
SMART INDUSTRYDIT IS WAT VOOR MIJ

Ben jij ondernemend, nieuwsgierig en wil je alles weten 
over de nieuwste technologische ontwikkelingen? 
Kun jij de uitdagende wereld van slimme technologie 
aan? Kies dan voor de opleiding Smart Industry! 
Dé opleiding van de toekomst, waarin de vakgebieden 
besturingstechniek, ict én technische bedrijfskunde
op een unieke manier worden gecombineerd.

JOUW OPLEIDING

KIJK OP DE WEBSITE

Scan mij

en ontdek nog meer over 
deze opleiding!



JOUW LOCATIE

De toekomst van de Smart Industry ziet er 
heel rooskleurig uit. Als je de opleiding Smart 
Industry met succes hebt afgerond, ben je een 
allrounder die aan de slag kan in de wereld van 
engineering, ICT en technische bedrijfskunde. 
Met jouw kennis en vaardigheden ben je zeer 
aantrekkelijk voor het bedrijfsleven. Bedrijven 
wachten met smart op jou en je kunt direct 
aan de slag. Wil je eerst nog verder leren? Ook 
dat kan. De opleiding sluit perfect aan op een 
hbo-opleiding op het gebied van mechatronica, 
embedded design of informatica. Kortom, een 
veelzijdige en uitdagende technische opleiding 
met een zeer goed toekomstperspectief!

DIT IS BIJZONDER

Bedrijven wachten met 
SMART op jou!

Onze medewerkers voelen zich betrokken bij de 
studenten, cursisten en deelnemers. We vinden 
het belangrijk dat je je thuis voelt bij ons op 
school. Daarom bieden we je een veilige, 
vertrouwde en sfeervolle leeromgeving; licht, 
ruim en met moderne onderwijsfaciliteiten.

Locatie J.F. Kennedylaan
 Ligging vlakbij centrum van Doetinchem
 Moderne, open entree in het hart van de 
 school met zitjes, een luxe koffiebar en 
 gezonde schoolkantine 
 Kleinschalig: aparte vleugel voor de opleidingen  
 Techniek & Informatica Studiecentrum,
 voorzien van alle gemakken 
 Up-to-date praktijklokalen

Locatie Fabriekstraat
 Kleinschalig en overzichtelijk
 Professionele bedrijfssimulatie

Anton Tijdink Techniekopleidingen, Terborg
 Goed bereikbaar met openbaar vervoer
 Prachtige praktijkomgeving
 Kleinschalig en persoonlijk
 Goede contacten met bedrijfsleven

CIVON Innovatiecentrum
 Inspirerende leeromgeving met industriële
 uitstraling
 Zeer geschikte faciliteiten, o.a. voor het 
 verzorgen van presentaties



Opleiding Profiel Niveau Duur Leerweg

Smart Industry Middenkaderfunctionaris Smart Industry 4 4 jaar bol

DIT KIES JIJ?

RICHTING ENGINEERING

Bedrijven wachten met 
SMART op jou!

Heb je de knoop doorgehakt? Wil je je 
aanmelden voor een opleiding bij het 
Graafschap College? Doe dat dan via het 
digitaal aanmeldformulier. Dat vind je op onze 
website op de pagina van het profiel van jouw 
keuze. Als je aan alle voorwaarden voldoet, 
zul je meestal worden toegelaten tot de 
opleiding van je keuze. Kijk goed naar de 
toelatingseisen en –procedure op de web-
site, want voor sommige opleidingen is een 
bepaalde activiteit, zoals een gesprek, 

(fysieke) test, opdracht of  bijeenkomst 
verplicht. Ons streven is om je zo snel 
mogelijk te berichten over je toelating. 

Wanneer je het dringende advies krijgt om 
een andere opleiding te kiezen, biedt het 
Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met 
een van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het 
vinden van een opleiding die beter bij je past.

AANMELDEN DOE JE ZO

Via deze knop op de website bij 
het profiel van jouw keuze.




