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Schooljaar 2017-2018  
Wijzigingen Subsidieregeling praktijkleren 

Het doel van de Subsidieregeling praktijkleren is het stimuleren van werkgevers om praktijkleerplaatsen en 
werkleerplaatsen aan te bieden. 

Voorwaarden 

Algemeen  

 Subsidie is beschikbaar voor de begeleiding van de volgende groepen:  
o deelnemers aan een mbo-opleiding die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) betreft; 
o studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke 

omgeving), bestaande uit een combinatie van leren en werken. De werkcomponent moet deel 
uitmaken van de opleiding. Dat geldt zowel voor duaal- als deeltijd-hbo; 

o praktijkleerplaatsen voor leerlingen in het kader van een leer-werktraject in het vmbo, en 
praktijkleerplaatsen voor leerlingen in het kader van een entreeopleiding in het voortgezet 
onderwijs; 

o leerlingen binnen het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel in het voortgezet speciaal onderwijs 
en leerlingen in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs van het voortgezet speciaal onderwijs; 

o leerlingen van het praktijkonderwijs (pro) in het voortgezet onderwijs; 
o promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit 

of een instituut van de KNAW of NWO: over hun loonkosten moeten afspraken zijn gemaakt met 
een privaatrechtelijke rechtspersoon; 

o werknemers van een privaatrechtelijke rechtspersoon die promotieonderzoek doen of een 
opleiding tot technologisch ontwerper volgen. Deze werknemers doen promotieonderzoek of 
volgen de opleiding op grondslag van een overeenkomst tussen dat bedrijf en een universiteit, 
die de werknemer begeleidt. Ook voor technologisch ontwerpers in opleiding die bij het tweede 
deel van hun reguliere opleiding hun ontwerpopdracht bij een privaatrechtelijke rechtspersoon 
doen, kan laatstgenoemde subsidie ontvangen. 

 Voor zowel mbo- als hbo-praktijkleerplaatsen geldt dat met een deelnemer of student aan een opleiding 
wordt gelijkgesteld: een natuurlijk persoon die gedurende het desbetreffende studiejaar een opleiding 
heeft gevolgd in een andere lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de 
Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, indien de werkgever gevestigd is in 
Nederland en beschikt over een verklaring dat die opleiding wat betreft niveau en kwaliteit vergelijkbaar 
is met een Nederlandse opleiding. 

 Subsidieverstrekking wordt geweigerd voor zover door verstrekking van de subsidie:  
o aan de werkgever voor de deelnemer of student voor meer volledige gerealiseerde 

praktijkleerplaatsen subsidie zou worden verstrekt dan de duur van de opleiding van de 
deelnemer of student in studiejaren; 

o aan de werkgever voor de promovendus voor meer dan vier volledige gerealiseerde 
werkleerplaatsen subsidie zou worden verstrekt; of 

http://www.vindsubsidies.nl/Scheme/View/GRNLBP3!S13898
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o aan de werkgever voor de technologisch ontwerper in opleiding voor meer dan twee volledige 
gerealiseerde werkleerplaatsen subsidie zou worden verstrekt. 

 

Subsidievoorwaarden mbo-praktijkleerplaatsen  

 Subsidie voor mbo-praktijkleerplaatsen wordt slechts verstrekt voor zover:  
o de deelnemer gedurende het desbetreffende studiejaar of een deel daarvan een 

beroepsopleiding heeft gevolgd, die gericht is op het behalen van een kwalificatie die is 
opgenomen in het Centraal register beroepsonderwijs, bedoeld in artikel 6.4.1 van de Wet 
educatie en beroepsonderwijs (afgekort WEB); 

o het onderwijsprogramma van de beroepsopleiding, bedoeld onder a, aan de eisen met 
betrekking tot voldoende begeleide onderwijsuren en uren beroepspraktijkvorming voldoet als 
bedoeld in artikel 7.2.7, vierde lid, van de WEB; 

o de verzorging van het onderricht in de praktijk van het beroep voor de deelnemer door de 
werkgever plaats heeft gevonden op grond van en overeenkomstig een 
praktijkleerovereenkomst; 

o de werkgever beschikt over een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de 
beroepspraktijkvorming; 

o de werkgever beschikt over een administratie waaruit de begeleiding van de deelnemer blijkt, en 
de wijze waarop de deelnemer het deel van de beroepsopleiding met betrekking tot de 
beroepspraktijkvorming heeft gerealiseerd. 

