
Subsidie beschikbaar voor opleidingen
luchtvaartmedewerkers 

Het Sectorfonds Luchtvaart heeft subsidiegeld beschikbaar om
medewerkers in de luchtvaartsector een boost te geven in de
ontwikkeling van hun beroeps- en/of basisvaardigheden. Voor jou
als werkgever is dit aantrekkelijk, omdat jouw medewerkers
kosteloos kunnen deelnemen aan een van onderstaande
trainingen. Daarnaast komt jouw organisatie voor een
tegemoetkoming van € 12,95 in aanmerking voor ieder lesuur
gevolgd in werktijd.

Voor wie?

De trainingen zijn bestemd voor
medewerkers die geen diploma’s hebben of
beschikken over een diploma op mbo-2
niveau of lager. Meer informatie over de
voorwaarden: EU REACT subsidie. 

Wat is er mogelijk?

De basisvaardigheden richten zich op het functioneren van de medewerkers in het algemeen. Bijvoorbeeld: het
verbeteren van de Nederlandse of anderstalige vaardigheid, het werken aan digitale vaardigheden, het werken
aan vitaliteit of het verkrijgen van meer inzicht in financiën.  
 
Met het verder ontwikkelen van de beroepsvaardigheden kunnen medewerkers hun werk beter uitvoeren,
krijgen zij meer zelfvertrouwen en zouden ze door kunnen stromen naar een andere functie. Denk bijvoorbeeld
aan het behalen van een rijbewijs, een heftruckcertificaat of operatorvaardigheden. 

Voor medewerkers die binnen de doelgroep van deze regeling vallen, heeft Luchtvaart Community Schiphol
(LCS) een mooi aanbod. Hieronder een selectie: 

Basiscomputervaardigheden  

Het doel van deze cursus is het aanleren en
verbeteren van de basis computervaardigheden.
Tijdens deze compacte training ontwikkelt de
cursist de basiskennis en -vaardigheden van de
meest gebruikte softwarepakketten. Meer
informatie: Basis computervaardigheden 

Cursus digitale vaardigheden  

Het doel van deze training is om je zekerder te
voelen in het gebruik van digitale middelen. In deze
cursus leert de cursist hoe je digitale zaken kunt
regelen via een smartphone of tablet, maar ook hoe
een laptop werkt en wat digitale veiligheid is. Meer
informatie: Digitale basisvaardigheden 

 
Taalvaardigheid Nederlands  

Het doel van deze cursus is om meer zelfvertrouwen
te krijgen in het spreken, schrijven, lezen en
luisteren in het Nederlands. Meer informatie:
Nederlandse taallessen 

 

Financiële scan  

Tijdens deze scan krijgen cursisten meer inzicht in
hun inkomsten en uitgaven. Meer informatie:
Financiële Scan 

 

Wil je aan de slag met het trainen van jouw
medewerkers die behoren tot de doelgroep van
deze regeling? Neem dan contact op met Jeroen
Stolk, jeroen.stolk@sectorfondsluchtvaart.nl 

 

 

Ben je geïnteresseerd in een van bovenstaande trainingen,
maar wil je die aangepast hebben aan de specifieke
trainingsbehoefte van jouw medewerkers óf ben je op zoek
naar een andere training? Vul dan dit formulier in:
Formulier maatwerk 

https://www.luchtvaartcommunityschiphol.nl/nieuws/700-gesubsidieerde-opleidings-en-ontwikkelplekken-beschikbaar-voor-luchthavenmedewerkers?utm_source=Laposta&utm_campaign=Nieuwsbrief%20LCS%20december%202021%20&utm_medium=email
https://schiphol-lcs.trainingscatalogus.nl/nl/ui#/catalog/course/9e15c8c0-6ee3-44dd-8e05-dc653dd8fba2
https://schiphol-lcs.trainingscatalogus.nl/nl/ui#/catalog/course/cc25d737-a3ed-4caf-9395-7a16beb31a2f?token=clsbu%2B5bcsQiLSA9s0MJmKh6T2bcPiur2mwVAa33LPc%2F44zGPgNB8c%2Bk2O0JQKD4CgetM1jjOYKoCvAMU861XTnx3h39lMBvwaPP%2B9pPY6z1694HijXKvXYGJ875%2Fktp29VNNYps6NWF812hujF1DPEaq3IDcdkNsf6NeSMWBl%2BBJSq%2BCxyUh3NSH54N%2F%2FLVXkbLuxVZYL8wXwNIAThxJQhucRqeR9yhSjwX9H0PcjkoKFqcD134PkIk%2B9IvSWuBrpU6pFVITtgoZTrU2f4B3A%3D%3D
https://schiphol-lcs.trainingscatalogus.nl/nl/ui#/catalog/course/cc25d737-a3ed-4caf-9395-7a16beb31a2f?token=clsbu%2B5bcsQiLSA9s0MJmKh6T2bcPiur2mwVAa33LPc%2F44zGPgNB8c%2Bk2O0JQKD4CgetM1jjOYKoCvAMU861XTnx3h39lMBvwaPP%2B9pPY6z1694HijXKvXYGJ875%2Fktp29VNNYps6NWF812hujF1DPEaq3IDcdkNsf6NeSMWBl%2BBJSq%2BCxyUh3NSH54N%2F%2FLVXkbLuxVZYL8wXwNIAThxJQhucRqeR9yhSjwX9H0PcjkoKFqcD134PkIk%2B9IvSWuBrpU6pFVITtgoZTrU2f4B3A%3D%3D
https://schiphol-lcs.trainingscatalogus.nl/nl/ui#/catalog/course/c7f32341-3c9b-4245-b138-325b076db8b3
https://schiphol-lcs.trainingscatalogus.nl/nl/ui#/catalog/course/0397a8cd-d983-4fa0-9600-c8485cb00308
https://schiphol-lcs.trainingscatalogus.nl/nl/ui#/catalog/course/0397a8cd-d983-4fa0-9600-c8485cb00308
mailto:jeroen.stolk@sectorfondsluchtvaart.nl
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gml3J4LYskGVrDIvKNWizpUTq8f1eDRAtNcSb2dVJXdURVkzS04wSENKTDVBTk9OUVoyMFJLWjhOMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gml3J4LYskGVrDIvKNWizpUTq8f1eDRAtNcSb2dVJXdURVkzS04wSENKTDVBTk9OUVoyMFJLWjhOMy4u

