
Wilt u meer weten over deze mogelijkheden,  
neem dan contact op met:

Ranou Hira | 06 5161 2019 | r.hira@agconnect.nl
Jeffrey Ploeg | 06 1185 7351 | j.ploeg@agconnect.nl

 ■ 1/1 advertentie of artikelpagina in het magazine van 
AG Connect, verschijnt 15 februari

 ■ 2x een proefcollege van 60 minuten (incl. 15 min. voor 
vragen) tijdens het inspiratie event, door u verzorgd

 ■ Logo in alle wervende communicatie uitingen op 
www.agconnect.nl, nieuwsbrieven en social media

 ■ Verspreiden van uw informatiebrochure / studiekalender  
op het event

 ■ Logovermelding met doorlink naar eigen opleidingen in een 
speciale ‘opleidingsnieuwsbrief’

 ■ Exclusief rapport met de resultaten van het opleidingen
onderzoek, uitgevoerd door AG Connect, met logovermelding

Investering: €4.500,00

UW PAKKET:

OPLEIDINGEN

De eerste editie van het magazine besteden we veel aandacht aan 
ITopleidingen. Welke trainingen en opleidingen zijn het meest 
populair? Wat zijn de mogelijkheden om thuis een opleiding te 
volgen via MOOC’s of andere studieportalen? Welke certificaten 
leveren het meest op? Hoe ga je het gesprek met je werkgever 
aan als je een opleiding wilt volgen? En hoe worden de diverse 
opleiders beoordeeld?

DOSSIER 
IT-OPLEIDINGEN

Februari 2019

In maart organiseert AG Connect een event vol inspiratie
sessies. Diverse opleiders bieden de mogelijkheid om een 
proefcollege te volgen. Zo krijgen deelnemers een goed beeld 
van wat zij van een opleiding of training kunnen verwachten. 
Er is ruimte voor deelnemers om vragen te stellen en in gesprek 
te gaan met de opleider. Daarnaast kunnen deelnemers advies 
krijgen van onafhankelijke loopbaancoaches over welke training 
of opleiding bij hun ambities past.
Doelgroep van het inspiratie event zijn IT’ers met minimaal 
5  jaar werkervaring. Deze ITprofessionals hebben de ambitie 
zich verder te ontwikkelen en door te groeien in het vak.

OPLEIDING 
INSPIRATIE

Maart 2019

De ontwikkelingen binnen de IT gaan hard en de noodzaak om bij te blijven 
is hoog. Uit ons jaarlijks onderzoek met Berenschot blijkt dat een groot deel 
van IT’ers van plan is komend jaar een opleiding te volgen. Om IT’ers te 
helpen bij de keuze van een opleiding publiceert AG Connect in februari 
het dossier IT-opleidingen. Aansluitend organiseren we in maart een event vol 
inspiratiesessies waarin IT-opleiders zich presenteren.

Grijp deze kans 
om uw IT-opleiding 
(of opleiding voor 
IT’ers) onder de 

aandacht te brengen 
van 85.000 

IT-professionals.


