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1 Missie, visie op leren en organisatiewaarden

Waar staat Aventus voor?

Wie zijn wij en waar staan wij voor?
Missie
Onze missie is het fundament voor onze nieuwe strategie.
“Aventus laat zien hoe mooi en uitdagend beroepsgericht onderwijs is en stimuleert daarmee elke dag de groei
van het individu, het bedrijfsleven en de samenleving”

Visie op leren
Leren gaat het beste als je jezelf de moeite
waard vindt en een positief zelfbeeld hebt.
Daarom benaderen wij onze studenten
persoonlijk, stimulerend en waarderend. Wij
kijken oplossingsgericht naar bevorderende
en belemmerende factoren die hun leren
beïnvloeden.
Wie studeert bij Aventus brengt al kennis en
vaardigheden mee. Op die basis bouwen
wij door en richten ons op de persoonlijke,
sociale en cognitieve ontwikkeling.
Studenten nemen steeds meer zelf de
regie over hun leerproces. Zo krijgen zij
perspectief op hun verdere (leer)loopbaan in
een steeds dynamischere arbeidsmarkt en
samenleving.

Krachtige leerervaringen heb je juist in
de praktijk. Daarom leren onze studenten binnen en buiten school, in en van de
beroepspraktijk. Studenten, medewerkers
en inspirerende rolmodellen dragen bij aan
ieders motivatie: wij leren van en met elkaar.
In multidisciplinaire teams werken studenten aan uitdagende projecten en ontwikkelen hun creativiteit en ondernemendheid.
Een goede relatie tussen studenten en hun
onderwijsgevenden is voorwaarde voor
welbevinden en de beste prestaties. Plezier

in leren groeit ook als studenten leren in
hun eigen tempo en op een manier die bij
ze past. Wat het beste aansluit, ontdekken onze studenten gaandeweg, als zij
kennismaken met verschillende leervormen,
leerstijlen en leermiddelen.
Wij hebben hoge verwachtingen van onze
studenten en streven naar een zo hoog
mogelijk uitstroomniveau. Wij dagen
iedereen uit om het maximale uit zichzelf te
halen.

“Leren gaat het beste als je jezelf de moeite waard vindt
en een positief zelfbeeld hebt”

Onze organisatiewaarden
Cultuurwaarden

Productwaarde

Proceswaarden

Aventus herken je in hoe wij onze missie en
strategie in praktijk brengen. Onze cultuurwaarden zijn hiervoor leidend.

Vernieuwend

Wij verbeteren onze school vanuit onze
proceswaarden.

Nieuwsgierig
Wij willen leren, inspireren, uitdagen en uitgedaagd worden. Daarom zijn wij nieuwsgierig naar elkaar en de wereld om ons
heen. Wij gaan op zoek naar vernieuwing,
om onszelf, ons onderwijs en Aventus van
goed tot beter te maken.

Wij zoeken naar toekomstbestendige en
vernieuwende manieren en oplossingen om
ons onderwijs en onze diensten (verder) te
ontwikkelen.

Betrouwbaar
Wij zijn betrouwbaar in onze dienstverlening
naar studenten, ouders, samenwerkingspartners en elkaar. Wij hebben ons onderwijs en onze ondersteunende processen
goed op orde en doen wat wij beloven.

Duidelijk

Ambitie krijgt bij Aventus de ruimte. Wij
ontwikkelen ons en pakken onze kansen
om het onderwijs en de dienstverlening aan
onze studenten verder te verbeteren.

Onze communicatie, afspraken en wederzijdse verwachtingen zijn duidelijk voor
studenten, ouders, samenwerkingspartners
en elkaar. Wij kennen onze taken, rollen en
verantwoordelijkheden en weten wat er van
ons wordt verwacht.

Samen

Opbrengstgericht

Wij gebruiken elkaars kracht en talent en
werken samen aan een goede school voor
onze studenten. Met onze partners in de
regio houden wij ons onderwijs toekomstgericht.

Al ons werk is van toegevoegde waarde
voor onze studenten en draagt bij aan
een beter Aventus. Wij houden ons aan
resultaatafspraken. Ons onderwijs is
opbrengstgericht en draagt bij aan de brede
ontwikkeling van onze studenten.

Ambitieus

Aandacht
Wij hebben aandacht voor onze studenten
en voor elkaar. Met de ander zoeken wij
naar optimaal resultaat. Dat komt onze
studenten en Aventus ten goede.

