
UWV Scholingsvoucher aanvraag  

  

   Competence Factory:

Gegarandeerd inzet van de beste trainers met praktijkachtergrond 

Kleine groepen, inspirerende locaties en 21 inch iMacs met Windows en MacOS 

6 x per jaar netwerkbijeenkomsten: gratis deelname Inspiration Factory’s 

Kosteloos intake advies gesprek 

Variabele pricing en daardoor beste prijs/kwaliteit van Nederland 

Transparantie over prijzen en voorwaarden: geen verborgen kosten 

ontdek je verborgen talenten

Stappenplan UWV Scholingsvoucher
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Ben jij op zoek naar werk en wil je je laten omscholen 

richting een kansberoep? Dan heb jij recht op een 

scholingsvoucher van het UWV ter waarde van 

€2.500,- inclusief BTW*.

Stappenplan
Volg onderstaand stappenplan en voor je het weet 

volg jij bij ons de opleiding naar jouw keuze:

1. Je wilt je laten (om)scholen richting een beroep op 

de kansberoepenlijst. De opleidingen Online Mar-

keteer, Recruiter, Webdeveloper en Webdesigner 

van Competence Factory staan op die lijst.

2. Je plaatst je CV op werk.nl en gaat ermee akko-

ord dat UWV jou registreert als werkzoekende.

3. Je download het formulier en vult alles in behalve 

deel 2.

4. Je kiest een opleiding, boekt deze in en vult de 

gegevens in op het eerste deel van de voucher.

5. Mail het ingevulde formulier naar scholingsvouch-

er@competencefactory.nl

6. Je ontvangt onze UWV Voorwaarden en stuurt 

deze per mail ondertekend terug aan ons

7. Wij vullen deel 2 in en na ondertekening ontvang 

je dit van ons per mail terug.

8. Print dit document uit en verstuur het samen met 

een kopie van je bankrekeningafschrift naar: UWV 

- Postbus 57200 - 1040 BC te Amsterdam.

9. De aanvraag moet uiterlijk binnen 14 dagen na de 

start van de opleiding bij UWV binnengekomen 

zijn. 

10.De beslissing van het UWV duurt maximaal 8 

weken maar in sommige gevallen kun je eerder 

beginnen. Bel ons in dit geval.

11.Je kunt de scholingsvoucher aanvragen tot en met 

31 december 2017, maar wees er snel bij want  

op = op.

12.De subsidie kan slechts eenmaal worden 

aangevraagd gedurende de loop van de regeling.

13.Het maximaal aan te vragen bedrag bedraagt € 

2.500,- (inclusief btw). Hieronder vallen alle 

kosten die bij de opleiding horen, zoals inschri-

jfkosten, studiemateriaal en collegegeld. 

14.Kom je er niet uit of heb je vragen? Geen punt! 

Bel ons op 020- 5 225 225!

15.Bij Competence Factory krijg je overigens altijd 

een certificaat. Lees onder aan deze pagina meer 

over verschillende certificeringen.

Veel gestelde vragen
Heb ik ook recht op een scholingsvoucher als ik al 

werk heb?

Zowel werklozen als werkenden hebben recht op een 

voucher. Je kunt namelijk in beide gevallen op zoek 

zijn naar werk. Je hebt dus ook recht op de voucher 

als je al een baan hebt.

Wat is de kansberoepenlijst? En welke opleidingen 

sluiten aan?

De kansberoepenlijst is een lijst met beroepen die 

door de overheid gestimuleerd worden. Dit gebeurt 

door middel van subsidie in de vorm van de schol-

ingsvoucher. Hieronder zie je de beroepsgroepen van 

de kansberoepenlijst met enkele opleidingen die 

aansluiten op de lijst. Dit is slechts een selectie:

Opleidingen voor Marketing Medewerker / Online 

Marketeer

Opleiding Online Marketeer

Opleiding Facebook Expert

Opleiding Social Media Professional

Opleiding Social Media Expert

Opleiding Google Adwords Certified Online Adverten-

tie Professional

Opleiding Google Adwords Fundamentals

Opleiding Google Analytics

Opleidingen voor Recruiter

Social Media Recruitment

Opleidingen voor Webdesign / Webdeveloper

Opleiding Wordpress Expert

Opleiding Frontend Webdeveloper

Opleiding Webdesign
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NIMA en Google Certificeringen

Alle opleidingen sluiten af met een Competence Fac-

tory certificaat. Bij diverse trainingen kun je door mid-

del van een examen 'Professional', 'Expert' of 'Artist' 

titels behalen.

Voorbeelden hiervan zijn :

1. Een NIMA A Specialisatie Online Marketeer, 

waarna je het examen bij NIMA kunt 

aanvragen.15 van onze Online Marketing 

trainingen hebben NIMA PE punten.

2. Twee officiële Google Adwords trainingen die 

opleiden tot het officiële 'Google 

Fundamentals' of 'Google Adwords Certified 

Online Advertising Professional' certificaat.

3. Onze online Marketing opleidingen zijn allemaal op 

HBO niveau.

Nu begint jouw zoektocht naar een baan in de online 

branche!

Telefonische hulp bij kiezen?

Heb je geen tijd voor de informatieavond maar wel 

hulp nodig bij het kiezen of invullen van de for-

mulieren? Geen probleem! Bel vrijblijvend 

020-5225225. Onze medewerkers helpen je met veel 

plezier bij het maken van de juiste keuze.

*Voor de voorwaarden verwijzen wij naar het UWV
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