
Ontwikkel je verder op een snelle en 
laagdrempelige manier.

Jong, ouder, op zoek naar werk, bijleren, 
een nieuwe studie, een andere baan?

Het kan allemaal in de Achterhoek.

Opijver

Voor alle mensen die willen 

om-, her-, en bijscholen voor 

kansrijke beroepen.

Ben je werkzoekend of wil 

je van baan veranderen? Bij 

Opijver vraag je een scholings-

voucher aan waarmee je een 

beroep met toekomstperspec-

tief kunt leren. Dat kan een 

beroep zijn in een heel andere 

sector dan waar je nu werkt of 

hebt gewerkt. Of je ontwikkelt 

je juist verder in je huidige 

vakgebied. 

opijver.nl

Grensland College

Tweejarige praktijkgerichte 

hbo-opleidingen in de 

Achterhoek.

Heb je een mbo 4 diploma en 

wil je verder studeren naast 

je baan? Wel zo praktisch! Je 

combineert jouw baan met je 

studie. Je bent of blijft direct 

van waarde voor je werkgever. 

Voor doeners die praktisch 

verder willen! Er zijn vier rich-

tingen (engineering, gebouw-

gebonden installatietechniek, 

sociaal werk en management) 

en op korte termijn volgen 

er nog meer. Met deze oplei-

dingen haal je een associate 

degree en vind je snel een 

mooie baan in de regio of groei 

je door in je huidige werk.

grenslandcollege.nl

SmartHub AchterhoekSmartHub Achterhoek

Ben je student en op zoek naar Ben je student en op zoek naar 

een stage, afstudeeropdracht een stage, afstudeeropdracht 

of startersfunctie? of startersfunctie? 

De ruim 180 aangesloten 

werkgevers van SmartHub 

Achterhoek hebben veel vaca-

tures voor (afstudeer)stages en 

startersbanen van goede kwali-

teit. In de Achterhoek ben je 

geen nummer, maar krijg je een 

warm welkom, goede persoon-

lijke begeleiding én volop 

kansen om je verder te ontwik-

kelen en door te groeien! 

smarthub.nl

ZEG campagne

De ZEG Opstartbonus is er 

voor alle jongeren van 16 tot 

27 jaar die wonen of werken 

in de Achterhoek (m.u.v. 

de gemeenten Lochem en 

Zutphen) en kan op veel 

verschillende gebieden (extra) 

hulp bieden. Jongeren kunnen 

de opstartbonus inzetten voor 

werk, opleiding en persoonlijk 

perspectief. Bijvoorbeeld voor 

een jobcoach, werkkleding, 

studiemateriaal, een fi ets of 

een cursus. Ook kan het hen 

helpen aan een proefplek bij 

een leuk bedrijf. 

Het aanvragen van de ZEG 

Opstartbonus begint bij het 

stellen van jouw vraag op ZEG 

Opstartbonus | ZEG

zegachterhoek.nl 

AT Techniekopleidingen

Leven Lang Ontwikkelen in het 

technisch beroepsonderwijs

Opleidingen, cursussen en 

trainingen voor de zakelijke en 

particuliere markt. 

Bedrijven, particulieren, 

werkenden en werkzoekenden 

(volwassenen) kunnen bij 

ons terecht voor om-, her- en 

bijscholing. We leiden je snel en 

fl exibel op in de richting die jou 

past, zowel in groepen als indi-

vidueel. Naast de standaardcur-

sussen zijn er ook maatwerktra-

jecten. Met de modules van AT 

is dat goed geregeld.

atopleidingen.nl
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Thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt van 8RHK ambassadeurs werkt aan projecten die 
inwoners ondersteunen en stimuleren op weg naar werk.


