, omdat je

bouwen voor de hbo-opleiding die je na het behalen van

niet aan de eisen voldoet? In veel gevallen ben je dan

je diploma wilt gaan volgen.

wel toelaatbaar tot Aventus Lyceum om alsnog je diploma

Voorwaarden voor deelname aan vavo-HO

Kijk voor de specifieke toelatingseisen voor dit traject op:
www.saxion.nl.

Kosten

te halen. Je kunt dan niet tegelijkertijd beginnen met een
hbo-opleiding, maar wel in deeltijd slagen voor je
diploma.

Meer informatie en aanmelden

Wil je meer informatie over het vavo-HO-traject of wil je

De kosten bestaan uit twee componenten: het Aventus

je aanmelden, dan kun je terecht bij de decaan van je

Lyceum deel en het Saxion deel. De kosten voor het deel

middelbare school. Je kunt je vragen ook aan Saxion

dat je bij Saxion volgt vind je op www.saxion.nl. De

stellen via vavoho.ssc@saxion.nl.

kosten voor het aanschaffen van de leermiddelen die je
voor het Saxion deel nodig hebt zijn ook voor je eigen
rekening. Uitbestede leerlingen hoeven geen cursusgeld
en boekengeld te betalen aan Aventus Lyceum. Word je
niet uitbesteed? Dan moet je het reguliere cursusgeld
(gemiddeld € 120 per vak per jaar) betalen aan Aventus
Lyceum en is het boekengeld ook voor eigen rekening.
Let op: ben je nog geen 18 jaar? Dan ben je alleen met
een uitbesteding toelaatbaar voor dit traject.
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De toelating gaat via Saxion. Meld je daarom eerst bij

Studeren bij Aventus Lyceum:
hoe & wat?
Hoe meld je je aan?

Vakkenpakket

aan via www.aventus.nl/lyceum. Kies de opleiding die je

Dit zijn: aardrijkskunde, ANW (voor vwo), biologie, Duits,

wilt gaan volgen en klik op ‘aanmelden’. Na ontvangst

economie, Engels, Frans, geschiedenis, maatschappij-

van je aanmelding nemen we contact met je op om een

leer (maatschappijleer 1 voor mavo), maatschappijweten-

afspraak te maken voor een intakegesprek. Je kunt het

schappen, management & organisatie, natuurkunde,

intakegesprek ook gebruiken om meer informatie te

NaSK 1 (voor mavo), Nederlands, profielwerkstuk,

krijgen of vragen te stellen. De periode van inschrijving

rekentoets, scheikunde, tekenen/kunstbeschouwing en

loopt tot aan de start van de lessen in het komende

wiskunde A/B/C. De profielen en de samenstelling van

schooljaar. Wees er op tijd bij!

de vakkenpakketten vind je op www.aventus.nl/lyceum.

Het intakegesprek

Lestijden en locaties

nodig volgt een capaciteitentest en/of een tweede

vrijdag overdag gegeven. Soms kan het voorkomen dat

gesprek. Naar het intakegesprek neem je het volgende

er ’s avonds les gegeven wordt. Je volgt de lessen in

mee:

Apeldoorn (mavo, havo voorexamenklas en havo) of in

Heb je interesse in één van deze opleidingen? Meld je

Het intakegesprek duurt maximaal één uur en indien

Aventus Lyceum biedt de meest gangbare vakken aan.

De lessen worden in principe van maandag tot en met

Deventer (havo en vwo). Soms moet je extra reizen,
•	cijferlijst van je laatste rapport of eindexamen

omdat de lessen van sommige vakken maar op één

•	geldig paspoort/ID-kaart (geen rijbewijs)

locatie worden gegeven. Houd er rekening mee dat je

•	burgerservicenummer

niet altijd een aaneengesloten rooster hebt. Daarnaast

•	het uitbestedingsformulier (alleen als je nog op

kan het zijn dat er gedurende het schooljaar rooster-

het voortgezet onderwijs zit). Dit formulier moet

wijzigingen zijn. Hierover word je uiteraard tijdig

ondertekend zijn door je mentor, decaan of

geïnformeerd.

afdelingsleider.
•	Ben je nog geen 18 jaar? Dan willen we dat je samen
met je ouder(s) of verzorger(s) naar het intakegesprek
komt.

Tussentijds instromen

Tussentijdse instroom in de examenklas is voor
uitbestede leerlingen mogelijk tot begin november.
Voor reguliere leerlingen is de uiterlijke aannamedatum
30 september 2017. Tussentijds starten in de voorexamenklas havo is vaak mogelijk tot aan de kerstvakantie. Voor alle opleidingen geldt dat de vakken
alleen worden gegeven bij voldoende belangstelling.
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Tegemoetkoming studiekosten

Bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kunnen jij of
je ouders/verzorgers een tegemoetkoming krijgen in de
schoolkosten (dit geldt voor een volledig studiejaar of als
je enkele vakken volgt). Kijk voor alle informatie en
aanvraagmogelijkheden op www.duo.nl.

Informatieavonden

Aventus Lyceum organiseert elk jaar twee informatieavonden. Hier kun je terecht met al je vragen over de
opleidingen en de mogelijkheden die Aventus Lyceum jou
biedt. Voor meer informatie over deze avonden en om je
hiervoor aan te melden kijk je op www.aventus.nl/lyceum.

Brochure aanvragen

Wil je een mbo-brochure aanvragen of heb je nog
vragen? Bel dan naar het Service- en Informatiepunt:
0800 - 444 5555 of stuur een e-mail naar:
info@aventus.nl.

Informatieavonden
Meer weten over het Aventus

Lyceum en de mogelijkheden die
er voor jou zijn? Kom dan naar de
informatieavond! Kijk voor de datum
van de eerstvolgende informatieavond op www.aventus.nl/lyceum.

Open dagen en
informatiemarkten

Aventus biedt naast Aventus Lyceum
zo’n 200 mbo-opleidingen aan op
verschillende niveaus (BOL en BBL).
Kijk voor een overzicht van de open
dagen, informatiemarkten en inschrijfavonden op www.aventus.nl.
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Kom kijken
bij Aventus!

