
Geachte Cursist, 

 

U schrijft zich in voor de kosteloze opleiding Manager verzorgd door Detex Opleidingen BV.. 

Eerder kregen wij van meer dan 500 cursisten al hele mooie reacties op deze opleiding. Als u de 

Nederlandse taal op goed niveau (B2) beheerst en een opleiding heeft genoten van tenminste MBO 4 

niveau dan is er geen drempel om mee te doen. Wij wensen ook u veel succes en een plezierige 

opleiding toe…op naar het branche erkende Detex diploma! 

Deze opleiding kan u kosteloos worden aangeboden uit hoofde van de door het Ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid ter beschikking gestelde subsidie Nederland Leert Door Sectoraal 

Maartwerk (Scholing). 

Maar omdat dit een subsidie betreft gelden, naast de Algemene Voorwaarden, enkele spelregels 

waaraan door u voldaan moet worden. 

Namelijk: 

1- U dient een toestemmingsverklaring in te vullen, te ondertekenen en te uploaden in de 

daartoe bestemde portal*. 

2- U dient zich te identificeren middels uw identificatiedocument zijnde een Nederlands 

paspoort. Onder meer uw naam en tevens het BSN nummer moet zichtbaar zijn. Dat 

betekent voor een paspoort dat u de voor- en achterzijde (dus NIET de (rode) kaft) moet 

insturen (bij voorkeur in een scan/.pdf document). Ook dit dient u te uploaden in de portal*. 

3- Tijdens de training dient u een prestatieverklaring in te vullen alsook uw aanwezigheid aan te 

geven. 

4- Voorafgaand aan de training zal u gevraagd worden een DISC analyse in te vullen. Deze 

analyse is een belangrijk onderdeel van de opleiding en zult u toegestuurd krijgen na 

definitieve bevestiging deelname. 

5- Het felbegeerde Detex diploma voor deze opleiding krijgt u wanneer u de opleiding met goed 

gevolg heeft afgerond; tenminste 2 van de 3 opleidingsdagen aanwezig bent geweest en uw 

Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) hebt ingeleverd. 

Bij voldoende inschrijvingen bevestigen wij definitief uw inschrijving. Deze bevestiging zal uiterlijk 2 

weken voor de startdatum van de training worden verstuurd. Deelname is dan onherroepelijk. Bij 

annulering door u/deelnemer is Detex Opleidingen BV gerechtigd gederfde inkomsten bij u in 

rekening te brengen. 

Tegelijkertijd met de bevestiging ontvangt u informatie over hoe de gevraagde gegevens ge-“up-

load” kunnen worden in de daartoe bestemde portal*.  

*de portal is een veilige/afgeschermde omgeving die voldoet aan AVG/Privacy wetgeving. 


