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Samenwerking UWVwerkbedrijf

Geachte werkcoach,

Welkom bij de
RijbewijsConcurrent.

Deze webpagina hebben

wij speciaal voor u
ingericht om u bekend te
maken

met het scholingstraject

van de
RijbewijsConcurrent.

Voor de opleiding tot
zelfstandig rij-instructeur is
de RijbewijsConcurrent

als opleider aangesloten bij
UWV scholingsbureau.

 

NIEUWE KANDIDATEN

Kandidaten een informatiebijeenkomst op ons hoofdkantoor
bijgewoond of een persoonlijk gesprek aan huis gehad en zijn
door ons geschikt bevonden voor het opleidingstraject.

INDIENEN VAN EEN SCHOLINGSVOORSTEL

1. Uw kandidaat heeft een informatiebijeenkomst van de
RijbewijsConcurrent bijgewoond of een persoonlijk
gesprek aan huis gehad, heeft aangegeven dat hij of zij
het opleidingstraject wil volgen en is daarvoor door ons
geschikt bevonden;

2. Wij stellen een op naam van de kandidaat gestelde
offerte op voor de opleiding tot zelfstandig rij-
instructeur en zenden dat aan u als begeleidende
werkcoach per email toe;

3. Indien uw kandidaat voor het scholingsvoorstel in
aanmerking komt en u  met de offerte akkoord kunt

gaan geeft u opdracht aan UWV scholingsbureau een
scholingsvoorstel middels de daarvoor ontwikkelde
Alcuin Scholingsdatabank-software in te dienen. Uw

opdracht, voorzien van de offerte die u van ons
per e-mail ontving, kunt u per fax (faxnummer: 077

356 77 05) aan UWV Scholingsbureau toezenden
of per e-mailbericht doorsturen naar:

UWVscholingsbureau@uwv.nl.

4. De RijbewijsConcurrent is als opleider aangesloten bij
UWV scholingsbureau en ontvangt het
scholingsvoorstel vanuit Alcuin ter acceptatie
aangeboden;

5. Zodra de RijbewijsConcurrent het scholingsvoorstel
online accepteert stelt UWV scholingsbureau u als
begeleidende werkcoach op de hoogte;

6. Tenslotte dient u definitief akkoord door te geven aan
UWV Scholingsbureau;

7. Uw kandidaat wordt vervolgens door de
RijbewijsConcurrent uitgenodigd voor de start van de
opleiding tot zelfstandig rij-instructeur en wordt vanaf
dat moment vanuit het hoofdkantoor volledig
ondersteund en begeleidt.
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EXTRA INFORMATIE

Als extra ondersteunende informatie treft u rechts op deze
webpagina aan:

RijbewijsConcurrenten per postcode
Gegevens hoofdkantoor RijbewijsConcurrent
Gegevens contactpersonen hoofdkantoor

Wij vertrouwen erop u van dienst te zijn en kijken uit naar een
duurzame samenwerking.

Met vriendelijke groet,

Henk Bakker

algemeen directeur

Email: henk@rijbewijsconcurrent.nl
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