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Tijdelijke Stimuleringsregeling Instroom en Behoud Nieuwe 
Leerlingen in de Carrosseriebranche | Schooljaar 2021 - 2022

Deze regeling loopt van 1 september 2021 tot en met 31 december 2021.

Wilt u gebruikmaken van de tijdelijke regeling van OOC? Neem contact op met de 
HR-adviseur of loopbaancoach van OOC en vul onderstaand formulier in. Stuur het 
aanvraagformulier met een plan van aanpak naar OOC (info@oocinfo.nl). Binnen drie 
weken na indiening ontvangt u bericht of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Bij 
positieve beschikking, ontvangt u daarna van ons een declaratieformulier. De declaratie 
moet uiterlijk drie maanden na 28 februari 2022 worden ingediend.

Informatie
* betekent: verplicht om in te vullen.

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam*

Straatnaam* 

Huisnummer* 

Toevoeging 

Postcode* 

Plaats* 

IBAN rekening* 

OOC-aansluitnummer* 

Gegevens contactpersoon bedrijf
Voornaam* 

Tussenvoegsel 

Achternaam* 

Functie* 

E-mailadres* 

Telefoon* 

Subsidie aanvragen
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Is een plan van aanpak opgesteld met betrekking tot de extra scholing/training:* Ja Nee
Het plan van aanpak omvat ten minste de volgende aspecten:
• Naam van de werknemer(s)
• Aantal  dagen extra scholing/training
• Periode waarin de extra scholing/training plaatsvindt
• Vakgebied van de opleiding/scholing:
 • Carrosseriebouw: lassen, hybride verbindingen, elektronica, hydrauliek, kunststofreparaties, etc.
 • Schadeherstel: lassen, uitdeuken, meten, lijmen, elektronica, kunststofreparaties, afplakken, plamuren, spuiten, mengen, etc.
• Korte omschrijving van de scholingsactiviteiten

Is het plan van aanpak tot stand gekomen in samenwerking met de OOC-adviseur:* Ja Nee

OOC-adviseur
Naam van de OOC-adviseur:*

 Loopbaancoach, namelijk:

 HR-adviseur, namelijk:

Namen werknemers die per schooljaar 2021 - 2022 zijn gestart met een BBL-opleiding en de omvang 
van het dienstverband (aantal uur per week):
Naam* aantal uur per week: uur 

Naam* aantal uur per week:  uur

Naam* aantal uur per week:  uur

Naam* aantal uur per week:  uur

Naam* aantal uur per week:  uur

Extra dagen en uren
Aantal extra opleidingsdagen* dagdelen (maximaal 10 per persoon)

Opleidingsinformatie
BOL of BBL*

indien BOL: dan komen alleen begeleidingsuren in aanmerking voor subsidie

Naam BBL-opleiding*

Niveau van de BBL-opleiding*

De opleiding wordt gevolgd bij:*

 het eigen erkend leerbedrijf
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Extra begeleiding
Aantal dagdelen extra begeleiding* dagdelen (maximaal 5 per begeleider, per persoon)

Naam van de praktijkopleider(s)* 

Verklaring werkgever
Werkgever verklaart deze aanvraag naar waarheid te hebben ingevuld. De genoemde werknemer(s) is (zijn) ten 
tijde van de aanvraag in dienst van het bedrijf. Hun opleiding is gestart in schooljaar 2021 - 2022 en de extra 
scholing/training wordt uiterlijk 28 februari 2022 afgerond. Werkgever moet uiterlijk drie maanden na 28 februari 
2022 het declaratieformulier indienen via info@oocinfo.nl.

Datum*

Naam werkgever*
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