1. Ga naar www.stoof-opleidingsportal.nl druk op <inloggen>.

2. Log in bij <login>. Indien u nog geen inlog heeft maak dan een account aan bij <account
aanmaken>.

3. Kies voor <scholingsvoucher>

4. Kies voor <scholingsvoucher aanvragen>. U gaat nu de gegevens van uw uitzendkracht indienen
om de mentorovereenkomst aan te maken. Let wel. U kunt dit alleen doen indien u reeds een
reservering heeft gemaakt voor scholingsvouchers en deze door STOOF zijn goedgekeurd. Indien
u dit niet heeft gedaan let u dan op de nieuwsbrief van STOOF waarin de nieuwe periodes bekend
worden gemaakt.

5. U bent nu in het overzicht van uw scholingsvouchers. Hier ziet u hoeveel vouchers u heeft
gereserveerd, hoeveel open staan, hoeveel op naam, hoeveel goedgekeurd en hoeveel
afgekeurd.

6. Klik op <Voucher op naam zetten>

7. Maak een unieke code voor uw uitzendkracht aan. Lees de instructies op de website. Klik op
<nieuw> als de uitzendkracht nog niet in het STOOF-opleidingsportal staat. Klik op <bestaande
deelnemer> als de uitzendkracht wel in het STOOF-opleidingsportal staat (bijvoorbeeld omdat
voor de uitzendkracht al een mentorovereenkomst is aangemaakt).

8. Als u op <nieuw> heeft geklikt opent er een scherm. Vul de gegevens van de kandidaat in (1). Klik
op <opslaan> (2).

1

2

9. U heeft nu de unieke code van de uitzendkracht aangemaakt. Deze code zorgt ervoor dat de
uitzendkracht maar één keer kan voorkomen in het systeem en u kunt op deze code de
uitzendkracht in uw overzicht opzoeken.

10. Druk op <ga verder met indienen> om de scholingsvoucher aan te maken.

11. Om de voucher op naam te zetten van uw uitzendkracht vragen wij onderstaande gegevens voor
uw uitzendkracht in te voeren.

12. Klik op voucher aanvragen om de e-mail naar de uitzendkracht te sturen ter goed- of afkeuring.
U ontvangt een e-mail wanneer de uitzendkracht de deelnemersverklaring heeft goed- dan wel
afgekeurd.

13. Als u onderstaand scherm ziet is de e-mail verstuurd.

14. Uw uitzendkracht heeft onderstaande e-mail ontvangen.
Beste <naam uitzendkracht>,
Er is door <naam uitzendorganisatie> een scholingsvoucher voor u aangevraagd door STOOF, het opleidings- en ontwikkelingsfonds
van de flexbranche Dit is een voucher ter waarde van € 500,- inclusief BTW die ingezet kan worden voor een cursus op opleiding. U
beslist geheel zelfstandig welke opleiding u wilt volgen. Zo kunt u werken aan u toekomst! De opleiding moet wel arbeidsrelevant zijn.
Dat betekent dat de opleiding nuttig moet zijn voor uw loopbaan, maar de opleiding hoeft niet functiegericht te zijn.
Uw contactpersoon bij uw uitzendorganisatie kan u adviseren bij een juiste keuze en zal de opleiding naar keuze voor u boeken. U hoeft
dit dus niet zelf te doen. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd door STOOF ontvangt u de voucher via uw contactpersoon van uw
uitzendorganisatie. Wij hebben voor de aanvraag uw goedkeuring nodig.
Wij verzoeken u om de door uw uitzendorganisatie ingevulde gegevens op juistheid te controleren.
Naam: <naam uitzendkracht>
Hoogst genoten opleiding: Lagere school
Doelgroep: werkzaam is in Fase A| Fase 1-2
Conform de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens willen wij u hierbij op de hoogte stellen dat de flexorganisatie die u de
scholingsvoucher namens STOOF aanbiedt, dit formulier, uw geboortedatum, een recente loonstrook als bewijs dat u in dienst bent
(geweest) bij een uitzendorganisatie, en uw e-mailadres zal gebruiken voor het aanvragen van de betreffende scholingsvoucher. Tevens
geeft u door het ondertekenen van dit formulier STOOF toestemming om naar dit e-mailadres een enquête te sturen in het kader van de
scholingsvoucher.
Als u akkoord bent met de gegevens klik dan op de knop GOEDKEUREN.
Als u niet akkoord bent met de gegevens, klik dan op de knop AFKEUREN
Met vriendelijke groet,
STOOF

