
Welkom op de 
open dag!

Extra aandacht 
voor begeleiding
Onze begeleidingsdeskundigen staan voor je 
klaar in de kantine om al jouw vragen over extra 
begeleiding te beantwoorden.

aventus.nl
Apeldoorn Musschenbroekstraat

Even de weg kwijt? 
Voel je vrij een student of medewerker een vraag 
te stellen. Je herkent ze aan het Aventus logo.

Uiteraard kan je ook even naar de balie bij de 
hoofdingang lopen.

O
pen dag 29-01-2020



Administratie & Office- en  
management support

Verdieping Lokaal

Financieel administratief medewerker 
(niveau 3)
Bedrijfsadministrateur (niveau 4)
Medewerker financile administratie 
(niveau 2)
Medewerker secretariaat en receptie 
(niveau 2) 

1 P1.06

Financile dienstverlening banken 
en verzekeringen (niveau 4) 1 P1.06

Commercieel Verdieping Lokaal

Internationale handel en 
groothandel (niveau 3 + 4) 2 P2.12

Marketing en communicatie  
(niveau 4) 2 P2.18

Orde & Veiligheid Verdieping Lokaal

Particuliere beveiliging /  
beveiliger (niveau 2) 0 R0.54

Handhaver toezicht en  
veiligheid / politie (niveau 3) 0 R0.54

Sportdemonstraties 0 Sporthal 1+2

Sport & Bewegen Verdieping Lokaal

Sport- en bewegingsleider  
(niveau 3) 0 P0.20

Cordinator sport en bewegen 
(niveau 4) 0 P0.24

Sportdemonstraties 0 Sporthal 1+2

Begeleiding 0 Kantine

Aanmelden voor een opleiding 0 Balie bij de 
hoofdingang

Waar vind je 
welke opleiding?
Kies in de tabellen de opleiding die je graag wil 
bezoeken. De verdieping vind je in de oranje balk 
met daarachter het lokaal.

Voorlichtingen

Voor jou

Meld je vandaag nog aan voor een opleiding 
en maak kans op het Golden Ticket! Als jij het 
Golden Ticket wint, kun je dit verzilveren bij 
start van je opleiding en ontvang jij een...  
AirPod! 

Kom naar de balie bij de ingang, wij helpen 
je graag. 

Tip: vergeet je BSN (burgerservicenummer) 
niet mee te nemen voor je aanmelding!

Topopleiding
Aventus heeft 14 Topopleidingen! Opleidingen met het 
kwaliteitszegel Topopleiding (aangegeven met een  ) zijn 
door de Keuzegids mbo aangewezen als één van de 
beste van Nederland. 

We like you! Volg ons ook op
 /aventus.school &   /aventus_school

Meld je aan voor 
een opleiding en 
maak kans op het 
Golden Ticket!