Onze visie op 2020
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2 Visie op 2020
Blik op de toekomst

Voor een succesvolle (leer)loopbaan geven wij onze studenten
toekomstgerichte vakkennis en persoonlijke en sociale
vaardigheden mee. Zij leren regie nemen over hun ontwikkeling,
in een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt en samenleving.
Onze studenten zoeken houvast en een veilige basis. Zij zien school als een belangrijke
plaats voor ontmoeting. Daar bieden wij
- letterlijk - ruimte voor.
Experts zijn in hun vakgebied is voor onze
studenten niet genoeg. Kennis verbinden
met die van de ander, goed samenwerken,
initiatief nemen en aanpassingsvermogen
zijn cruciale ingrediënten voor succes
op de arbeidsmarkt of in het hbo. Actief
participeren in onze samenleving vraagt
om zelfredzaamheid en regievoering over
je leerloopbaan. Ons onderwijs richt zich
daarom op kwalificerend vakmanschap,
sociale ontwikkeling en persoonsvorming.
Ons onderwijs is betekenisvol en sluit aan
bij de verwachtingen, kennis en ervaringen
die studenten meebrengen. Door co-creatie
met de beroepspraktijk, is ons onderwijs
in alle opzichten toekomstgericht. Ons
opleidingsaanbod is divers, doelmatig
en optimaal afgestemd op wensen van
studenten, de beroepspraktijk en de regionale arbeidsmarkt.

Het bedrijfsleven en hbo vragen specifiek
om creativiteit en een ondernemende houding. Die vaardigheden ontwikkelen studenten bij ons, door in multidisciplinaire teams
uitdagende vraagstukken op te lossen.
Bij ons groeien studenten maximaal door
hun opleiding te versnellen, verbreden of
verdiepen. Zij laten hun persoonlijke leerroute aansluiten bij hun talenten, ambities
en opleidingswensen, op weg naar de
volgende stap in hun leerloopbaan.
Leren begint noch stopt bij ons. Met
scholen voor vmbo en hbo in de regio
zorgen wij voor goede doorgaande
leerlijnen en wij bereiden de overstap naar
het hbo goed voor.
Op de arbeidsmarkt draait het niet langer
om de vaste baan, maar om het werk dat
we doen. Daarom kunnen onze studenten

aantonen wat hun toegevoegde waarde,
eigenschappen en vaardigheden zijn.
Innovatie in de regio ontstaat door samenwerking tussen verschillende bedrijven,
sectoren en branches. Daar doen wij
aan mee. Van maakindustrie tot ICT en
van zakelijke dienstverlening tot de zorg:
innovatieve technologie is in alle branches
steeds belangrijker. Duurzame innovatieve
technologie is daarom terug te vinden in al
onze opleidingen.
In Cleantech Regio Stedendriehoek ontstaan
nieuwe beroepen, gericht op verduurzaming.
Daarop bereiden wij onze studenten voor. Zo
dragen wij bij aan de ontwikkeling van onze
regionale samenleving.

“Actief participeren in onze samenleving vraagt om zelfredzaamheid en
regievoering over je leerloopbaan. Ons onderwijs richt zich daarom op
kwalificerend vakmanschap, sociale ontwikkeling en persoonsvorming.”

Strategische pijlers

Visie

Missie

Klaar voor de toekomst
Missie

Cultuurwaarden

Onze visie op 2020

Voor een succesvolle (leer)loopbaan geven wij onze studenten toekomstgerichte vakkennis en persoonlijke en sociale vaardigheden
mee. Zij leren regie nemen over hun ontwikkeling, in een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt en samenleving.

Thuis
bij Aventus
Samen en herkenbaar

Jouw route voor
maximale groei
Flexibel versnellen,
verbreden en verdiepen

Klaar voor je
toekomst

Basis

Focus houden op een goede school
Om onze studenten kwaliteit te blijven bieden, focussen wij op permanent verbeteren. Wij laten ons
persoonlijk meesterschapApeldoorn
maximaal groeien en houden ons onderwijs toekomstgericht door
verbinding en co-creatie met ketenpartners en de beroepspraktijk.

