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Aanvraag VACO Erkenning voor een opleiding  
 
Dit formulier gebruikt u om VACO Erkenning aan te vragen voor een opleiding (training of cursus).  
Wanneer een opleiding VACO-erkend is, kan daarna FCB-subsidie worden aangevraagd.   
 
Alleen volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen.  
 
Retourneren aan:    Vragen over opleidingen? 
svob@kcleiden.nl    tel. (071) 568 69 40 
 

Gegevens opleiding 

Opleidingsinstantie: ……………………………………………………………………………… ......................  

Adres:  ........................................................................................................................................................  

Postcode:  ..............................................   Plaats:  ....................................................................................  

Telefoon:  ...............................................   E-mail: ………………………………………………...…………. 

Naam van de opleiding:  .............................................................................................................................   

Doel van de opleiding:……………………………………… ..........................................................................  

Is de opleiding op maat gemaakt? O    Ja        O    nee 

Onderwerp O    Techniek 

 O    Commercieel 

 O    Persoonlijke ontwikkeling 

Aantal opleidingsdagen ………………dag(en) 

Aantal medewerkers voor de opleiding ………………personen 

Kosten per medewerker ………………euro per persoon 

Bijlage: O    Offerte  

Indien geen offerte beschikbaar is, dient u een informatieblad over de opleiding mee te sturen. 

 

Gegevens aanvrager 

Bedrijfsnaam: ..…...……………………………………………………………………………………………….. 

Naam contactpersoon: …………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: ……………………      E-mail:………………………………………………………………. 

 

Het Fonds Collectieve Belangen voor de Banden en wielenbranche zal uw aanvraag beoordelen.  

Binnen 6 weken wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd.  

  

 
       
Handtekening werkgever/aanvrager: …………………………..…       datum ………………….. 
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Toelichting ‘Aanvraag VACO-erkenning voor een opleiding’ 
 
       

 
 
 

 
SVOB 
Postbus 33 
2300 AA  LEIDEN 
Tel: (071) 568 69 40 
E-mail: svob@kcleiden.nl 
 
 

 
 

Draagt u af aan het FCB? 

Staat de opleiding op de lijst  
van VACO-erkende opleidingen  

op www.mijnbandenbaan.nl? 

Is de opleiding relevant voor de hele  
banden- en wielenbranche?  

De aanvraag wordt beoordeeld op de inhoud van 
het programma (maatwerk, toetsing e.a.), de 
presentatie van de opleider (offerte en website) 
en het doel van de opleiding (verbetering van 
bedrijfsefficiëntie of marktpositie). 

 

ja 

 nee 

ja 

Nee Dan heeft u heeft geen recht  
 op subsidie vanuit het FCB. 

Ja  U kunt de FCB-subsidieaanvraag 
indienen, binnen 6 maanden vanaf 
de cursusdatum. 

Nee Merk gebonden opleidingen en  
basisvaardigheden (talen en computer- 
programma’s) vallen buiten de FCB 
subsidieregeling. 

 
 

ja 

Is er informatie beschikbaar over het  
programma, lesmateriaal, niveau, doel-
groep, aantal deelnemers en de kosten? Nee Zonder deze informatie is het niet  

mogelijk de opleiding te beoordelen.  
 

 

ja 
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