Stappenplan aanvraag scholingscheque
Twents Fonds voor Vakmanschap.

Wat ga
jij doe
n?

Investeer via Twents Fonds voor Vakmanschap (TFvV)
in jezelf, je werkomgeving én in je werkplezier.
Zo blijf je je een Leven Lang Ontwikkelen!
Voor wie?
De scholingscheque is er voor werkenden, ZZP’ers en
werkzoekenden uit Twente die zich willen om-, her- of
bijscholen in een vakrichting maximaal tot en met MBO
niveau 4. Scholing kan zijn: Een training, een cursus
maar ook een volwaardige opleiding.

Criteria
je woont in Twente
	
de scholing versterkt jouw positie op
de arbeidsmarkt
	
je huidige opleidingsniveau is maximaal een
MBO 4 diploma
	de gewenste scholing is maximaal tot en met

De cheque kan gebruikt worden om je binnen

MBO niveau 4

je vakgebied te ontwikkelen, maar geeft ook de

	
de opleider is een erkende onderwijsinstelling

mogelijkheid om jezelf klaar te stomen voor een ander

	50% van de totale scholingskosten moeten

beroep. Of om (weer) aan het werk te gaan.

worden bijgedragen door jouw werkgever,
uitkeringsinstantie of O&O fonds* of door jou zelf.

Wat bieden we?
Bij ons kun je een persoonlijke cheque aanvragen om je

*LET OP: Meld je aan vóór de start van de opleiding.

scholing te bekostigen. Je krijgt ondersteuning van een
loopbaanconsulent van Leerwerkloket Twente of het

Op de website van Twents Fonds voor Vakmanschap

Loopbaanstation.

of IKBINDR kun je je aanmelden en een aanvraag

Zij voeren een loopbaangesprek met je en beoordelen

indienen voor een scholingscheque.

je aanmelding. Ook denken ze met je mee, hoe je de
verplichte 50% bijdrage kunt realiseren.

De praktijk

Door bijvoorbeeld een bijdrage van je werkgever, O&O

Alle stappen van aanmelding tot scholingscheque,

fonds* of uitkeringsinstantie. Of door een beroep te

staan in grote lijnen uitgewerkt op de volgende pagina.

doen op eventuele eigen middelen.

Vraag ook de cheque aan via
door TWENTSFONDSVOORVAKMANSCHAP

ikbindr.nl
Twente investeert in
een Leven Lang Ontwikkelen!

Stappen

Wie?

1

Aanvrager meldt zich aan via de website van TFvV of IKBINDR.

Aanvrager

2

Aanvrager ontvangt een ontvangstbevestiging op het aangegeven mailadres. Let op
de spam box.

TFvV

3

Aanvrager ontvangt per mail een verzoek om het online intakeformulier in te vullen.

TFvV/Aanvrager

4

Aanvrager ontvangt een bevestigingsmail na het invullen van het online intakeformulier. In deze mail staan een aantal links naar informatie en testen over
loopbaanontwikkeling.

TFvV

5

Loopbaanconsulent neemt telefonisch contact op met de aanvrager.

Loopbaanconsulent

6

Loopbaanconsulent voert één of meerdere loopbaangesprek(ken) met aanvrager.

Loopbaanconsulent

7

Aanvrager gaat aan het werk met: Een scholingskeuze maken, een motivatie
schrijven, offerte scholing opvragen etc.

Aanvrager

8

Na ontvangst van alle input, onderzoekt loopbaanconsulent of aan de criteria wordt
voldaan.

Loopbaanconsulent

9

Alle informatie wordt door loopbaanconsulent verzameld in het aanvraagformulier.
Deze wordt ondertekend en ingestuurd naar Gemeente Enschede.

Loopbaanconsulent
i.s.m. aanvrager

10

Gemeente Enschede doet de eindbeoordeling. Indien akkoord ontvangt aanvrager
een beschikking + scholingscheque van Gemeente Enschede per mail.

Gemeente Enschede

11

Aanvrager schrijft zich in bij opleider + voegt beschikking bij i.v.m. facturatie opleider
aan gemeente Enschede en eventuele andere partijen als werkgever / O&O fonds.*

Aanvrager

12

Aanvrager informeert secretariaat TFvV over bijzonderheden gedurende scholing, het
resultaat en mailt het bewijs van afronding.

Aanvrager

*O&O fonds = Ontwikkel – en Opleidingsfonds

Wil je al aan het werk met je aanvraag omdat je al weet welke scholing je wilt volgen? Ga dan vast aan de slag:
	Schrijf een persoonlijke motivatie waarom je deze scholing wilt gaan volgen en vertel in deze motivatie wat je
denkt dat het je gaat opleveren. Hoe wordt jouw arbeidsmarktpositie versterkt door het volgen van deze scholing?
	Heb je voor je scholing een leerwerk- of stageplek nodig? Of een (nieuwe) werkplek? Ga hier dan vast voor aan de slag.
	Vraag bij de opleider een offerte aan van de scholing die je wilt volgen.
	Vraag, indien je in loondienst bent en je werkgever op de hoogte is van je aanvraag, of je werkgever wil bijdragen aan
je scholing.
	Vraag je werkgever of ze zijn aangesloten bij een O&O fonds* en hoeveel bijgedragen kan worden vanuit dit fonds.
Als je nog niet weet welke scholing je wilt volgen of bij je past, dan kun je vast aan de slag met de linkjes die je ontvangt
na het insturen van je online intakeformulier. Zo ben je al voorbereid op je loopbaangesprek met de loopbaancoach.
Voor de meest actuele informatie en voorwaarden kijk op onze websites ikbindr.nl of twentsfondsvoorvakmanschap.nl.

door TWENTSFONDSVOORVAKMANSCHAP

Twente investeert in
een Leven Lang Ontwikkelen!