Onderwijs

HRM

Productwaarde
• vernieuwend

Vraagstukken van morgen
leren oplossen

Samen van goed naar beter

Actie Beleid

• nieuwsgierig • ambitieus
• samen • aandacht

“Aventus laat zien hoe mooi en uitdagend beroepsgericht onderwijs is en stimuleert daarmee
elke dag de groei van het individu, het bedrijfsleven en de samenleving”

Leiderschap
& Governance

Proceswaarden
Deventer

Huisvesting

•betrouwbaar • duidelijk
• opbrengstgericht

ICT

Projectenportfolio

Onze visie op 2020
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3 Strategische pijlers 2016-2020

De drie pijlers van onze strategie

Drie strategische pijlers bepalen wat wij de
komende vier jaren doen om onze studenten
goed, t oekomstgericht onderwijs te bieden.
Om onze strategische pijlers goed uit te voeren
focussen wij de komende jaren op permanent
verbeteren. Daarmee is ‘Samen van goed naar
beter’ een belangrijke basis.

Pijler

1

Pijler

2

Pijler

3

Thuis bij Aventus

Jouw route voor maximale groei

Klaar voor je toekomst

Samen en herkenbaar

Flexibel versnellen, verbreden en
verdiepen

Vraagstukken van morgen leren oplossen

Bij Aventus vinden studenten een veilige
thuisbasis: zij worden gezien en zien elkaar.
Studenten leren niet alleen een vak, maar
ontdekken bij ons ook wie zij zijn. Zij ontwikkelen hun persoonlijke en sociale vaardigheden voor hun verdere (leer)loopbaan.

Wij bouwen door op het talent, de kennis
en ervaringen die studenten al hebben.
Studenten ontdekken wat zij kunnen en wij
dagen ze uit om binnen hun mogelijkheden
alles uit zichzelf te halen. Maximale groei
is mogelijk door de opleiding te versnellen,
verdiepen of verbreden.

Studenten ontdekken duurzame innovatieve
technologie in hun vak en leren creatief en
ondernemend zijn. Zij ontwikkelen bij ons
hun werknemersvaardigheden en zelfredzaamheid, om actief bij te dragen aan een
vitale samenleving.

Samen van goed naar beter

Basis

Focus houden op een goede school
Om onze studenten kwaliteit te blijven bieden, focussen wij op
permanent verbeteren. Wij laten ons persoonlijk meesterschap
maximaal groeien en houden ons onderwijs toekomstgericht door
verbinding en c
 o-creatie met ketenpartners en de b
 eroepspraktijk.

Onze strategische pijlers verder toegelicht >

Onze visie op 2020
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Pijler 1

Thuis
bij Aventus
Samen en herkenbaar

een veilige, herkenbare
thuisbasis

ontdekken wie je bent

ruimte voor sociale ontwikkeling

Pijler

1

Thuis bij Aventus
Samen en herkenbaar
Studenten leren het beste als zij een
positief zelfbeeld hebben. Daar doen wij
alles aan.
Wij leren en werken in een herkenbare,
kleinschalige thuisbasis in de school en zijn
ook online in verbinding met elkaar.
Meedoen op de toekomstige arbeidsmarkt
en in onze steeds complexere samenleving,
vraagt meer dan vakkennis. Vanuit de
kracht van onze leergemeenschap vormen
studenten zich bij ons ook persoonlijk en
sociaal.

Ook met de ouders/verzorgers van onze
studenten zijn wij in contact over het welbevinden en de ontwikkeling van hun zoon
of dochter.
Aventus is een veilige oefenplaats voor
vakmanschap en ‘het leven’. Studenten en
medewerkers kunnen experimenteren en
mogen fouten maken. Zo leren wij om
succesvol te zijn in onderwijs en werk.
Samen vormen wij één Aventus.

Bij Aventus ontdekken studenten wie zij
zijn. Wij bieden ruimte voor ontmoeting,
sociale interactie en samen zijn. Studenten
en medewerkers leren met en van anderen,
hebben aandacht voor elkaar en zien elkaar.

