Inschrijfformulier
U kunt het ingevulde formulier via pdf formaat
opsturen naar info@naaw.nl
1) Gegevens van de cursist
Achternaam en voorletters:…………………………………

5) Betaling opleidingskosten2
Aan welke betalingsmogelijkheid wordt de voorkeur
gegeven?
[ ]
[ ]

Voornaam:…………………………………………………………..
Geboortedatum:…………………………………………………..
Privé adres:………………………………………………………….
Werkadres:…………………………………………………………..
Telefoon:………………………………………………………………
E-mail:………………………………………………………………….

2) Gegevens van de praktijkbegeleider1
Achternaam en voorletters:………………………………….
Voornaam:……………………………………………………………
Werkadres:……………………………………………………………
Telefoon:……………………………………………………………….

[ ]
[ ]
[ ]

Betaling van € 17.500,- ineens in het eerste
studiejaar
Betaling in twee termijnen van € 8750,- De eerste
betaling vindt plaats in het eerste studiejaar, de
tweede in het tweede studiejaar.
Betaling van de module: ……………………………………….
Ik betaal de opleidingskosten zelf
Mijn werkgever betaalt de opleidingskosten

indien van toepassing:
naam en adres van degene naar wie de factuur kan:
telefoon van deze persoon:

6) Ondertekening cursist
Ondergetekende
• wenst deel te nemen aan de opleiding tot A&Odeskundige,
• verklaart de opleidingskosten zelf te zullen betalen 3.
Datum:
Naam:

E-mail:…………………………………………………………………..
Handtekening:
3) Werksituatie
[ ]
[ ]

Ik werk zelfstandig
Ik werk in loondienst

4) Indien van toepassing: gegevens werkgever
Naam van de organisatie:……………………………………….
Naam contactpersoon:……………………………………………
Adres: …………………………………………………………………….
Telefoon:………………………………………………………………….
E-mail:…………………………………………………………………….

7) Ondertekening bevoegde vertegenwoordiger van de
werkgever
Ondergetekende
• verklaart bevoegd te zijn namens de genoemde
werkgever op te treden,
• wenst de hierboven genoemde cursist aan te melden
voor de opleiding tot A&O-deskundige,
• gaat akkoord met de betaling van de hierboven
genoemde opleidingskosten3,
• verklaart dat de werkgever duidelijke afspraken
heeft gemaakt met de cursist over de wederzijdse
verplichtingen in het kader van de opleiding tot
A&O-deskundige.
Datum:
Naam:

Handtekening:

2

1

Indien al bekend is wie als praktijkbegeleider zal optreden tijdens de stage. De praktijkbegeleider is een gecertificeerde Arbeids- en Organisatiedeskundige. U kunt zelf een van de deskundigen benaderen, maar uiteraard kunt u dat ook via ons regelen.

SGBO & NAAW // post doc arbeids en organisatiedeskundige

In de opleidingskosten zijn inbegrepen: de cursusdagen (inclusief koffie, thee en lunch), hand-outs, moduleboeken, beoordeling
van werkstukken en verslagen, statistisch en methodologisch
advies rond het scriptieonderzoek, de contactdagen voor de
praktijkbegeleider en verder contact met de mentoren.
Indien bij ‘Betaling opleidingskosten’ voor deze optie gekozen is.

