Aanmeldingsformulier voor de
opleiding ETS (Vlaanderen)
Volgens EWF Guideline 507r1-06
Persoonlijke gegevens
Naam kandidaat
Voornaam kandidaat
Straat & nummer
Postcode
Plaats
Telefoonnummer

Gegevens bedrijf:
Werkgever:
Straat & nummer:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:

Emailadres
Functie
Geboortedatum
Geboorteplaats

Factuur t.a.v.:
Postadres:
Postcode en plaats:
Factuur emailadres:
Opdrachtnummer:

Met medewerking van:

Factuuradres:

□ Kandidaat
□ werkgever

Opmerkingen:
Opleiding:
□ ETS opleiding met EWF/NIL diploma
De kandidaat beschikt over (voorwaarde EWF / NIL):
 een met een diploma afgeronde 2e graad BSOopleiding cq een EQF Level 1 opleidingsniveau in
een technische richting.
 minimaal drie (3) jaar werkervaring als thermisch
spuiter.
De ervaring en het werk en denkniveau moet blijken uit
beschreven werkzaamheden, trainingen en opleidingen,
welke zijn vastgelegd in het CV.
Stuur mee:
o Kopie identiteitsbewijs
o Ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier
voor het NIL-examen met bijlagen
o Een door werkgever getekend CV.
o kopie of scan van de diploma’s en certificaten.
Kosten: €2900,- (incl. €150,- catering en €350,- examen)

□ ETS opleiding met VTS certificaat
Deze optie is bestemd voor de kandidaat die wel de
ETS opleiding wil volgen maar niet aan de
vooropleiding en praktijkervaring voorwaarden voldoet
zoals door EWF en NIL zijn voorgeschreven.
De kandidaat zal niet deelnemen aan het examen en
geen Europees erkend ETS diploma krijgen.
Wel krijgt de kandidaat van de VTS een certificaat als
bewijs van deelname.
Stuur mee:
o Kopie identiteitsbewijs

Kosten:

€2550,- (incl. €150,- catering)

20-26 maart 2019
□
□
subsidies via KMO-portefeuille geldt alleen voor de opleidingskosten excl.
catering en examenkosten. Zie ook: www.kmo-portefeuille.be
Erkenningsnr. VOM - pijler opleiding: DV.O105498
Om gebruik te maken van de KMO-portefeuille moet u uw aanvraag
indienen uiterlijk 14 kalenderdagen na aanvang van de activiteit. Zo niet, wordt uw aanvraag geweigerd.
Locatie:
FST, Dijkgraaf 40 in Duiven
Handtekening kandidaat:
Handtekening werkgever:
Datum (keuze aangeven)

□

Naam:
Datum:
Functie:
Aanmeldingsformulier met bijlagen sturen naar: VOM vzw, kapeldreef 60 B-3001 LEUVEN of info@vom.be
In te vullen door:
□ Voldoet aan gestelde
□ Advies NIL
opleidingscoördinator VTS
opleidingseisen
examencommissie
aanvragen