Onze visie op 2020
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Pijler 2

Jouw route voor
maximale groei
Flexibel versnellen,
verbreden en verdiepen

verbreden

versnellen

verdiepen

Pijler

2

Jouw route voor maximale groei
Flexibel versnellen,
verbreden en verdiepen
Vanaf dag één ontwikkelen onze studenten perspectief op hun leerloopbaan. Wat
hebben zij nodig om een vaardige vakman
of vakvrouw te worden? Wat kunnen zij al
en wat willen en moeten zij nog leren?
Studenten kiezen hun eigen route voor
maximale groei en wij begeleiden ze daarbij. Flexibele leerroutes maken versnellen,
verbreden en verdiepen mogelijk. Denk aan
extra ondersteuning als leren lastiger gaat,
vakken volgen bij andere opleidingen, internationaal ervaring opdoen, versneld richting
hbo of vanuit het volwassenenonderwijs
kennismaken met het mbo.
Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij de verschillende leerstijlen van onze studenten.
De digitale leeromgeving en innovatieve
technologie ondersteunen de flexibilisering
van ons onderwijs.

Bij Aventus halen studenten alles uit
zichzelf. Wij stimuleren dat zij een diploma
halen op het hoogst haalbare niveau,
binnen Aventus doorstromen of kiezen
voor het hbo. Wij brengen kwetsbare
jongeren een stap verder en begeleiden
hen actief r ichting beroepsonderwijs. Wij
zijn trots op de prestaties die studenten en
medewerkers leveren en waarderen dat op
alle niveaus.
Onze ambitie: tot de meest gewaardeerde
mbo-instellingen van Nederland horen. Wij
sturen actief op verbetering van ons werk
en zijn elke dag beter dan de dag ervoor.
Ook medewerkers gaan via hun eigen leerroutes voor maximale groei. Wij zijn een
aantrekkelijke werkgever voor onze medewerkers en voor nieuw talent.

Onze visie op 2020
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Pijler 3

Klaar
voor je toekomst
Vraagstukken van morgen
leren oplossen

creatief en ondernemend

kennismaken met duurzame
innovatieve technologie

zelfredzaam en actief bijdragen
aan de samenleving

Pijler

3

Klaar voor je toekomst
Vraagstukken van morgen leren oplossen
Wij maken ons onderwijs in co-creatie met
de beroepspraktijk. Alleen zo houden wij
ons onderwijs toekomstgericht.
In al onze beroepsopleidingen krijgt duurzame innovatieve technologie prioriteit en
leren onze studenten creatief en ondernemend te zijn. Onze studenten hebben
deze bagage nodig om straks in hun eigen
werkveld en op hun eigen niveau de vraagstukken van morgen op te lossen.
Om actief bij te dragen aan een vitale
samenleving in de Stedendriehoek ontwikkelen studenten bij ons hun werknemersvaardigheden en zelfredzaamheid. Wij
stimuleren onze studenten om een gezonde
levensstijl te volgen.
Wij leren niet alleen in onze school, maar
halen de wereld naar binnen en gaan zelf
actief naar buiten. Wij dagen studenten

uit om het onbekende op te zoeken en
nieuwe wegen te bewandelen. Studenten
van verschillende opleidingen en niveaus
werken samen aan echte projecten of
producten voor het bedrijfsleven. Zo leren
zij samenwerken, initiatieven nemen en tot
originele oplossingen te komen.
Wij omarmen innovatieve ideeën van onze
medewerkers. Pionieren kan, mag en moet.
Samen met studenten en de beroepspraktijk vernieuwen wij ons onderwijs in
multidisciplinaire teams. Ook als organisatie
is Aventus creatief en ondernemend, door
initiatief te nemen en met partners ons
onderwijs steeds te verbeteren.
Als partner van Cleantech Regio Stedendriehoek bouwen wij actief mee aan een
duurzame regio, die onze studenten volop
kansen biedt.

Onze visie op 2020
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Basis

Samen van goed
naar beter
Focus houden op
een goede school

kwaliteitsdenken
en ‘kwaliteitsdoen’

intensievere samenwerking
met de praktijk

excellent meesterschap

4 Belangrijke basis

Basis

Samen van goed naar beter
Focus houden op een goede school
Aventus heeft - zoals mag worden verwacht - onderwijs, begeleiding, zorg voor
studenten, examinering en diplomering
goed op orde. Wij houden ons onderwijs
toekomstgericht door intensieve samenwerking met onze ketenpartners en de
beroepspraktijk. Optimale onderwijskwaliteit en dienstverlening vragen om een
professionele kwaliteitscultuur, waarin wij
ons persoonlijk meesterschap maximaal
laten groeien.
Co-creatie met de beroepspraktijk is
cruciaal. Alleen dan houden wij ons onderwijs toekomstbestendig. Wij intensiveren
de relatie met onze ketenpartners om nog
beter te anticiperen op maatschappelijke
vraagstukken en op wat studenten nodig
hebben voor hun toekomst.
Kwaliteit is van ons allemaal. Wij vragen
ons dagelijks af: doen wij de goede dingen
en doen wij de dingen goed? De centrale
vraag: wat is goed voor onze studenten?

