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Wilt u doorleren na uw 50e?
De Volksuniversiteit heeft leuke creatieve en leerzame cursussen. Bijvoorbeeld over
sociale vaardigheden, cultuur en wetenschap. U vindt er ook computer-, taal- en
kookcursussen. De Open Universiteit biedt gratis cursussen aan.
Stichting 55+ biedt ondere andere taal- en computercursussen aan. Kijk op de website
voor een overzicht.
Stichting 55+
Schuttersveld 17
7514 AC Enschede
053 432 20 81
info@55plus-enschede.nl
www.55plus-enschede.nl
Open Universiteit - gratis cursussen
www.ou.nl | Open cursussen
Volksuniversiteit
www.volksuniversiteit.nl
Wilt u beter Nederlands leren?
Oefen uw spelling op de website Beter Spellen. Of kijk op de website Taal voor het Leven
en ga op zoek naar een taalvrijwilliger zodat u beter leert lezen en schrijven.
Beter Nederlands spreken leert u bij het project SamenSpraak. Hier voert u gesprekken in
het Nederlands met een vrijwilliger.
Bij het Taalpunt Enschede leert u beter lezen, schrijven en spreken.
SamenSpraak
Ribbelerbrinkstraat 114
7531 CE Enschede
053 432 01 22
welzijnouderen@alifa-welzijn.nl
www.alifa.nl
Taalpunt Enschede
Pijpenstraat 15
7511 GM Enschede

taalpunt@bibliotheekenschede.nl
www.taalpuntenschede.nl
Beter Spellen
www.beterspellen.nl
Taal voor het Leven
0800 023 44 44
www.taalvoorhetleven.nl
Heeft u een beperking en wilt u een opleiding volgen?
Met hulpmiddelen en aanpassingen is veel mogelijk.
Neem vooraf contact op met de studentendecaan van uw nieuwe opleiding. Bespreek
mogelijke problemen en oplossingen. Misschien kunnen het studieprogramma en het
lesrooster aangepast worden.
Wilt u meer weten over een cursus of vakopleiding?
Een cursus of vakopleiding kan helpen om leuker en beter betaald werk te vinden. Een
cursus duurt meestal een paar maanden. Een vakopleiding duurt meestal een aantal jaren.
De opleiding eindigt met een examen en een diploma.
Het ROC van Twente biedt verschillende vakopleidingen. De Volksuniversiteit Enschede
geeft een groot aantal cursussen. Kijk voor een overzicht op de websites Studiekeuze 123
en TKMST. U vindt er studie-informatie en informatie over open dagen.
Weet u nog niet precies wat u wilt? Ga dan naar de introductiedagen. Of doe een
beroepskeuzetest.
ROC van Twente
Gieterij 200
7553 VZ Hengelo
074 852 50 00
info@rocvantwente.nl
www.rocvantwente.nl
TKMST
www.tkmst.nl
Volksuniversiteit Enschede
Lonnekerspoorlaan 122
7523 JM Enschede
053 432 33 04
info@vuenschede.nl
www.vuenschede.nl
Beroepskeuzetest
www.leren.nl/beroepskeuze
Studiekeuze123
www.studiekeuze123.nl
Zoekt u een leuke cursus?

De Volksuniversiteit Enschede biedt veel verschillende cursussen aan. Kijk op de website
voor het actuele aanbod. Bij Kaliber Kunstenschool kunt u cursussen muziek, dans en
theater volgen. Op de website van de VVV, Uit in Enschede, staat ook een overzicht van
cursussen en workshops.
Kaliber Kunstenschool
Willem Wilminkplein 1
7511 PG Enschede
088 486 87 00
info@kaliberkunstenschool.nl
www.kaliberkunstenschool.nl
Volksuniversiteit Enschede
Lonnekerspoorlaan 122
7523 JM Enschede
053 432 33 04
info@vuenschede.nl
www.vuenschede.nl
Uit in Enschede
www.uitinenschede.nl
Op Geldkompas Enschede vindt u allerlei informatie over geldzaken. Van bespaartips tot
omgaan met schulden. Van huurtoeslag tot kosten bij ziek zijn. Wij werken eraan om deze
site zo actueel en volledig mogelijk te houden.
Geldkompas is geen gemeentelijke website. Meer weten over gemeentelijke regelingen?
Kijk dan op www.enschede.nl/werk-inkomen.
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