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Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat de arbeidsmarkt de afgelopen maanden tijd volledig is 

veranderd. In veel sectoren verdwijnen er banen, terwijl er in andere juist meer vraag is. Werkgevers 

vragen zich af hoe de toekomst er voor hun bedrijf uit gaat zien. Zoeken naar nieuwe 

verdienmodellen. Moet ik mijn werknemers bijscholen? Het aantal werkzoekenden is flink gegroeid 

en velen zullen zich moeten laten om- of bijscholen om in te kunnen stromen in een nieuwe sector 

of aan het werk te kunnen blijven in de huidige. Om zowel werkgevers, werknemers en 

werkzoekenden hierin te ondersteunen, heeft het Leerwerkloket Regio Amersfoort een overzicht 

gemaakt van een regionaal aanbod van trajecten/leergangen/opleidingen op alle niveaus en in 

zoveel mogelijk sectoren. Van een opfriscursus heftruckchauffeur tot een volledige HBO Opleiding. 

In sommige gevallen is er subsidie mogelijk vanuit de sector, gemeente of UWV. Als u vragen heeft 

over trajecten en opleidingen of als u maatwerk nodig heeft, neem dan contact op met het 

Leerwerkloket Regio Amersfoort via info@leerwerkmail.nl of klik op onderstaand logo om naar onze 

website te gaan. Wij geven u graag advies. 

Let op! Dit overzicht is niet volledig, er zijn ontzettend veel aanbieders van 

opleidingstrajecten te vinden in de regio. Mis je een aanbieder in dit overzicht? Mail het 

ons vooral, dan nemen we het in de volgende editie op. 
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Klik op het logo voor meer informatie over de trajecten van deze aanbieder  

 
 

  

 
 

 

 

  

 

 
 

 
 

  

 

 
 

 
 

  

 

https://www.hu.nl/deeltijd-opleidingen#/min=0/
https://www.ambachtnederland.nl/
https://www.amfors.nl/wp-content/uploads/2020/01/Amfors-Werksupport-dienstenoverzicht-2020.pdf
https://bikeflex.nl/bootcamp/bootcamp-fietstechnicus
https://www.bouwmensen.nl/opleidingen-overzicht/
https://culinairverantwoord.nl/
https://www.foodacademynijkerk.nl/#onzeopleiding
https://www.her-opleidingen.nl/cursusoverzicht
https://www.it-randsteden.nl/onderwijs/
https://iwnederland.nl/iw-contractonderwijs/cursusaanbod/
https://maintec-automotive.nl/
https://www.lasschool.nl/?overzicht-nil-lasopleidingen%2F


 
 

 

 

 

  

En kijk ook hier: 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

  

   

VAVO
Bedrijfs- 

opleidingen 

https://www.opatel.nl/beroepsgerichte-opleidingen
https://vavolyceum.rocmn.nl/opleidingen-diplomas-certificaten-vavo-lyceum
https://vavolyceum.rocmn.nl/opleidingen-diplomas-certificaten-vavo-lyceum
https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/
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