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Voorwaarden Korte Toekomstgericht Scholing  
tot maximaal 50% cofinanciering 
 (bijsluiter i.h.k.v. Sectorplan Kleinschalig Specialistisch Vakmanschap) 
 
Het  Samenwerkingsverband Specialistisch Vakmanschap stimuleert duurzame inzetbaarheid van vakmensen in 
de sector. Dit doet zij door bedrijven en haar vakmensen te stimuleren doelgerichte scholingsprogramma’s te 
volgen die door de onderwijsinstellingen en andere aanbieders in de sector worden aangeboden en bijdragen 
in de aansluiting van innovaties (technisch en sociaal) die er in het vak plaatsvinden. Met het inzetten van deze 
toekomstgerichte scholingen wordt het risico van uitval en achterop raken van vakmensen verkleind en de 
ontwikkeling van het bedrijf naar de toekomst vergroot. Hiervoor biedt het Sectorplan 50% cofinanciering voor 
de scholingskosten die door de onderwijsinstelling wordt gevraagd. VakmanNU zorgt voor een goede 
uitvoering van de maatregel. In deze bijsluiter worden de voorwaarden toegelicht en de wijze van restitutie 
uitgelegd.  
 

Korte Toekomstgerichte Scholing  
Deze scholing is gericht op het kennismaken met nieuwe technieken en innovaties, en de mogelijke toepassing 
daarvan in de beroepspraktijk. Door het volgen van deze scholing maken vakspecialisten en ondernemers 
binnen het specialistisch vakmanschap kennis met de mogelijkheden van deze innovaties, en de mogelijkheden 
die dit biedt voor hun dagelijkse praktijk.  
Op basis van informatie van de onderwijsinstellingen en andere aanbieders  in het Specialistisch Vakmanschap 
is door het Samenwerkingsverband Specialistisch Vakmanschap een lijst van scholingen opgesteld  waarop  de 
cofinanciering van toepassing is. Op wensen van de sector kunnen hieraan scholingen worden toegevoegd. 
Deze lijst is te vinden op: www.svgb.nl/VakmanNU 
 
Stap 1 Inschrijven volgens de werkwijze van de betreffende onderwijsinstelling/aanbieder en zoals bij de 

betreffende scholing is beschreven.  
  
Stap 2 De opleiding voltooien door het volgen van alle scholingsdagen.  
 
Stap 3 Tijdens de lesdagen de presentielijsten tekenen. Deze lijsten worden door VakmanNU aangeleverd. 
 
Stap 4 Tijdens de scholing wordt door VakmanNU de aanvraag voor de tot maximaal 50% cofinanciering 

behandeld. VakmanNU verwerkt de aanvraag door de benodigde ‘bewijsstukken’ te verzamelen en 
dient deze in bij Stichting Opleidingsfonds SVGB. Deze stichting kent op basis van de 
uitvoeringsvoorschriften van het Agentschap SZW de cofinanciering toe. 
 
De cofinanciering wordt als restitutie verstrekt op basis van alle benodigde bewijsstukken.  
De bewijsstukken zijn: 
a. NAW-gegevens, BSN-nummer en kopie ID-bewijs aanleveren 
b. Verklaring van dienstverband 
c. Kopie factuur van deelname scholing t.a.v. werkgever/bedrijf 
d. Betalingsbewijs van betreffende factuur door werkgever/bedrijf 
e. Geautoriseerde aanwezigheidregistratie (presentie van min. 90% van de scholingsdagen) 
 
Betreffende onderwijsinstelling/aanbieder of VakmanNU draagt zorg voor het aanbieden van de juiste 
formulieren en instructie. Voor vragen en ondersteuning bij de aanvraag kunt u zich wenden tot 
VakmanNU. 
 

 
 
Deze voorwaarden zijn in overleg vastgesteld door het Agentschap SZW voor de Regeling Cofinanciering Sectorplannen. 
Ministerie van SZW beoogt met dit Sectorplan met betrokken onderwijsinstellingen, brancheorganisaties en individuele 
bedrijven commitment te verkrijgen om continuïteit van de toekomstgerichte scholingen in de sector te garanderen.  

http://www.svgb.nl/VakmanNU

