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 alle gestelde voorwaarden.
Om je aan te melden voor een gratis cursus of advies stuur je dit aanmeldformulier, samen met de
inge-vulde toestemmingsverklaring en een kopie van je ID-bewijs naar: nlleertdoor@oom.nl.
Omdat de opleiding zal worden bekostigd door OOM in samenwerking met de overheid 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.
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 19 september 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.

1. Algemene informatie
Deelnemer
Achternaam

Tussenvoegsel

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

M

V

Voornaam

Adres
Postcode

Woonplaats

BSN nummer

Geboortedatum

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

Informatie opleiding
Gewenste opleiding
Code opleiding

DMLD - DMLD ja

Begeleiding gewenst
Gewenste begeleider

nee

Adviseur 4
1
2
3

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.
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