 Geen subsidie wordt verstrekt voor een gerealiseerde praktijkleerplaats voor een deelnemer in het kader 
van een beroepsopleiding, indien de beroepspraktijkvormingsovereenkomst uitsluitend betrekking heeft 
op één of meer keuzedelen.  

 

Subsidievoorwaarden hbo-praktijkleerplaatsen  

 Subsidie voor hbo-praktijkleerplaatsen wordt slechts verstrekt voor zover:  
o de student gedurende het desbetreffende studiejaar een opleiding in het hoger 

beroepsonderwijs heeft gevolgd, waarvoor op grond van artikel 5a.9 van de Wet op het hoger 
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (afgekort WHW) accreditatie is verleend, en de 
opleiding is opgenomen in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs, bedoeld in artikel 
6.13 van die wet, en de code van de opleiding is opgenomen in de onderdelen techniek of 
landbouw en natuurlijke omgeving; 

o de verzorging van het onderricht in de praktijk van het beroep voor de student door de 
werkgever plaats heeft gevonden op grond van en overeenkomstig een 
praktijkleerovereenkomst; 

o de werkgever beschikt over een aanwezigheidsregistratie van de student bij de 
beroepsuitoefening; 

o de werkgever beschikt over een administratie, waaruit de begeleiding van de student blijkt en de 
wijze waarop de student het deel van de kwaliteiten met betrekking tot de beroepsuitoefening 
heeft gerealiseerd. 
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Subsidievoorwaarden werkleerplaatsen voor promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding  

 Subsidie voor werkleerplaatsen voor promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding wordt slechts 
verstrekt voor zover:  

o de promovendus:  
 a. voor zijn onderzoek een arbeidsovereenkomst met of aanstelling bij een universiteit 

of een instituut van de NWO of de KNAW heeft, op basis van een overeenkomst tussen 
één van die instellingen en de werkgever over de financiering van de loonkosten van de 
promovendus door de werkgever; of 

 b. met de werkgever een arbeidsovereenkomst heeft en de werkgever een 
overeenkomst heeft met een universiteit of een instituut van de NWO of de KNAW over 
de begeleiding door die instelling van de promovendus bij diens onderzoek. 

o de technologisch ontwerper in opleiding:  
 c. voor zijn opleiding een arbeidsovereenkomst met of aanstelling bij een universiteit 

heeft en in dat kader een ontwerpopdracht bij de werkgever vervult op basis van een 
overeenkomst tussen de universiteit en de werkgever; of 

 d. een arbeidsovereenkomst heeft met de werkgever en de werkgever een 
overeenkomst heeft met een universiteit over de begeleiding door de universiteit van 
de technologisch ontwerper in opleiding bij diens opleiding. 

 

Subsidievoorwaarden vso praktijkleerplaatsen  

 Subsidie kan worden verstrekt aan een werkgever (de stagegever, niet zijnde het bevoegd gezag) voor:  
o een gerealiseerde praktijkleerplaats voor een leerling in het kader van het arbeidsmarktgerichte 

uitstroomprofiel in het voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 14c van de WEC; 
o een gerealiseerde praktijkleerplaats voor een leerling in het kader van een leer-werktraject in het 

uitstroomprofiel vervolgonderwijs van het voortgezet speciaal onderwijs, bedoeld in artikel 14a 
van de WEC. 

