
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
Deventer Middelweg

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.

Hulp nodig bij je 
keuze?
Speciaal voor jou is er een studiekeuzetest. Deze 
test duurt ongeveer 10 minuten. Er staan specialis-
ten voor je klaar om jouw vragen te beantwoorden. 

Kom naar de hal op de eerste verdieping.  
O

pen dag 29-01-2020



Assistenten gezondheidszorg Verdieping Lokaal

Algemene voorlichting Assistenten 
gezondheidszorg 0 K018

Apothekersassistent (niveau 4) 0 K022 + K024 
+ K040

Doktersassistent (niveau 4) 0  K032 + K038

Tandartsassistent (niveau 4) 0 K028

Dienstverlening Verdieping Lokaal

Dienstverlening (niveau 2)
  Medewerker sport en recreatie
  Medewerker facilitaire dienst- 
 verlening
 Helpende zorg en welzijn

0 L056 + L058 
+ L060

Entree Verdieping Lokaal

Entreeschool (niveau 1)
 Assistent dienstverlening en zorg
 Assistent verkoop en retail

0 K062

Gezondheidszorg Verdieping Lokaal

Combinatieopleiding Verzorgende IG 
& Maatschappelijke Zorg 
(niveau 3 + 4)

0 K046 + K058

Verpleegkundige (niveau 4) 0 K048 + K054

Welzijn & Maatschappij Verdieping Lokaal

Pedagogisch medewerker  
kinderopvang (niveau 3) 1 L118

Gespecialiseerd pedagogisch  
medewerker (niveau 4) 1 L114 + L116

Onderwijsassistent (niveau 4) 1 L120 + L122

Medewerker maatschappelijke zorg 
BBL (niveau 3 + 4) 0 K.050

Begeleiding 0 Kantine

Studiekeuzetest 1  Hal

Aanmelden voor een opleiding 0 Balie bij de 
hoofdingang

Werken en leren (BBL)
Leren voor een beroep en tegelijk werken en geld verdienen? 
Dat kan! Volg de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) bij 
Aventus in Apeldoorn, Deventer of Zutphen. 
Informeer bij de opleidingen naar de mogelijkheden.

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

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.

Voor jou

Voorlichtingen

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!

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


