
 

MBO 

ROC Midden Nederland 

 

 

1. Gewijzigd onderwijsaanbod: starten met BOL opleiding en overstap mogelijkheid naar BBL 

indien de markt hiervoor klaar is. 

2. Modulaire opleidingen voor zittend personeel die leiden tot mbo certificaten 

 
 
 

Metalektro 

FME en opleidingsfonds A+O Metalektro 

 

 

3. Extra AO bijdrage BBL studenten (€ 1.250,-) 

4. O-zone als eigen leerplatform voor werkgevers en alle werknemers (en onderwijs en zij-

instroom) 

5. Financiële middelen t.b.v. start / versterken SPT Utrecht (€ 25.000,- start en organisatie) 

6. Financiële middelen m.b.t. opleiden zij-instromers (€ 6.000,- per zij-instromer. Voorschakel 

€ 3.000,- / Inwerken € 3.000,-) 

7. Hybride Techniekopleiders 

8. Regionale Techniekpromotie Metalektro (€ 5.000,-) 

9. TechnoHUBs (max. € 500.000,- per aanvraag) 

 

 
 

Metaaltechniek 

Koninklijke Metaalunie en opleidingsfonds OOM 

 

 
1. Extra OOM bijdrage BBL studenten (€ 1.250,-) 
2. Tijdelijk verhoogde OOM bijscholingsbijdrage voor geselecteerde cursussen 
3. O-zone als leerplatform voor werkgevers en alle (ook buiten sectorale!)  werknemers. 
4. Digitaal OOM -gedeeltelijk gratis- cursus aanbod. 
5. Scholingsvouchers ( via Metaalunie) 
6. Hybride Techniek docenten (i.s.m. OTIB, A+O) 
7. Jobstart (individueel instrument voor werkloos werkzoekenden en zij-instromers) 
8. Promotie techniek via o.a. Sterk Techniekonderwijs (i.s.m. A+O, OTIB) 
9. Advisering over opleiden en ontwikkelen voor werkgevers en werknemers. 

 
 

Bouw- en Installatietechniek 

Techniek Nederland, opleidingsfonds OTIB en Bouwend Nederland 

 

 
1. O-zone als eigen leerplatform voor alle vakmensen (intersectoraal) 
2. Van Bank naar bouw, omscholingsproject van bankmedewerkers naar de bouw, mede 

i.s.m. Gemeente Utrecht 
3. Leergang Topwerkgeverschap in de bouw 



4. Actieonderzoek i.s.m. Project Cross Over naar leercultuur binnen bouwbedrijven.  
5. Promotie techniek via o.a. Sterk Techniekonderwijs i.s.m. A+O, OOM 

6. Verdere werving voor de Leergang Hybride vakdocent Techniek – HU 
7. Vanuit TI financiële regelingen voor zij-instroom (VIZI-T en VIZI-R reglingen) 
8. Extra scholingsbudget (vouchers) voor zittende vakmensen twv €1500 via Vakraad 
9. Waardebon Online leren (tijdelijk tot 31-12-2020) van €500 voor Vakmensen in TI 
10. Inzet collegiale in- en uitleen, ook voor BBL leerlingen 
11. Inzet Ontwikkelcoach (online) voor ondersteuning mbt loopbaanvragen 
12. Inzet Arbeidsmarktcoach en Arbeidsmarktadviseur vanuit TI branche 

 

 
 
 
 

Vakbonden  

FNV, CNV, De Unie, VHP2 

 

 
1. Inzet loopbaancoaches voor werknemers in de metaal  (FNV, CNV, VHP2) 
2. Inzet loopbaancoaches voor werknemers in alle sectoren (exclusief traject exclusief voor 

leden) (FNV) 
3. Ondersteuning bij aanvraag van scholingsvouchers a 1500 euro in de metaal (FNV, CNV, De 

Unie) 
4. Breed workshopaanbod op het gebied van duurzame inzetbaarheid voor werknemers in 

de metaal (FNV) 
5. Breed workshopsaanbod op het gebied van duurzame inzetbaarheid voor werknemers in 

overige sectoren (FNV, CNV) 

 


