
opijver.nl

Voor wie?
Voor werkenden, zzp’er en werkzoekenden uit de 
Achterhoek die zich wil om-, her- of bijscholen in 
een beroep met toekomstperspectief. 
Scholing kan zijn: een training, een cursus, maar 
ook een volwaardige opleiding. 
De scholingsvoucher kan gebruikt worden om je 
te professionaliseren, om te scholen naar 
een kansrijk beroep of om jouw baankansen  
te vergroten. 

Wat bieden we?
Via Opijver kun jij een scholingsvoucher 
aanvragen om jouw scholing te bekostigen. 
Je krijgt ondersteuning van een loopbaanadviseur 
van Leerwerkloket Achterhoek. Zij zullen jou 
uitnodigen voor een loopbaangesprek om jouw 
aanvraag te beoordelen. Via Opijver ontvang 
je, bij positieve beoordeling, een toekenning 
en beschikking. 
Weet je nog niet wat je wilt doen? Ga in gesprek 
met de adviseurs van Leerwerkloket Achterhoek 
voor meer inzicht over scholingsmogelijkheden 
én jezelf. Zo ben je goed voorbereid op een 
gesprek bij Opijver voor jouw aanvraag om 
scholingskosten vergoed te krijgen.

Criteria:
• Je bent natuurlijk gemotiveerd
• Je woont of bent werkzaam in de Achterhoek* 
•  De scholing vergroot jouw kansen op de 

arbeidsmarkt 
• Opijver vergoed directe scholingskosten
•  De scholing is nog niet gestart op moment 

van de aanvraag
•  De opleider is een erkende onderwijsinstelling
• Een scholingscheque is maximaal €3500.

Via www.opijver.nl kun je je aanmelden en een 
aanvraag indienen voor een scholingsvoucher. 

De praktijk
De stappen van aanmelding tot 
scholingsvoucher, staan in grote lijnen 
uitgewerkt op de volgende pagina.

Stappenplan aanvraag scholingsvoucher

Vraag nu de
scholingsvoucher
aan en kom verder  

Volop kansen 
in de 
Achterhoek 

*  In de gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst,  
Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Montferland  
en Winterswijk.

https://achterhoek.lerenenwerken.nl/


Stappen
Wie

Aanvrager meldt zich aan via de website van Opijver. Aanvrager1

Aanvrager ontvangt een ontvangstbevestiging op het aangegeven 
mailadres. Let op je spambox!

Opijver2

Aanvrager ontvangt per mail een uitnodiging om online het 
 intakeformulier in te vullen en terug te sturen. 

Opijver/Aanvrager3

Aanvrager ontvangt per mail een ontvangstbevestiging van het 
intakeformulier met daarin een aantal links naar online informatie  
en testen over loopbaanontwikkeling.

Opijver4

Loopbaanadviseur neemt per mail of telefonisch contact op met  
de aanvrager.

Loopbaanadviseur5

Loopbaanadviseur voert één of meerdere loopbaangesprek(ken) 
met aanvrager.

Loopbaanadviseur6

Aanvrager gaat aan het werk met: Een scholingskeuze maken,  
een motivatie schrijven, offerte scholing opvragen etc.

Aanvrager7

Na ontvangst van alle input, onderzoekt loopbaanadviseur of aan  
de criteria wordt voldaan.

Loopbaanadviseur8

Alle informatie wordt door loopbaanadviseur verzameld in het 
aanvraagformulier. Deze word ondertekend door aanvrager en 
ingestuurd voor beoordeling. 

Loopbaanadviseur 
i.s.m aanvrager9

Opijver doet de eindbeoordeling. Indien akkoord ontvangt  
aanvrager een toekenningsbrief van Opijver per mail. 

Opijver

Aanvrager schrijft zich in bij opleider + voegt toekenningsbrief toe  
zodat de opleider kan factureren aan Opijver en eventuele andere 
partijen i.v.m. cofinanciering.

Aanvrager11

Aanvrager informeert administratie Opijver over bijzonderheden  
gedurende scholing, het resultaat en mailt het bewijs van afronding.

Aanvrager12



•    Schrijf een persoonlijke motivatie waarom je 
deze scholing wilt gaan volgen en vertel in deze  
motivatie wat je denkt dat het je gaat  
opleveren. Hoe wordt jouw arbeidsmarktpositie 
versterkt door het volgen van deze scholing? 

•    Heb je voor je scholing een leerwerk- of  
stageplek nodig? Of een (nieuwe) werkplek?  
Ga dan alvast solliciteren zodat je weet dat je 
aan deze voorwaarde voldoet.

•     Vraag bij de opleider een offerte aan van  
de scholing die je wilt volgen. Dat doe je ook  
bij een vergelijkbare opleider, wij vragen in  
sommige situaties meerdere offertes om  
te vergelijken. 

Bijdrage
Opijver toetst of andere financiële bronnen van 
toepassing zijn voor de vergoeding van scholing. 
Waar kan je aan denken? 

•    Informeer bij je werkgever of ze zijn aangesloten 
bij een O&O fonds en hoeveel bijgedragen kan 
worden vanuit dit fonds.

•     Informeer bij jouw uitkerende instantie of je in 
aanmerking komt voor een vergoeding van 
een scholing.

•    Vraag, indien je in loondienst bent en je  
werkgever op de hoogte is van je aanvraag,  
of je werkgever wil bijdragen aan je scholing

•    Jonger dan 30? Bekijk of je in aanmerking komt 
voor een studiefinanciering bij DUO.

Hierdoor hopen we nog meer mensen te helpen.

Meld je nu aan op www.opijver.nl 
en dien een aanvraag in
voor een scholingsvoucher. opijver.nl

Wil je al aan het werk met je 
aanvraag omdat je al weet welke 
scholing je wilt volgen? 
Ga dan alvast aan de slag:

Vragen? Stuur deze door naar info@opijver.nl.

Ik heb
verandering
nodig

Zelf je
kansen
pakken

Ik wil 
hogerop

mailto:info%40opijver.nl?subject=