GOEDKEUREN

AFKEUREN

15. Zodra de aanvraag is goed of afgekeurd ontvangt u hier een e-mail van. Indien de uitzendkracht
akkoord is gegaan wordt dit opgeslagen in de backoffice zodat STOOF uw aanvraag voor de
voucher kan goed- of afkeuren.
Indien de uitzendkracht niet akkoord is gegaan moet u de gegevens opnieuw invoeren. U kunt de
gegevens van de uitzendkracht verwijderen. Gaat u door naar stap 17 van deze handleiding.
16. STOOF ziet de aanvraag in de backoffice en keurt deze binnen twee weken goed of af. Zodra
STOOF de aanvraag heeft goedgekeurd ontvangt u de scholingsvoucher op het door u
opgegeven e-mailadres in het portal. Wij verzoeken u de voucher uit te printen en te overhandigen
dan wel de voucher aan de uitzendkracht te e-mailen. De voucher hoeft niet aan STOOF
geretourneerd te worden.

17. Om de status te zien gaat u naar <Mijn STOOF> in het overzicht aan de linkerkant van uw
scherm. Klik op <overzicht>.

18. Klik op <vergoeding> op alleen de vergoeding te zien waar u de status van wilt zien. In dit geval
scholingsvoucher.

19. Hier ziet u per uitzendkracht wat de status (1) is.
Goedgekeurd: De e-mail met de gegevens is door de uitzendkracht goedgekeurd en de aanvraag
is door STOOF goedgekeurd. Indien u de voucher nogmaals wilt overhandigen dan kunt u de .pdf
downloaden (2).
Openstaand bij uitzendkracht: De uitzendkracht heeft nog niet gereageerd op de e-mail.
Afgekeurd: De uitzendkracht heeft de mail afgekeurd. U moet de aanvraag opnieuw doen. Deze
aanvraag vervalt.
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20. Zodra de uitzendkracht de voucher heeft ontvangen kan er een opleiding gekozen worden. De
voucher is vier maanden na uitgifte geldig. De uitzendorganisatie boekt en betaalt de opleiding.
Daarna kunt u de voucher verzilveren. U kunt onder <opleidingen> in het opleidingsportal zoeken
naar een geschikte opleidingen maar dit hoeft niet. Ga naar <inloggen> en klik op
scholingsvouchers <verzilveren> in het linker direct naar menu.

21. Klik op <verzilveren> om verder te gaan.

22. Kies de deelnemer waar u de voucher van wilt verzilveren.

23. Bekijk de gegevens of dit inderdaad de kandidaat is waar u de voucher voor in wilt dienen. Zo ja,
klik op <Ga verder met indienen> (1). Zo nee, klik op de backbutton op uw scherm (2) en kies een
nieuwe deelnemer – stap 22.
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24. Om in te kunnen dienen heeft u een kopie van de factuur nodig en het betalingsbewijs. Op de
factuur moet de opleiding en de naam van de uitzendkracht staan. Op het betalingsbewijs moet de
naam van de uitzendorganisatie staan en duidelijk zichtbaar dat de opleiding is betaald.
Kijk of uw opleiding en opleider voorkomen in het overzicht. Zo ja, dan wordt er na afloop van de
training automatisch een mail naar uw uitzendkracht gestuurd om de opleiding te evalueren. Deze
evaluatie is terug te vinden in ons opleidingsportal. (1) Let op! Deze functionaliteit werkt pas eind
2015.
Staan de opleiding en opleider er niet in vul dan de gegevens hier onder in. (2)
Als u alles heeft ingevuld kies dan voor <indienen>.
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25. Als de gegevens goed zijn ingediend ziet u onderstaand scherm en ontvangt u een automatisch
gegenereerde mail. STOOF ziet deze in de backoffice en neemt deze in behandeling. Dit duurt
ongeveer twee maanden.

