
Projectnaam: Sectoraal scholingsplan grafimediabranche
Projectnummer: 2018EUSF2011740
Looptijd:  31 december 2018 tot en met 24 december 2021

Naam Leerambassadeur: 

Werkende in de sector:     ja   nee

Betreft scholing voor de huidige functie (takenpakket):   ja   nee

Wanneer hier ‘ja’ wordt ingevuld, dan komt het traject niet in aanmerking voor subsidie.

Huidige functie: 

Waarom de inzetbaarheid onder druk staat:   werknemer is werkzaam in een veranderend beroep
       werknemer wordt opgeleid voor één van de nieuwe beroepen
       werknemer waarvan de taken ingrijpend veranderen
       scholing is noodzakelijk i.v.m.  duurzame inzetbaarheid

Geef een duidelijke toelichting
waarom de inzetbaarheid 
onder druk staat:

Intakeformulier deelnemer Toekomstgerichte scholing
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Toekomstige functie (inhoud): 

Naam scholing:  
(minimaal 4 dagdelen)

Als de scholing niet in het sectoraal scholingsaanbod voorkomt, vul dan ook pagina 4 in.

Uitvoerder: 

       Door de scholing kan de werknemer meebewegen met toekomstige  
                ontwikkelingen binnen de organisatie/branche
       Door de scholing blijft de werknemer voldoende gekwalificeerd voor de
          arbeidsmarkt.

Beschrijf het plan van aanpak ter 
bevordering van de duurzame
inzetbaarheid van de werkende
middels de scholing:
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Werkgever en werknemer verklaren met ondertekening van dit formulier alle gegevens en informatie naar 
waarheid te hebben ingevuld.

Naam werkgever: 

Naam vertegenwoordiger werkgever: 

Functie vertegenwoordiger werkgever: 

Datum:   

Handtekening: 

Naam werknemer: 

Geboortedatum werknemer: 

Datum:  

Handtekening: 

Naam beoordelaar 
A&O Fonds Grafimediabranche:

Aanvraag akkoord of niet akkoord:   akkoord /    niet akkoord

Datum:  

Handtekening: 
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Deze pagina alleen invullen wanneer de scholing niet in het sectoraal scholingsaanbod voorkomt.

Naam Leerambassadeur: 

Naam scholing: 

Naam uitvoerder/ opleider: 

Duur van de opleiding in aantal  
dagdelen, waarbij een dagdeel 
minimaal 3 klokuren scholing bevat: 

Inhoudelijke beschijving: 
(doel en inhoud)

Beschrijf waarom de scholing bijdraagt 
aan het kunnen meebewegen met
toekomstige ontwikkelingen binnen
de organisatie/branche:

Beschrijf op welke wijze de werknemer 
de scholing voldoende gekwalificeerd
blijft voor de arbeidsmarkt. 

Naam beoordelaar 
A&O Fonds Grafimediabranche:

Aanvraag akkoord of niet akkoord:   akkoord /    niet akkoord

Datum:  

Handtekening: 
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