Fouten maken kan en mag. Daar leren wij
van, om vervolgens een stap verder te
komen. Kwaliteitsdenken en ‘kwaliteitsdoen’ zijn cruciaal om een goede school te
zijn en te blijven.
Onze ambities waarmaken vraagt persoonlijk meesterschap van iedere medewerker.
Iedereen doet ertoe. Met elkaar vormen
wij een professionele leergemeenschap.
Hier kan persoonlijk meesterschap groeien
en excelleren. Ingrediënten daarvoor:
professionalisering, met en van elkaar
leren en onszelf en elkaar uitdagen om te
verbeteren en te vernieuwen.

Onze visie op 2020
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5 Aan de slag

ketenpartners

bedrijven

Missie
Visie
Strategische pijlers

Missie

medewerkers

Cultuurwaarden

“Aventus laat zien hoe mooi en uitdagend beroepsgericht onderwijs is en stimuleert daarmee
elke dag de groei van het individu, het bedrijfsleven en de samenleving”

Onze visie op 2020

Thuis
bij Aventus
Samen en herkenbaar

Jouw route voor
maximale groei

Klaar voor je
toekomst

Flexibel versnellen,
verbreden en verdiepen

Vraagstukken van morgen
leren oplossen

Samen van goed naar beter
Basis

• nieuwsgierig • ambitieus
• samen • aandacht

Voor een succesvolle (leer)loopbaan geven wij onze studenten toekomstgerichte vakkennis en persoonlijke en sociale vaardigheden
mee. Zij leren regie nemen over hun ontwikkeling, in een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt en samenleving.

Om onze studenten kwaliteit te blijven bieden, focussen wij op permanent verbeteren.
Wij laten ons persoonlijk meesterschap maximaal groeien en houden ons onderwijs
toekomstgericht door verbinding en co-creatie met ketenpartners en de beroepspraktijk.

Onderwijs

HRM

Leiderschap
& Governance
Projectenportfolio

Productwaarde
• vernieuwend

Proceswaarden

Focus houden op een goede school

Beleid

Jaarlijks toetsen wij bij onze
studenten, ketenpartners, bedrijven
en instellingen en medewerkers of
wij de goede dingen doen en of
onze toegevoegde waarde groot
genoeg is. In 2020 willen wij met
betrekking tot studenten, ketenpartners, bedrijven/instellingen en
medewerkers in de top 10 staan
van de landelijke mbo-benchmark.
Deze groepen waarderen ons met
minimaal een 7.0.

studenten

Klaar voor de toekomst

Actie

Wij hebben onze strategie niet
alleen samen gemaakt, wij voeren
die ook samen uit. Ideeën van
studenten, samenwerkingspartners
en medewerkers krijgen een plek
in ons projectenportfolio. Elk jaar
stellen we dat opnieuw samen,
kijkend naar wat nodig is voor de
toekomst van onze studenten.
De optelsom van de resultaten
van onze diverse activiteiten,
draagt bij aan zo hoog mogelijke
waarderingscijfers voor Aventus.

Onze stakeholders

Van strategie naar tevreden studenten en partners

Huisvesting

• betrouwbaar • duidelijk
• opbrengstgericht

ICT

6 Strategie vertaald naar beleid

Beleidsuitgangspunten voor onderwijs, HRM,
leiderschap & governance, huisvesting en ICT

Onderwijs

HRM

Onze visie op leren is de basis voor onze
onderwijsvernieuwing (zie hoofdstuk 1).
Wij besteden in ons onderwijs aandacht
aan persoonsvorming, sociale ontwikkeling en vakkennis en –vaardigheden. Wij
ontwikkelen werknemersvaardigheden en
bevorderen zelfredzaamheid van studenten.
Ons onderwijs sluit aan bij de kennis en
vaardigheden die studenten al hebben. Wij
maken versnellen, verbreden of verdiepen
van de opleiding mogelijk en sluiten zoveel
mogelijk aan bij verschillende leerstijlen.
Studenten leren zoveel mogelijk in levensechte praktijksituaties en volgen toekomstgericht onderwijs. Duurzame innovatieve
technologie is onderdeel van elke beroepsopleiding, net als creatief en ondernemend
leren zijn.

