
Contact

  Voor vragen of aanvullende informatie kunt u contact 

opnemen met: Opleidingsfonds OVP

Postbus 24090, 2490 AB  Den Haag

Telefoon: 070 337 83 67, E-mail info@ovp.nl

Zie voor actuele gegevens ook

onze website: www.ovp.nl

Aan deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend. OVP beoordeelt elke aanvraag individueel. OVP is te allen tijde gebonden aan nadere interpretaties en aanwijzingen afkomstig van de bevoegde autoriteiten. 

Maatregel 6: Toekomstgerichte (op)scholing 
voor medewerkers

Deze maatregel is gericht op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van vakmensen aan 
de hand van toekomstgerichte scholing van werknemers bij bedrijven in de brede procesindustrie.

  Deze maatregel stimuleert bedrijven om te (blijven) investeren in 
opleiden. Bedrijven in de brede procesindustrie kunnen subsidie  
ontvangen voor scholingstrajecten via brancheopleidingen en oplei-
dingen via de derde leerweg. Dat is een opleidingsroute die sinds 
vorig jaar door de minister is toegestaan. Het komt erop neer dat een 
erkend mbo-diploma kan worden gehaald via een volledig vrije  
invulling van de opleiding. Wel gelden dezelfde exameneisen.

  Brancheopleidingen zijn opleidingen die niet resulteren in een Crebo-
erkend diploma, maar wel aansluiten op de vraag vanuit de branche 
om flexibel te kunnen opleiden. Opleidingsfonds OVP zal beoordelen 
welke opleidingen als brancheopleiding worden aangemerkt.

 Algemene info Sectorplan Procesindustrie
  Het Sectorplan Procesindustrie is een stimuleringsplan voor opleiden en 

werken in de procesindustrie en loopt van 2014 tot 2016. Als bedrijf kunt 
u gebruik maken van aantrekkelijke financiële bijdragen gedurende die 
periode. De middelen in het plan worden ter beschikking gesteld door het 
Opleidingsfonds OVP en het Ministerie van SZW. In totaal circa 13 miljoen 
euro. Het gehele sectorplan kunt u vinden op onze website: www.ovp.nl.

 Doelstelling
   Het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van vakmensen door 
middel van toekomstgerichte scholing die bijdraagt aan verbetering 
en toename van kennis, vaardigheden en competenties.

 Doelgroep
  Medewerkers (vakpersoneel) van bedrijven in de brede procesindustrie 
met of zonder diploma en met speciale aandacht voor mensen van 
50 jaar en ouder.

 Opbrengsten en investeringen bedrijf
  De subsidie bedraagt 50% van externe opleidingskosten.

 Voorwaarden deelname
  Een aanvraag moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

•  Het bedrijf maakt onderdeel uit van de brede procesindustrie 
 (gebaseerd op de SBI-code).
•  De opleidingsactiviteiten bestaan uit brancheopleidingen 
 en/of opleidingen volgens de derde leerweg.
•  De opleidingsactiviteiten vinden plaats in de periode 1 februari 2014 

tot 31 januari 2016. (Met terugwerkende kracht tot 1 februari is  
toegestaan.)

•  De prijzen van de opleidingen zijn marktconform met een maximum 
van € 3.000 per jaar.

  Om voor deze maatregel in aanmerking te komen, moeten bedrijven 
het volgende overleggen:

•  Cofinancieringsverklaring waarin bedrijven aangeven dat zij 
 minimaal 50% van de opleidingskosten voor hun rekening nemen.
•  Algemene akkoordverklaring waarin het volgende is vermeld:
 >  Het bedrijf is aangesloten bij Opleidingsfonds OVP.
 >  Het bedrijf verklaart kennis te hebben genomen van de Regelgeving 

Sectorplannen en gaat akkoord met de daarin opgenomen bepalingen.
 >  Het bedrijf verklaart voor dit project een aparte projectadministratie 

in te richten conform de richtlijnen van de uitvoeringsregeling.
•  Het bedrijf verklaart dat de opleidingen daadwerkelijk zijn uitge- 

voerd, de deelnemers aan de opleidingen hebben deelgenomen en 
dat de bijkomende kosten zijn betaald en voor rekening komen van 
het bedrijf.

 Benodigde documenten
   Deelnemende bedrijven dienen de volgende documenten aan te  
leveren:

• Deelnemersadministratie met daarin:
 > Deelnemersoverzicht,
 > Kopie ID,
 > Onderwijsovereenkomst.
• Facturen opleidingskosten en betaalbewijzen.

 Projectperiode
   Deze maatregel start 1 februari 2014 en loopt door tot het einde van 
het sectorplan (31 januari 2016). 

  Gedurende deze periode is het loket continu open voor inschrijving. 
Op elke 1e van de maand vindt een beoordeling plaats van de in-
schrijvingen van de maand ervoor. Het loket wordt gesloten zodra de 
maatregel vol is.

 Inschrijven
  Inschrijven kan via de OVP-site: www.ovp.nl.

 Meer informatie
  Neem voor meer informatie contact op met OVP via  
telefoonnummer 070 3378 367 of via het e-mailadres  
info@sectorplanprocesindustrie.nl.
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