
Procedure Start Foundation Scholingsfonds

1. Concrete vacature 2. Aanvraag 3. Beoordeling

4. Vergoeding5. Betaling6. Afronding 
 opleiding / cursus

Er is sprake van een  
concrete vacature bij een 
potentiële werkgever. Er is 
een kwalificatie-gap tussen 
de kandidaat en de functie- 
vereisten, welke door het  
behalen van een diploma /  
certificaat te overbruggen is.

Middels een aanvraagformulier 
wordt een aanvraag ingediend  
bij het Start Foundation Scho-
lingsfonds door de bemidde- 
lingsorganisatie, de potentiele 
werkgever en de kandidaat.

De bemiddelingsorganisatie 
betaalt de factuur en levert 
betalingsbewijs aan bij Start 
Foundation.

Bij succesvolle afronding van de 
opleiding / cursus wordt door 
de werkgever een arbeidsover-
eenkomst aangeboden aan de 
kandidaat.

Start Foundation beoordeelt 
de aanvraag en bevestigt haar 
commitment om de opleiding 
/ cursus te vergoeden.

Een kopie factuur en Verklaring 
arbeidsovereenkomst worden 
bij Start Foundation ingediend 
middels het Formulier aanvraag 
tot uitbetaling vergoeding Start 
Foundation Scholingsfonds.  
Start Foundation gaat over tot 
vergoeding aan de bemiddelings- 
organisatie. 



Procedure Start Foundation Scholingsfonds

1. Concrete vacature
Er is sprake van een concrete vacature bij een potentiële werkgever. Er is een kwalificatie-gap tussen de  
kandidaat en de functie-vereisten, welke door het behalen van een diploma / certificaat te overbruggen  
is. De bemiddelingsorganisatie neemt in haar propositie de mogelijkheid van een beroep op het Start  
Foundation Scholingsfonds mee. 

2. Aanvraag
Middels een aanvraagformulier wordt een aanvraag ingediend bij het Start Foundation Scholingsfonds door 
de bemiddelingsorganisatie, de potentiele werkgever en de kandidaat. Hierin wordt aangegeven om welke 
opleiding / cursus het gaat, wat de beoogde functie is, en er wordt een verklaring getekend met betrekking 
tot het voldoen aan de gestelde voorwaarden, waaronder bijvoorbeeld medewerking aan eventueel  
onderzoek vanuit Start Foundation.

3. Beoordeling
Start Foundation beoordeelt de aanvraag en bevestigt haar commitment om de opleiding / cursus  
(tot 3.000 euro) te vergoeden.

4. Vergoeding
Kopie factuur op naam van de bemiddelingsorganisatie en ondertekende Verklaring arbeidsovereenkomst 
worden bij Start Foundation ingediend middels het Formulier Aanvraag tot uitbetaling vergoeding Start 
Foundation Scholingsfonds. Start Foundation gaat over tot vergoeding aan de bemiddelingsorganisatie.

5. Betaling
De bemiddelingsorganisatie betaalt de factuur en levert betalingsbewijs aan bij Start Foundation.

6. Afronding opleiding / cursus
Bij succesvolle afronding van de opleiding / cursus wordt door de werkgever een arbeidsovereenkomst 
aangeboden aan de kandidaat.