Wij zetten studenten op één en stellen ons
bij alles wat wij doen de vraag: wat is hiervan de meerwaarde voor onze studenten?
Voor iedereen bij Aventus staat de verbinding met de beroepspraktijk centraal. Onze
waarden zijn leidend voor ons gedrag.
Wij ontwikkelen ons persoonlijk meesterschap. Daar hoort bij: Bevoegd, Bekwaam
en Bewegen en verantwoorden hoe wij
onze professionaliteit onderhouden en
vergroten.
Wij leven onszelf in, in de ander en zijn digitaal vaardig. Als zelfbewuste professionals
zijn wij rolmodellen voor onze studenten en
zijn creatief en ondernemend in ons werk.
Wij onderzoeken en vergroten ons ontwikkelvermogen. Dat kan door een opleiding
te doen, op stage te gaan of intervisie te
volgen. Wij leren samen met studenten,
medewerkers en samenwerkingspartners
om het onderwijs van nu steeds verder
te verbeteren. Daarbij is doen het nieuwe
denken.

Onderwijsgevenden zijn experts in hun vak
en in de persoonlijke en sociale vorming
van studenten.
Wij doen wat samen kan en maken optimaal gebruik van elkaar kennis. Wij gaan
verspilling tegen en werken zoveel mogelijk
op eenzelfde wijze.
Aventus laat goed werkgeverschap zien,
onder meer door gezond en vitaal werknemerschap optimaal te ondersteunen.
Medewerkers krijgen ruimte voor persoonlijke, professionele groei. Wij ondersteunen
creatieve en ondernemende ideeën die het
onderwijs of onze organisatie verbeteren.

Onze visie op 2020
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Leiderschap & governance
Inspirerend en verbindend leiderschap is de
leidraad voor ons handelen. Dat betekent:
elkaar ruimte geven, waarderen én aanspreken.
In ons werk zoeken wij actief naar de
verbinding met onze studenten, ouders,
samenwerkingspartners en elkaar. Wij luisteren, tonen inlevingsvermogen en zijn een
voorbeeld voor onze studenten.
Wij boeken resultaat door het talent in
studenten en onszelf aan te spreken en
doelgericht te werken aan een steeds beter
Aventus. Dat vraagt van iedereen optimale
inzet van de eigen professionaliteit. Daar
bieden wij ruimte voor. Wij delen good
practices met elkaar en spreken elkaar aan
op gemaakte resultaatafspraken.
Jaarlijks leggen wij in ons jaarverslag verantwoording af over wat wij doen. Wij voeren permanent dialoog met onze studenten,
ouders, medewerkers en partners om te
toetsen of zij tevreden over ons zijn.

Studenten en medewerkers zijn nauw
betrokken bij beleid en organisatie. Zij
praten en beslissen via de studentenraad
en ondernemingsraad mee over belangrijke
thema’s.
Branchecodes en gedragscodes voor
bestuur en toezicht in het mbo zijn leidend
voor college van bestuur en raad van
toezicht.
Aventus leeft relevante wet- en regelgeving
zorgvuldig na. Dit is onze persoonlijke,
professionele verantwoordelijkheid en is
ook onderdeel van de aansturing van onze
organisatie.

Huisvesting

ICT

Onze schoolgebouwen zijn zo ingericht
dat studenten, medewerkers en
samenwerkingspartners zich er thuis
voelen. Studenten en medewerkers leren
en werken in een kleinschalige, herkenbare,
inspirerende omgeving die schoon, heel en
veilig is.

Studenten en medewerkers voelen zich
ook online thuis bij Aventus. Zij kunnen
rekenen op een betrouwbare, inspirerende,
digitale/virtuele leer- en werkomgeving. ICT
ondersteunt korte communicatielijnen binnen Aventus en tussen studenten, ouders
en school.

Wij zetten ons maximaal in voor optimale
onderwijsvoorzieningen. Wij bieden een
goed ingericht en functionerend studielandschap waar het prettig studeren,
overleggen, samenwerken en relaxen is.

ICT maakt het mogelijk om: digitaal (meer
op maat) aan te bieden, om opleidingen te
versnellen, verbreden of verdiepen en zicht
te houden op voortgang en resultaten.

