
Woensdag 29 juni 2022 – 17.00 – 20.00 uur: Infoavond // ASK US ANYTHING 
Laan van de mensenrechten 500, Apeldoorn 
 
Heb jij nog geen vervolgstudie gekozen? Twijfel je nog of wil je toch nog iets weten over een 
opleiding? Ben je havist en maak je toch de keuze voor het mbo?  
Kom naar de ASK US ANYTHING // Infoavond, onze docenten en studenten beantwoorden al jouw 
vragen. Even checken wat die ene opleiding inhoudt? Of weet je het helemaal nog niet en heb je 
behoefte aan een studiekeuzetest? Het kan op woensdag 29 juni!  
 
PROGRAMMA  
Tijdens de ASK US ANYTHING // Infoavond staat het volgende op het programma:  
 
Opleidingeninfomarkt  
In de Hi-street vind je de opleidingeninformatiemarkt. Een gezellige ‘markt’ waar onze opleidingen 
aanwezig zijn en docenten en studenten voor je klaar staan. En doordat de opleidingen bij elkaar op 
één locatie aanwezig zijn, heb jij de kans om bij meerdere opleidingen te kijken!  
 
Rondleidingen  
Tijdens de infoavond worden er rondleidingen gegeven door het hoofdgebouw van Aventus. De 
ambassadeurs van Aventus nemen je mee langs de praktijklokalen, chillplekken, kantine en meer. 
Aanmelden is niet nodig.   
 
Studiekeuzetest  
Heb je echt geen flauw idee welke studie bij jou past? Geen zorgen: tijdens de infoavond heb je de 
mogelijkheid om een onafhankelijke studiekeuzetest te doen. Het kost slechts 10 minuten van je tijd. 
Doen hoor!  
 
Hulp bij aanmelden  
Yes, weet je welke studie je wil gaan doen? Tijdens de infoavond kan je je gelijk aanmelden voor de 
opleiding van jouw keuze. En als je daar graag een beetje hulp bij hebt, staan de collega’s van de 
studentenadministratie voor je klaar.   
 
Je kan je aanmelden via deze link: ASK US ANYTHING // Infoavond | Aventus  
 Let op dat je je mailadres goed invult. Hierop ontvang je je toegangscode.   
 Je ontvangt de bevestiging in je mailbox. Niets ontvangen? Check ook even je spam ;)  
 Kan je er toch niet bij zijn? Je kan je afmelden via de link in de bevestigingsmail.   

 
Let op: tijdens de infoavond zijn opleidingen die al vol zijn niet aanwezig. Check dus voordat je je 
aanmeldt of de opleiding van jouw voorkeur vol zit via aventus.nl/opleidingen.   

 

https://www.aventus.nl/agenda/ask-us-anything-infoavond


Woensdag 29 juni 2022 – 17.00 – 20.00 uur: Infoavond // Aventus Lyceum (vavo) 
Laan van de mensenrechten 500, Apeldoorn 
 
Gingen je eindexamens niet zo soepel? Ben je net op een of twee vakken gezakt? Wist je dat je 
via Aventus Lyceum (vavo) alsnog je vo-diploma kan halen? Kom naar de infoavond van Aventus 
Lyceum in Apeldoorn en laat je informeren over de mogelijkheden! 
 
PROGRAMMA  
Tijdens de infoavond vertellen docenten en studenten je alle ins en outs over: 

• Wat is vavo? 
• Voor wie is vavo? 
• Volledig diploma of deelcertificaten 
• Dubbeltrajecten vo + mbo 

 
Je kan je aanmelden via deze link: AVENTUS LYCEUM (vavo) // Infoavond | Aventus 
 Let op dat je je mailadres goed invult. Hierop ontvang je je toegangscode.   
 Je ontvangt de bevestiging in je mailbox. Niets ontvangen? Check ook even je spam ;)  
 Kan je er toch niet bij zijn? Je kan je afmelden via de link in de bevestigingsmail.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aventus.nl/richtingen/aventus-lyceum-vavo
https://www.aventus.nl/agenda/aventus-lyceum-vavo-infoavond


 
Zaterdag 18 juni 2022 – 10.00 – 16.00 uur: Open dag Transport & Logistiek 
De Weerd, Kayersdijk 141 C, Apeldoorn 
 
Heb jij interesse in Transport, vrachtwagens en logistiek? Aventus werkt veel samen met het 
bedrijfsleven, helemaal bij de opleidingen Transport & Logistiek.  
 
De Weerd Transportopleidingen, Sectorinstituut Transport & Logistiek en Aventus organiseren amen 
een open dag voor transportopleidingen.  
Een dag vol: 

• Leuke en leerzame demo's 
• Vrachtwagensimulator 
• Werkgeversstands 
• Activiteiten voor kinderen 
• Food & drinks 

 
Waar 
Kayersdijk 141 C 
7332 AP Apeldoorn 
 
Kosten en aanmelding 
Aan de open dag zijn geen kosten verbonden en vooraf aanmelden is niet nodig! 
 

 


