Subsidieregeling
praktijkleren
Op 1 januari 2014 is de Subsidieregeling praktijkleren in werking
getreden. De nieuwe regeling geldt als vervanging voor de
afdrachtsvermindering onderwijs die per 31 december 2013 is
gestopt. Het maximale subsidiebedrag per deelnemer bedraagt
€ 2.700 per schooljaar.

Doel

  Vmbo

De Subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel het stimule-

Leerlingen die een leer-werktraject volgen in het vmbo.

ren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en

Dit traject is specifiek gericht op het behalen van een

werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor

startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsop-

een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding

leiding.

van een leerling, deelnemer of student.

  Mbo
Deelnemers aan een mbo-opleiding, voor zover het om

Voor wie

een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gaat.

Bedrijven, waaronder opleidingsbedrijven, die erkend leerbe-

Let op: deelnemers aan een beroepsopleidende leer-

drijf zijn en die vanaf 1 januari 2014 een praktijkleerplaats of

weg (bol) vallen niet onder de subsidieregeling. Dit geldt

een werkleerplaats aanbieden aan studenten en deelnemers

eveneens voor deelnemers aan de Derde Leerweg, EVC-

in diverse onderwijssectoren kunnen subsidie aanvragen.

trajecten en specifieke maatwerkopleidingen.

Het bedrijf ontvangt subsidie naar verhouding van de periode
waarin hij begeleiding heeft verzorgd. Ook als een deelnemer

  Hbo

stopt, krijgt de werkgever naar verhouding een tegemoetko-

Studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen.

ming in de kosten die hij heeft gemaakt voor de begeleiding.

Hierbij vallen de codes van de opleiding in de CROHO-on-

Daarmee kan iemand elk moment van het studiejaar starten

derdelen techniek of landbouw en natuurlijke omgeving.

en/of stoppen bij een werkgever.

Het gaat alleen om de opleidingen waarbij een praktijkdeel een verplicht onderdeel van de opleiding is.

Voor welke doelgroepen kunt u aanvragen?

Let op: deelnemers aan een voltijdopleiding hbo vallen

Bedrijven komen in aanmerking voor subsidie als zij aan een

niet onder de subsidieregeling.

leerling/student/deelnemer uit een van de volgende sectoren
begeleiding bieden:

  Promovendi en technologisch ontwerpers in
opleiding (toio’s)
Ook voor de medewerkers die vallen onder deze categorie gelden specifieke voorwaarden. Meer informatie
hierover vindt u op www.rvo.nl

Diplomagerichte beroepsopleiding

Het uitgangspunt is dat de werkgever bij de begeleiding

Alleen opleidingen die zich richten op een volledig diploma

van een deelnemer nu al beschikt over de benodigde

komen in aanmerking. Voor mbo horen deze opleidingen

administratie.

opgenomen te zijn in het Centraal register beroepsopleidin-

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) legt geen

gen (Crebo). Voor hbo horen deze opleidingen opgenomen

voorschriften op hoe de administratie precies gevoerd moet

te zijn in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs

worden. Dit omdat de regeling vele sectoren betreft en de

(CROHO). Beheerder is de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

rijksdienst de werkgever niet wil verplichten om in één

van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

bepaald format te werken. De bewijslast ligt bij de werkgever.

(OCW).

Deze moet per deelnemer de administratie kunnen tonen,
wanneer RVO.nl hier om vraagt.

Ook opleidingen van niet-bekostigde onderwijsinstellingen
komen in aanmerking voor subsidie als zij voldoen aan de
onderwijswetgeving. Daarnaast staan zij ook ingeschreven in
het Crebo of CROHO.

Voorwaarden voor aanvraag subsidie
  Een getekende (praktijkleer)overeenkomst;
  Een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming. Dit kan bijvoorbeeld een uitdraai uit

Voorwaarden subsidie

het digitaal tijdschrijfsysteem zijn, een presentielijst, een

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u aan de

geldig arbeidscontract samengaand met een verzuimre-

volgende voorwaarden voldoen:

gistratie, zolang de praktijkvorminguren van de deelnemer

  U bent een erkend leerbedrijf (vmbo/mbo) of door de

ermee kunnen worden aangetoond;

onderwijsinstelling aangemerkt als bedrijf/organisatie die
een goede begeleiding geeft (hbo, promovendi en toio’s);

  U werkt op basis van een geldige (praktijkleer)overeenkomst;

  De beroepsopleiding van de leerling/student/deelnemer
valt onder de gedefinieerde sectoren die onder deze subsidieregeling zijn aangewezen;

  De beroepsopleiding is diplomagericht en is opgenomen
in het Crebo of CROHO bij DUO;

  De beroepsopleiding voldoet aan de kwaliteitsnormen die
de betreffende onderwijswetgeving voorschrijft.