De beroepspraktijk is zichtbaar in onze
school, bijvoorbeeld in adoptielokalen die
door bedrijven of instellingen zijn ingericht
en door duurzame innovaties uit de regio te
tonen. Wij zoeken met samenwerkingspartners naar een goede balans in praktijkleren:
op school of in de beroepspraktijk. Onze
schoolinrichting is flexibel aan te passen
aan vernieuwingen of veranderingen in ons
onderwijs. Bij voorkeur verzorgen wij ons
onderwijs in onze eigen scholen.

ICT faciliteert onze samenwerking en
kennisdeling binnen Aventus. Ook ondersteunen up to date ICT-voorzieningen eenvoudige uitwisseling en communicatie met
ketenpartners, bedrijven en instellingen.

ICT ondersteunt onderwijsvernieuwing en
differentiatie in aanbod of vorm maximaal.
Denk aan een digitale leeromgeving, online
cursussen of instructies (blended learning).
Aventus wil tot de beste mbo-instellingen
van Nederland horen. ICT ondersteunt de
optimalisering van onderwijsondersteunende processen en de borging van onze
kwaliteit. Onze ICT-systemen geven op elk
moment inzicht in onze werkprocessen,
resultaten en prestaties op elke organisatorische eenheid in onze organisatie.
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Samen
strategie
maken

In sprintteams maakten tientallen medewerkers van Aventus de plannen voor onze school voor de komende jaren.
Daarbij betrokken zij zo’n duizend studenten en vele samenwerkingspartners in de regio. Ook onze medewerkers
konden volop meebouwen aan onze strategie. Met alle opgehaalde ideeën bedachten onze sprinters wat wij onze
studenten mee moeten geven voor een succesvolle toekomst in vervolgonderwijs of op de arbeidsmarkt.

Sprinters
Rob Welbers, Jan Gerritsen, Jan Muijs, Joke Franken, Simone Rutten, Bé Tillema, Adriaan Deventer, Henk Gerrits, Hans Veelers, Ria van Helden, Marijn van de Zedde,
Kees Koning, Jette Kruyshoop, Gretha Liefers, Annet van Straaten, Jan Joosten, Annemiek Achterhoff, Els Kreulen, Hans Dekker, Meiko Huisman, Mely de Haas,
Nanke Kraehe, Wilco Hutten, Mark van Triest, Ymke van der Schaaf, Anna van Ommeren, Jaap Datema, Martine Henning, Gerda Vissers, Jan Oeben, Angelique Ellen,
Mirande Bonenkamp, Inge van Baalen, Olga Arends, Noël Relker, Arjan Troost, Anton Wolbers, Harm Jan Wolters, Henk Buikema, Conny Paas, Wout van Bruchem,
Annemieke de Roo, Monique de Vries, Marijke Jonker

Studenten en medewerkers
Zo’n duizend studenten werden geraadpleegd door onze sprinters. Daarnaast dachten medewerkers – onder meer via Yammer – mee met onze strategieplannen.
De studentenraad, ondernemingsraad en raad van toezicht waren ook betrokken bij de strategieontwikkeling. Alle dank aan iedereen die meebouwde aan onze strategie
en een waardevolle bijdrage leverde.

College van bestuur
Gideon Alewijnse, Ellen Marks

Aventus Management Team
Pieter Dieckmann, Nelleke Eelman, Martha Hevink, Michaël de Kort, Joline Luitjens, Corine Schouten, Martine van Tilburg, Ton van Vught

Raad van toezicht
Hein Dijkstra, Tienke Koning, Henk Nieboer, Frits van Schagen, Gertjan Stoker, Petra Teunis

Projectteam
Marin van Schaick, Ferry van Halem, Armand van de Laar, Corinne Ruiter, Lotte Brandes, Krista van Beek, Erik van Schaik, Victor Steenkist, Elise Steunenberg, Els Jongeling, Alice Jonker

