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     Datum aanmelding: ___________________________  

Stichting A+O Metalektro  WERKGEVER 

Frankrijklaan 10a Naam organisatie : __________________________________________ 

2391 PX Hazerswoude-Dorp  KvK-nummer  : __________________________________________ 

Postbus 77 Postadres  : __________________________________________ 
2390 AB Hazerswoude-Dorp Postcode en plaats : __________________________________________ 
Tel.: 088 – 60 50 960  
vergoedingen@ao-metalektro.nl 

www.ao-metalektro.nl  CONTACTPERSOON VOOR A+O 

      Naam   : __________________________________________ 
  Functie   : __________________________________________ 
  E-mailadres  : __________________________________________ 
  Telefoonnummer : __________________________________________ 
   
  GEGEVENS DOCENTENSTAGE 

  Stagevariant  : ☐ Verkennende stage  

  (één stagevariant per aanvraag)    ☐ Verbredende stage 

          ☐ Verdiepende- / onderzoeksstage 

  Stage voor type opleiding: ☐ vmbo  ☐ mbo1  ☐ mbo2 ☐ mbo3  ☐ mbo4 ☐ hbo 
  Startdatum stage  : __________________________________________ 
  Einddatum stage  : __________________________________________ 
  Aantal dagen stage : __________________________________________ 
     
  GEGEVENS DOCENT  
  Naam   : ____________________________________m/v______ 
  Geboortedatum  : __________________________________________ 
  E-mailadres  : __________________________________________ 
  Telefoonnummer : __________________________________________ 
  
  Naam onderwijsinstelling: __________________________________________ 
  Plaats onderwijsinstelling: __________________________________________ 

  Lesgevend niveau  : ☐ vmbo  ☐ mbo  ☐ hbo 

  Vakrichting  : vmbo: ☐ PIE  ☐ M&T  ☐ MT   

       ☐ anders, namelijk 
        _______________________________________ 

       mbo: ☐ Mechatronische systemen  ☐ Precisietechniek 

  ☐ Middenkader engineering   

 ☐ Service- en onderhoudstechniek   

 ☐ anders, namelijk 
         __________________________________________ 

   hbo: ☐ Civiele techniek         ☐ Bouwkunde 

  ☐ Elektrotechniek         ☐ Mechatronica 

 ☐ Voertuigentechniek  ☐ Werktuigbouwkunde   

 ☐ anders, namelijk 
         __________________________________________ 
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LEERDOEL DOCENTSTAGE 
  
Leerdoel 
Wat is het leerdoel / zijn de leerdoelen van deze stage? 
 

 

 
Leerresultaat 
Welke activiteiten gaan er uitgevoerd worden? 
 

 

 
Welke praktijk/afstudeeropdracht gaat er ontwikkeld worden? 
Alleen toepassing op stagevariant 3.  

 

 
Hoe is de begeleiding geregeld? 
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Met de ondertekening van dit document verklaren de werkgever en de docent: 

• kennis te hebben genomen van de voorwaarden verbonden aan deze regeling; 

• dat de docentstage nog niet is gestart ten tijde van indiening van deze aanvraag; 

• dat de informatie op het formulier en in alle documenten behorende bij deze regeling, gebruikt mogen 
worden in het kader van het uitvoeren van deze regeling;  

• dat te allen tijde meegewerkt wordt aan eventuele (accountants)controles vanuit A+O; 

• dat wordt meegewerkt aan monitoring en rapportage over deze regeling en dat akkoord wordt gegaan 
met het delen van de opgedane kennis/ervaring (op geanonimiseerde wijze) binnen en buiten de 
sector Metalektro; 

• dat alle onderbouwende documenten voor deze regeling, vanaf datum goedkeuring aanvraag, ten 
minste 7 jaar beschikbaar zijn voor controles; 

• dat voor de aangevraagde activiteit geen gebruik wordt gemaakt van andere regelingen/vergoedingen 
van A+O. 

 
Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kunt u sturen naar vergoedingen@ao-metalektro.nl.  
Stichting A+O Metalektro neemt alleen complete en ondertekende aanvragen in behandeling.           
 
 
Aldus naar waarheid ingevuld: 
 
Datum: __________________       

  
Handtekening werkgever                 Handtekening docent                 
    
 
 
 
________________________    ______________________________   
 
 
 
 
 
 
 
Verwerking persoonsgegevens 
In het kader van deze aanvraag worden aan A+O bepaalde persoonsgegevens verstrekt. Dit is bij CAO 
bepaald. A+O zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn 
met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Zie de Privacyverklaring op de website: 
https://www.ao-metalektro.nl/over-a-o/privacyverklaring.    
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