  Een administratie waaruit blijkt hoe en welke kwalificaties/kwaliteiten met betrekking tot de beroepsvorming
zijn behaald. Bijvoorbeeld een (BPV-)werkboek (origineel/
kopie/scan) van de deelnemer en tussentijdse gespreks-,
beoordeling- en evaluatieverslagen.

  Een administratie waaruit de begeleiding van de deelnemer blijkt; door wie, welke begeleidingsactiviteiten en
wanneer heeft de begeleiding plaatsgevonden waardoor
de deelnemer zijn kwalificaties heeft behaald? Dit kan in
de (praktijkleer)overeenkomst zijn afgesproken en bijvoorbeeld als bijlage van de overeenkomst zijn toegevoegd. De
daadwerkelijke uren van de begeleider kunnen per week

Aanwezige administratie en bewijslast

expliciet worden gemaakt door bijvoorbeeld een projec-

Om subsidie te ontvangen, vullen werkgevers een digitaal

turenregistratie of een uitdraai van het reguliere tijdschrijf-

aanvraagformulier met vragen in. Met het indienen van dit

systeem van de werkgever.

aanvraagformulier verklaart de werkgever dat hij beschikt
over een (praktijkleer)overeenkomst die door alle vereiste
partijen is getekend.

Wanneer moet u subsidie aanvragen?

Bewaarplicht

De aanvraag voor subsidie gaat per studiejaar en wordt

Na verstrekking van de subsidie blijven steekproefsgewijs

achteraf ingediend. Als de begeleiding eerder stopt dan in

controles plaatsvinden onder de werkgevers om na te gaan of

de overeenkomst is aangegeven, dan moet dit blijken uit het

de aanvraag naar waarheid is ingevuld en de subsidie terecht

aanvraagformulier. Het bijbehorend tijdspad ziet er als volgt

is uitbetaald. De werkgever heeft dan ook de bewaarplicht

uit:

van de relevante documenten tot 5 jaar na het studiejaar

  Tijdvak indiening 2 juni 2014 tot en met 15 september

waarvoor subsidie is verstrekt.

2014

  Deadline indiening Uiterlijk 15 september 2014 17:00 uur
  Besluit Ministerie Uiterlijk 15 december 2014

Wat kan Flynth Arbeidszaken voor u betekenen?

  Betaling Uiterlijk 31 december 2014

gens beoordelen wij of de leerling voldoet aan de voorwaar-

Samen met u inventariseren wij de lopende trajecten. Vervolden voor de subsidie, geven u tools voor de administratieve

Controle

handelingen en doen voor u de subsidieaanvraag.

Bij deze regeling worden subsidies verstrekt aan bedrijven.
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, uitvoeringsorgani-

Vragen?

satie van het ministerie van Economische Zaken, controleert

Neem gerust contact op met uw vaste contactpersoon of

naleving van de regeling bij de bedrijven. De Onderwijsin-

een Flynth kantoor bij u in de buurt. Ook kunt u uw vragen

spectie ziet toe op naleving van de onderwijswetgeving en de

stellen via arbeidszaken@flynth.nl Wij nemen dan zo spoedig

kwaliteit van het geleverde onderwijs. Zij publiceren op hun

mogelijk contact met u op.

website de meest recente publicaties over de opleidingen.

Flynth adviseurs en accountants
Meander 261
Flynth is een landelijk opererende advies- en accountantsorganisatie met

T (026) 354 26 00

vestigingen in het hele land en circa 1.800 medewerkers. Hoewel Flynth de

E info@flynth.nl

uiterste zorg heeft besteed aan de inhoud van dit leaflet, aanvaardt zij geen
enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid noch voor de

www.flynth.nl

gevolgen daarvan.
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