
Welkom op de 
open dag!

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

Kom naar het infopunt extra begeleiding in de 
kantine.

aventus.nl
Deventer Snipperlingsdijk

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

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 tafel in de kantine.  
O

pen dag 29-01-2020



Administratief & Office- en  
Management support

Verdieping Lokaal

Administratief medewerker (niveau 2)
Bedrijfsadministratie (niveau 3 + 4)
Secretarieel medewerker (niveau 2)

0 013 + 014

EUMA en Sprint-traject (niveau 4)
Office assistant (niveau 3)
Management assistant (niveau 4)

2 222

Algemene voorlichting Kantoorbe-
roepen. Tijdstip: 17:30-18:00 uur en 
19:30-20:00 uur

0 0.15

Commercieel Verdieping Lokaal

Internationale handel en 
groothandel (niveau 3 + 4)
Marketing en communicatie  
(niveau 4)

3 320 + 321

Handel Verdieping Lokaal

Detailhandel/Retail (niveau 2 + 3 + 4) 1 119

ICT / Creatieve technologie Verdieping Lokaal

Medewerker ICT Support BOL  
(niveau 2)
Allround medewerker IT systems and 
devices (BOL/BBL (niveau 3)
Expert IT systems and devices BOL/
BBL (niveau 4)

2 225/226+221

Software developer BOL/BBL  
(niveau 4)

2 221

Juridische dienstverlening Verdieping Lokaal

Juridische opleidingen  
(niveau 4) 2 209

Lyceum Verdieping Lokaal

Aventus Lyceum (mavo, havo, vwo) 1 115

Kapper Verdieping Lokaal

Kapper (niveau 2) 
Allround kapper (niveau 3) 0 011 + 012

Begeleiding -1 Kantine

Studiekeuzetest -1 Kantine

Aanmelden voor een opleiding -1 Kantine

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

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 stand in de kantine, 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!


