
AAnvrAAgformulier TegemoeTkoming 
STudiekoSTen SociAAl fondS HiSWA
Indien uw onderneming aangesloten is bij het Sociaal Fonds HISWA, kunt u een tegemoetkoming ontvangen voor uw 
studiekosten. Let op, vul per cursist één formulier in. Wilt u meerdere aanvragen indienen, kopieer dan dit formulier of 
surf naar www.hiswa.nl om het te downloaden.

Trainingen VakTechniek*
				Design of Marine Auxiliary Systems 
				Hydraulische systemen 
				Jachtbouw voor niet-jachtbouwers
				Keuren airco-installaties
				Keuren elektrische installaties 
				Keuren gasinstallaties (basis + herhaling) 
				Lasse Autogeen
				Lassen BMBE
				Lassen MIG/MAG
				Lassen TIG
				Marine propulsion
				Minor Jachtbouw
				Onboard noise and vibration
				Onderhouden binnenboordmotoren
				Onderhouden buitenboordmotoren 
				Terugwinnen koudemiddel airco-installaties
				Vacuümfolie injectiemethode
				Zeilen maken

Trainingen arbo, Milieu en Veiligheid*
		Autocad (basis en vervolg)
		Inventor (basis en vervolg)
		Solidworks (basis en vervolg)

Trainingen arbo, Milieu en Veiligheid*
		AED
		Basic Training STCW’95
		Heftruck (basis + herhaling)
		Keuren van elektrische arbeidsmiddelen 
		VCA (basis + herhaling)
		Veilig hijsen (basis + herhaling)
		Veiligheidsbewustzijn

Trainingen WaTersporT*
	Basis Marifonie
	CWO Vaaropleiding: 
	GMDSS
	Offshore Personal Survival Training
	Theoretische Kustnavigatie
	Vaarbewijs 1
	Vaarbewijs 2

Training coMMunicaTie *
	Beursdeelname
	Effectief communiceren 
	Klantgericht werken
	Omgaan met agressie
	Social media 
	Verkopen

Trainingen Talen*
	Technisch Duits
	Technisch Engels 

Trainingen personeel*
	Bedrijfsopleidingsplan 
	Mentor watersportindustrie
	Personeelsplan
	Persoonlijk opleidingsplan 
	Teambuilding

Trainingen ManageMenT*
	Bedrijfsoverdracht
	Leidinggeven
	Ondernemen
	Personal coaching 
	Projectmanagement 
	Ziekteverzuim managen

opleidingen regulier
	 MBO Maritieme Techniek 
	 HBO Maritieme Techniek
	 WO Maritieme Techniek 
	 MBO Medewerker Watersportindustrie
	 MBO Commercieel Medewerker 
	 MBO Jachtschilder
	 MBO Medewerker Leisure & Hospitality 
	 MBO Metaalbewerker
	 MBO Meubelmaker 
	 MBO Meubelstoffeerder 
	 MBO Verbrandingsmotortechnicus 
	 MBO Verkoper
	 HBO Manager Recreatieonderneming 

opleidingen parTiculier *
	 Bootbouwschool 
	 Composietverwerker
	 HBO IVA Driebergen Business School
	 International Yacht Training Master of Yachts
	 Zeilen maken

Andere training, namelijk:**

Opleiding, namelijk:**



gegeVens WerkgeVer

Aansluitidentificatie 696

Naam werkgever

Adres

Postcode en plaats

Giro- of  banknummer

gegeVens cursisT

Naam 

Geboortedatum

Functie

Vooropleiding

ondergeTekende VerklaarT heT boVensTaande naar Waarheid Te hebben ingeVuld:

Naam

Telefoonnummer

Datum

Handtekening

Firmastempel

Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend retourneren aan:
Sociaal Fonds HISWA
Postbus 693
4200 AR  Gorinchem

U kunt het ingevulde formulier ook faxen naar: 0183-619 617.

* U stuurt mee:
•	 Kopie	van	het	betalingsbewijs

** U stuurt mee: 
•	 Informatie	over	inhoud	/	programma
•	 Duur	training	/	opleiding
•	 Adresgegevens	opleidingsinstituut
•	 Kosten
•	 Kopie	betalingsbewijs


