Aanmelden kandidaat voor testdag en aanvragen subsidie
1.

U meldt kandidaat aan voor testdag via de website (link)

Meteen na de aanmelding krijgt de kandidaat een bevestigingsmail dat hij/zij door het bedrijf zijn aangemeld. De
kandidaat krijgt hierbij de werknemersverklaring toegestuurd die zij digitaal kunnen tekenen.
2.

Sectorinstituut plant de kandidaat in voor de testdag (indien nodig).

We nemen telefonisch contact op met de kandidaat voor het inplannen van de testdag.
Kandidaten met C rijbewijs + code 95 worden vrijgesteld van de testdag. Zij ontvangen de deelnemersverklaring
ook en dienen deze digitaal te ondertekenen.
3. Kandidaat gaat naar testdag
De kandidaat wordt getest op de volgende onderdelen:
•
•
•
•
•

4.

Rijcapaciteitentest. Hiermee testen we de rijvaardigheid. Samen met een instructeur wordt er ongeveer
een uur proef gereden in een vrachtwagen.
Nederlandse taaltest. Hiermee testen we online de kennis van begrijpend lezen. De test gaat om het
begrijpen van de theorie van de opleiding en de examens.
Competentietest. Hiermee testen we de competenties en talenten.
Intelligentietest. Dit geeft een indicatie of de kandidaat de theorie makkelijk tot zich zal nemen.
Reactievermogen test & Selectieve Keuzetest (RT-test & SK-Test). Hiermee testen we online de
reactiesnelheid onder druk.

Na de (eventuele) testdag worden de overige benodigde documenten automatisch naar u verstuurd
•

Bij doorstroom wordt de alleen ‘Werkgeversverklaring Doorstroom’ verstuurd per mail naar de
werkgever.
•
Bij zij-instroom wordt de ‘Werkgeversverklaring Zij-instroom’ & ‘Baangarantieformulier’ per mail naar de
werkgever verstuurd. De kandidaat krijgt vervolgens per mail de baangarantieformulier toegestuurd
nadat de werkgever deze heeft ondertekend.
Dit proces gaat via DocuSign, dat is een tool om digitaal een handtekening te kunnen zetten. Per formulier
staan er instructies bij hoe je de deze ondertekent.
5.

Wanneer alle partijen de benodigde documenten digitaal hebben ondertekend, zorgt het
Sectorinstituut de vooraanmelding van de kandidaat bij SOOB Subsidiepunt

Wanneer alle partijen de benodigde digitale handtekeningen hebben gezet, worden de formulieren automatisch
naar het Sectorinstituut verstuurd. Na controle melden wij de kandidaten bij het SOOB aan. Zodra wij dat hebben
gedaan ontvangt u automatisch het SOOB ID nummer per mail.
6.

U meldt kandidaat bij rijschool aan met het nieuwe ID nummer voor de opleiding tot
vrachtwagenchauffeur.

7. Na het behalen van de opleiding start de kandidaat als chauffeur