Stakeholders
Geert Popma (Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs), Wim Hoetmer (Veluwse Onderwijsgroep), Arjan Steenbeek (De Bolster), Raymond Schuurman (De Ambelt),
Mees Wijnen (Saxion), Jan-Auwke Diepenhorst (Saxion), Ineke van Oldeniel (Saxion), Marian Kienhuis (Saxion), Stephan Corporaal (Saxion), Jelmer Evers (UniC), Bert Klink (HAN),
Arie van Ommeren (Etty Hillesum Lyceum), Ria Klein Lebbink (Etty Hillesum Lyceum), Marian Salden (Etty Hillesum Lyceum), Steven Jans (De Hoenderloo Groep), Jan Jansen (Technicampus),
Farid El Bouchehati (S-BB), Ricardo Eshuis (SVH), Walter Rijnardus (Merces), Tom Klein Beernink (Klein Beernink), Jan Wiggers (WGV Zorg en Welzijn Deventer),
Marieke Zwier (WGV Zorg en Welzijn Deventer), Renate Smit (Deventer Werktalent), Eline Derks (Deventer Werktalent), Dianne Kortschot (Deventer Werktalent),
Kim Janssens (gemeente Deventer), Johan Kruithof (gemeente Apeldoorn), Zafer Aydogdu (gemeente Deventer), Patricia Withagen (gemeente Zutphen), David Beij (gemeente Apeldoorn),
Cindy Kamp (gemeente Apeldoorn), Sebastiaan Witteveen (gemeente A
 peldoorn), Ruud Berenschot (gemeente Apeldoorn), Doetie van der Wal (gemeente Apeldoorn),
Züleyha Fokkens-Ozdemir (Jongerenloket/Activerium Apeldoorn), Janneke Oude Alink (Activerium Apeldoorn), Carla Grift (Activerium Apeldoorn), Jan Willem Vos (Stedendriehoek Innoveert),
Leon Kooijker (Werkend Stedendriehoek), Geja de Koekkoek (Samen werk maken van werk), Miranda Straver (Ondernemershuis Deventer), Christian Lorist (VNO-NCW), Gert-Jan Koele
(Strategische Board Stedendriehoek), Henk Janssen (Cleantech), Jeroen Kroese (Sallcon), Arjan Prent (Felua-groep), Sandra Polak-Bresser (Felua-groep), Bertus Wilbrink (Felua-groep), Olga
Janssen (Foenix), Arjen Jans (Foenix), Lien de Kruiff (Kringloop Twello), Marjolein ten Hoonte (Randstad), Stefanie Eekers (Randstad), Suzanne von der Dunk (Randstad),
Lindy Baltus (Timing), Marco Vreeswijk (Trajectplanner), Wendy Stolwijk (Trajectplanner), Jacob Vorenkamp (Unitracer), Mark van der Woude (Tauw Group), Hans Westerhof (Tauw Group),
Arjan Jansen (Croon Elektrotechniek), Robert-Jan Brouwer (Reewoud Energietechniek), Theo Burghout (Hollander Techniek), Jacob Brobbel (Hollander Techniek),
Wijnand Pul (Hollander Techniek), Arjan Mulder (Reesink Technische Handel), Peter Nieuwenhuis (Van Dorp Installaties), Heleen Rietman (Aan de Stegge), Henri van den Berg (BAM Techniek),
Cunera Vreekamp (Tempress), Floor van Wageningen (Tempress), Hendrik Visser (Axians), Robert Aaldenberg (Ordina), Albert Geertjes (Broekhuis), Wijnand Moonen (Moonen Advies),
Rikus Marring (Van Aetsveld), Harry Rorije (Van Aetsveld), Karin Stiksma (Joint Projects), Helga Fidder (Kinderopvang OOK), Nanda Teseling (Kinderopvang OOK), Irving Vorster (Irvinx),
Willy Gout (Waxx), John IJsseldijk (Ami Kappers), Saskia ter Welle (Broderie d’Art), Wil Bulder (Bruna), Jurriën Kleiboer (BCC), Gerdien Feijen (Albert Heijn Beekbergen),
Martijn Gozefoort (Molecaten), Rachel Linthorst (Landal Greenparks), David Hornbeck (Real-X fun-/skatepark), Hetty Hofman (OAD), Renate Boers (ThiemeMeulenhoff),
Douwe Wiersma (ThiemeMeulenhoff), Judith ten Brummelhuis (ThiemeMeulenhoff), Frans Wendt (Canon), Felix Timmerman (Hago), Bob Poorthuis (Hago),
Dino Lobbes (Cormet Campuscatering), Arjan Petschi (Cormet Campuscatering), Debbie Kielstra (Cormet Campuscatering), Robert Tuinder (Sita Recycling Services),
Erica Overeem (Gelre Ziekenhuizen), Jansje Getkate (Carinova), Anja Nijland (Sutfene), Kristine Damhuis (Zorggroep Solis).
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