
Een zachte
landing

8 oktober 2020
Aventus en Helicon



Voorstellen en presentatie
Esther van Zeist: Loopbaanexpertise centrum (LEC) Aventus
Ester van Wijhe: Intern begeleider en docent outdoor Helicon

- Voor de aanmelding
- Aangemeld en dan?
- Na de aanmelding/inschrijving



Voor de 
aanmelding



Aventus doet voorlopig voorlichting 
online. Leerlingen en ouders 
kunnen via sociale media 7 dagen 
in de week van 8.00-22.00 uur 
vragen stellen: 
• www.instagram.com/aventus_school
• www.facebook.com/aventus.school
• Whats-app 06 - 11 95 54 63

Online event @aventus: 
9, 10, 11 november

Is er hulp nodig? 
studiekeuzeadvies@aventus.nl

Voorlichting Aventus

http://www.instagram.com/aventus_school
http://www.facebook.com/aventus.school
mailto:studiekeuzeadvies@aventus.nl


Open dagen
…………………............

Za. 21 november | 10:00 – 16:00 uur
Vr. 29 januari | Avond
Za. 30 januari | 10:00 – 16:00 uur
Di. 9 maart | Avond
Do. 27 mei | Avond

Kennismaken
…………………............
Check kennismaken.helicon.nl voor actuele 
mogelijkheden rondom kennismaken.



Helicon 

• Meeloopdag

• Meeloopdagen

• Appen 026 384 03 10



Aangemeld en 
dan?



1. Eén aanmelding per student (bij
meerdere aanmeldingen ook afmelden
bij niet starten)

2. Helicon spreekt alle studenten
3. Aventus maatwerkgesprek en 

welkomsdagen (eventueel
expertiseteam passend onderwijzen)

Procedure 



Landelijke aanmelddatum voor het mbo: 
Vóór 1 april van het  nieuwe schooljaar

Toelatingsrecht tot opleiding van zijn/haar
keuze als wordt voldaan aan de wettelijke
toelatingseisen

Er is alleen sprake van een uitzondering bij:

- numerus fixus (max. aantal studenten)
- speciale eisen
Aanmelden via de website -> www.aventus.nl

Aanmelden?



1. Sinds 1 oktober kunnen leerlingen zich aanmelden.
2. Dit kan via aanmelden.helicon.nl.
3. De leerling wordt uitgenodigd voor een 

welkomstgesprek.
4. In juni 2021 komt de leerling naar de 

kennismakingsdag en leert de klas kennen.



Na de aanmelding
Bevestiging van de aanmelding

Indien de student voldoet aan de 
wettelijke eisen, Intake-activiteiten
(zoals bijv.):
- Welkomstdag
- Maatwerkgesprek bij extra begeleiding
- Studiestartdag/Introductiedag
- Meeloopdag

Daarnaast is er recht op studiekeuzeadvies





Vragen?
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