Aanmeldformulier
Nederland Leert Door Sectoraal Maatwerk 2021NLLD2028864
Met dit formulier meld je je aan voor een traject dat OOM aanbiedt in het kader van de regeling Nederland
Leert Door. Je kunt hierbij kiezen uit de opleidingen en opleiders en eventueel voor begeleiding en begeleiders die op de website staan vermeld. De opleidingen en begeleiding kun je volledig kosteloos volgen als je
voldoet aan onderstaande voorwaarden:
Om je aan te melden voor een gratis cursus of advies stuur je dit aanmeldformulier, samen met de ingevulde toestemmingsverklaring en een kopie van je ID-bewijs naar: nlleertdoor@oom.nl. Er zijn een beperkt
aantal cursussen en trajecten beschikbaar, aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst,
OP=OP.
Omdat de opleiding zal worden bekostigd door OOM in samenwerking met SZW dien je alle gegevens in
te vullen en de twee genoemde bijlagen mee te sturen. Indien je de bijlagen niet bij het aanmeldformulier
voegt, kunnen wij de aanvraag niet in behandeling nemen. Wij kunnen enkel volledig ingevulde aanmeld
formulieren in behandeling nemen, zorg dus dat je je contact gegevens volledig en correct invult.
Het aantal trajecten is beperkt. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Je ontvangt via de mail een bevestiging wanneer jouw aanvraag is goedgekeurd. De aanmelding wordt vervolgens
doorgegeven aan de gewenste opleider en/of begeleider die vervolgens contact opneemt voor verdere
afstemming. De opleiding of begeleiding dient voor 20 mei 2022 te zijn afgerond.
Je kunt dit formulier op verschillende manieren invullen.
Digitaal:
•
Download het bestand op je computer.
•
Typ alle informatie in de daarvoor bestemde velden.
•
Plaats je handtekening, dit kan zowel door een afbeelding of je digitale handtekening te plaatsen in het linker
handtekeningenveld of gebruik een digitale ID in het rechter handtekeningenveld.
•
Sla het bestand op op je computer en e-mail dit, samen met de ingevulde toestemmingsverklaring en een kopie
van je ID-bewijs naar: nlleertdoor@oom.nl.
Printen:
•
Je kunt het formulier ook uitprinten en met de hand invullen. Scan het ingevulde formulier en e-mail dit, samen met de
ingevulde toestemmingsverklaring en een kopie van je ID-bewijs naar: nlleertdoor@oom.nl of per post naar: De Metaal
Leert Door, Postbus 56, 5500 AB Veldhoven

1. Algemene informatie
Deelnemer
Achternaam

Tussenvoegsel

Geboortenaam (i.v.t.)
Voorletter(s)

M

V

Voornaam

Adres
Postcode

Woonplaats

BSN nummer

Geboortedatum

Geboorteplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
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2. Informatie werksituatie en opleiding
Ja, ik ben werkzaam in de Metaalbewerking
Mijn werkgever is:
Plaats werkgever:

Informatie opleiding
Gewenste opleiding
Code opleiding

DMLD - DMLD -

Ik wil door een coach of
adviseur begeleid worden bij
het maken van de juiste
opleidingskeuze**

ja

nee

Gewenste begeleider

3. Verplichte bijlagen
Vink hieronder aan welke bijlage je hebt aangeleverd:

Kopie ID-bewijs (incl. BSN)*
Getekende toestemmingsverklaring*

4. Ondertekening voor akkoord en controle
Voor akkoord deelnemer*
Naam
Datum
Handtekening

DMLD Plaats hier je handtekening

* Door ondertekening van dit aanmeldformulier verklaar je de aangevinkte documenten op eigen initiatief te hebben
aangeleverd en ga je akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens conform de AVG privacywetgeving.
** Begeleiding duurt minimaal 5 uur en wordt uitgevoerd door een externe begeleider/coach. Activiteiten die onder
begeleiding kunnen vallen zijn: intake, opleidingsplan, loopbaanplan, begeleiden bij praktijkopdrachten, etc. De
begeleiding kan zowel op locatie als online plaatsvinden.
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Toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens deelnemer
OOM Nederland Leert Sectoraal Maatwerk 2021NLLD2028864
Je gaat scholing of begeleiding volgen bij een opleider of begeleider.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) betaalt dit traject gedeeltelijk, OOM betaalt het andere
deel zodat voor jou er geen kosten zijn voor de opleiding en/of het advies traject. OOM ontvangt hiervoor een subsidie.
Voordat u kunt deelnemen aan een activiteit, vragen we uw toestemming voor een aantal zaken:

1. Inzage in het scholings- of begeleidingstraject
SZW kan bij OOM een controle uitvoeren. Hiermee wordt vastgesteld of de activiteit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en of het volgens de regels is gebeurd. Daarvoor zijn onder andere je BSN nodig en afgifte van het bewijs van
afronding. De controlerende ambtenaar van SZW heeft een geheimhoudingsplicht. Hij zal je gegevens niet delen met
derden.

2. Benadering voor onderzoeksdoeleinden door het door het ministerie ingeschakelde onderzoeksbureau
en medewerking aan onderzoek
Het ministerie wil graag weten wat de scholing de deelnemers heeft opgeleverd. Daarom zal een onderzoeksbureau de
regeling in opdracht van het ministerie evalueren. Het onderzoeksbureau dat de evaluatie gaat uitvoeren kan contact
met je opnemen om mee te werken aan de evaluatie. Daarvoor is het nodig dat zij beschikken over jouw contactgegevens. Deze gegevens worden anoniem verwerkt.
Door dit formulier te ondertekenen, geef je toestemming. Je vindt het goed dat jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor controles die worden uitgevoerd door SZW of voor het onderzoek dat wordt uitgevoerd door een door SZW
aan te wijzen onderzoeksbureau. Je toestemming geldt alleen voor deze twee doelen. Deze toestemming is twee jaar
geldig.
Als je geen toestemming geeft, kan OOM geen subsidie ontvangen voor de scholingsactiviteit en kan dit niet kosteloos
worden aangeboden.

Plaats en datum
Naam deelnemer
Burgersericenummer
deelnemer
Handtekening

Plaats hier je handtekening

Je kunt dit formulier op verschillende manieren invullen.
Digitaal:
•
Download het bestand op je computer.
•
Typ alle informatie in de daarvoor bestemde velden.
•
Plaats je handtekening, dit kan zowel door een afbeelding of je digitale handtekening te plaatsen in het linker
handtekeningenveld of gebruik een digitale ID in het rechter handtekeningenveld.
•
Sla het bestand op op je computer en e-mail dit, samen met de ingevulde toestemmingsverklaring en een kopie
van je ID-bewijs naar: nlleertdoor@oom.nl.
Printen:
•
Je kunt het formulier ook uitprinten en met de hand invullen. Scan het ingevulde formulier en e-mail dit, samen met de
ingevulde toestemmingsverklaring en een kopie van je ID-bewijs naar: nlleertdoor@oom.nl of per post naar: De Metaal
Leert Door, Postbus 56, 5500 AB Veldhoven
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