 Subsidie wordt slechts verstrekt voor zover:  
o de leerling als daadwerkelijk schoolgaand staat ingeschreven aan een school voor voortgezet 

speciaal onderwijs en in het laatste schooljaar onderwijs volgt in het arbeidsmarktgerichte 
uitstroomprofiel als bedoeld in artikel 14c van de WEC, respectievelijk een leer-werktraject in het 
uitstroomprofiel vervolgonderwijs, bedoeld in artikel 14a van de WEC; 

o de stage van de uitstroomprofielen een omvang heeft van tenminste 640 klokuren en voldoet 
aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 17, van de WEC en Titel III van het Onderwijskundig 
besluit WEC; 

o de verzorging van het onderricht in de praktijk van het beroep voor de leerling door de 
werkgever plaats heeft gevonden op grond van en overeenkomstig een stage-overeenkomst; 

o de werkgever over een gunstige beoordeling beschikt door de Samenwerkingsorganisatie 
beroepsonderwijs bedrijfsleven als bedoeld in artikel 7.2.10, tweede lid, van de WEB; 

o de werkgever beschikt over een aanwezigheidsregistratie van de leerling bij het praktijkgedeelte; 
en 

o de werkgever beschikt over een administratie waaruit de begeleiding van de leerling blijkt en de 
wijze waarop de leerling de leerdoelen van het praktijkgedeelte heeft behaald. 
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Subsidievoorwaarden praktijkonderwijs praktijkleerplaatsen  

 Subsidie wordt slechts verstrekt voor zover:  
o de leerling als daadwerkelijk schoolgaand staat ingeschreven aan een school voor 

praktijkonderwijs als bedoeld in artikel 10f van de WVO en onderwijs volgt in het laatste 
schooljaar; 

o de stage een omvang heeft van tenminste 640 klokuren en voldoet aan de voorschriften, 
bedoeld in paragraaf 6 van hoofdstuk III van het Inrichtingsbesluit WVO; 

o de verzorging van het onderricht in de praktijk van het beroep voor de leerling door de 
werkgever plaats heeft gevonden op grond van en overeenkomstig een stageovereenkomst; 

o de werkgever over een gunstige beoordeling beschikt door de Samenwerkingsorganisatie 
beroepsonderwijs bedrijfsleven als bedoeld in artikel 7.2.10, tweede lid, van de WEB; 

o de werkgever beschikt over een aanwezigheidsregistratie van de leerling bij het praktijkgedeelte; 
en 

o de werkgever beschikt over een administratie waaruit de begeleiding van de leerling blijkt en de 
wijze waarop de leerling de leerdoelen van het praktijkgedeelte heeft behaald.  

Subsidievoorwaarden vmbo praktijkleerplaatsen  

 Subsidie kan worden verstrekt aan een werkgever voor:  
o a. een gerealiseerde praktijkleerplaats voor een leerling in het kader van een leer-werktraject in 

het voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 10b1 van de WVO; 
o b. een gerealiseerde praktijkleerplaats voor een leerling in het kader van een entreeopleiding in 

het voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 10b8 van de WVO. 

 Subsidie voor vmbo praktijkleerplaatsen wordt slechts verstrekt voor zover:  
o de leerling een basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs volgt, die is ingericht 

als leer-werktraject als bedoeld in artikel 10b1 van de WVO en dat specifiek is gericht op het 
behalen van een startkwalificatie op het niveau van de basisberoepsopleiding, bedoeld in artikel 
7.2.2, eerste lid, onder b, van de WEB; 

o het praktijkgedeelte van het leer-werktraject voldoet aan het aantal klokuren, bedoeld in artikel 
10b1, eerste lid, van de WVO; 

o de verzorging van het onderricht in de praktijk van het beroep voor de leerling door de 
werkgever plaats heeft gevonden op grond van en overeenkomstig een 
praktijkleerovereenkomst; 

o de werkgever beschikt over een aanwezigheidsregistratie van de leerling bij het praktijkgedeelte; 
en 

o de werkgever beschikt over een administratie waaruit de begeleiding van de leerling blijkt en de 
wijze waarop de leerling de leerdoelen van het praktijkgedeelte heeft behaald. 

