
Deelnemer 
Achternaam Tussenvoegsel

Geboortenaam (i.v.t.)

Voorletter(s) Voornaam

Adres

Postcode Woonplaats

BSN nummer Geboortedatum

Geboorteplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

 

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 begelei-
ders 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 inge-
vulde 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 ont-
vangt 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 looptijd van deze regeling is verlengd van 19 september tot 31 december 2022. De datum van de laatste 
trainingsdag is dus uiterlijk 31 december 2022.

1. Algemene informatie
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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

https://helpx.adobe.com/nl/acrobat/using/digital-ids.html?mv=product&mv2=acrobat#access_token=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsIng1dSI6Imltc19uYTEta2V5LTEuY2VyIn0.eyJpZCI6IjE2MzE2ODg1NzY1NThfM2VlMTVkYjAtYzA0Yy00YzMxLThlYWItYzZmZjI4ZTFjYjM3X3VlMSIsInR5cGUiOiJhY2Nlc3NfdG9rZW4iLCJjbGllbnRfaWQiOiJhZG9iZWRvdGNvbTIiLCJ1c2VyX2lkIjoiNUUwMTM4MDM1RDFERDM3RTBBNDk1QzFGQEFkb2JlSUQiLCJzdGF0ZSI6IiIsImFzIjoiaW1zLW5hMSIsImFhX2lkIjoiNUUwMTM4MDM1RDFERDM3RTBBNDk1QzFGQEFkb2JlSUQiLCJmZyI6IlZZMkpUSlFIWExNN09YNkdHT1FSQkdRQUY0PT09PT09Iiwic2lkIjoiMTYzMTY4ODU3NjA4OF81OGJjNTM1Zi01ZTI5LTQzYjAtYmViNy0xMDdiMDMzMzViOGRfdWUxIiwibW9pIjoiYTkxN2IyNjAiLCJleHBpcmVzX2luIjoiODY0MDAwMDAiLCJjcmVhdGVkX2F0IjoiMTYzMTY4ODU3NjU1OCIsInNjb3BlIjoiQWRvYmVJRCxvcGVuaWQsY3JlYXRpdmVfY2xvdWQifQ.iLzTpUBsvZTTf0cSxPAsKtlG1e25rLm_A4Ginmr-Oa_J6gXrn3c1x8UEATfYv7FNZhaHnjLmusV8-l5_nzJNLcyovOJe_TTeDaiF1Y069Tg8XpeczJJ__RiyvgVvERdAK8HYCp0Ky42jWFP-cT31JC2m_6Z3yGrEeW4NFLJbc4alW-wM1H0PKI84uZRBBOL4jRtmC-1w4F96cdZZTYnSo4NccYgBkpHbys2LD637lRU9yHBSKTsZlYPratlotQ2ELpNHZJnDuNrmC8dxblX008W7kA4N7bw-dTgwHkMq1JP9edFPpeuyLnQsgxuGFYYBZ8ZYA7pk3bk4USWOFo8L1w&token_type=bearer&expires_in=86399994


Voor akkoord deelnemer*
Naam

Datum  DMLD -

Handtekening 

3. Verplichte bijlagen 

4. Ondertekening voor akkoord en controle

Vink hieronder aan welke bijlage je hebt aangeleverd: 

Kopie ID-bewijs (incl. BSN)* 

Getekende toestemmingsverklaring* 
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* 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. 

Plaats hier je handtekening

Informatie opleiding
Gewenste opleiding

Code opleiding  DMLD -

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

Gewenste begeleider

2. Informatie werksituatie en opleiding

Ja, ik ben werkzaam in de Metaalbewerking

Mijn werkgever is: 

 DMLD -

ja nee

Plaats werkgever: 
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