 Subsidie voor praktijkleerplaatsen in het kader van een entreeopleiding wordt slechts verstrekt voor 
zover:  

o de leerling een basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs volgt die is ingericht als 
entreeopleiding als bedoeld in artikel 10b8 van de WVO en dat wordt verzorgd als 
beroepsbegeleidende leerweg, bedoeld in artikel 7.2.2, tweede lid, van de WEB; 

o de beroepspraktijkvorming van de entreeopleiding voldoet aan het aantal klokuren, bedoeld in 
artikel 7.2.7, vierde lid, van de WEB; 
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o de verzorging van het onderricht in de praktijk van het beroep voor de leerling door de 
werkgever plaats heeft gevonden op grond van en overeenkomstig een 
praktijkleerovereenkomst; 

o de werkgever beschikt over een gunstige beoordeling door de Samenwerkingsorganisatie 
beroepsonderwijs bedrijfsleven, bedoeld in artikel 7.2.10, tweede lid, van de WEB; 

o de werkgever beschikt over een aanwezigheidsregistratie van de leerling bij het praktijkgedeelte; 
en 

o de werkgever beschikt over een administratie waaruit de begeleiding van de leerling blijkt en de 
wijze waarop de leerling de leerdoelen van het praktijkgedeelte heeft behaald. 

Bijdrage 

Het subsidiebedrag per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats wordt berekend aan de 
hand van het beschikbare bedrag voor de desbetreffende categorie, gedeeld door het aantal gerealiseerde 
praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie voor die categorie, met een 
maximum van € 2700 per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats. 

Samenvatting 

Het doel van de Subsidieregeling praktijkleren is het stimuleren van werkgevers om praktijkleerplaatsen en 
werkleerplaatsen aan te bieden.  
 
De regeling vervangt sinds 1 januari 2014 de Afdrachtvermindering onderwijs (WVAOW).  
 
In aanmerking voor subsidie komen bedrijven of organisaties die een praktijkleerplaats of werkleerplaats 
verzorgen. Voor mbo en vmbo leerplaatsen geldt dat de werkgever een erkend leerbedrijf moet zijn. Deze 
werkgevers komen voor de begeleiding van de volgende groepen voor subsidie in aanmerking:  

 deelnemers aan een mbo-opleiding die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) betreft; 

 studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving), 
bestaande uit een combinatie van leren en werken. De werkcomponent moet deel uitmaken van de 
opleiding. Dat geldt zowel voor duaal- als deeltijd-hbo; 

 praktijkleerplaatsen voor leerlingen in het kader van een leer-werktraject in het vmbo, en 
praktijkleerplaatsen voor leerlingen in het kader van een entreeopleiding in het voortgezet onderwijs; 

 leerlingen binnen het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel in het voortgezet speciaal onderwijs en 
leerlingen in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs van het voortgezet speciaal onderwijs; 

 leerlingen van het praktijkonderwijs (pro) in het voortgezet onderwijs; 

 promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een 
instituut van de KNAW of NWO: over hun loonkosten moeten afspraken zijn gemaakt met een 
privaatrechtelijke rechtspersoon; 

 werknemers van een privaatrechtelijke rechtspersoon die promotieonderzoek doen of een opleiding tot 
technologisch ontwerper volgen. Deze werknemers doen promotieonderzoek of volgen de opleiding op 
grondslag van een overeenkomst tussen dat bedrijf en een universiteit, die de werknemer begeleidt. Ook 
voor technologisch ontwerpers in opleiding die bij het tweede deel van hun reguliere opleiding hun 
ontwerpopdracht bij een privaatrechtelijke rechtspersoon doen, kan laatstgenoemde subsidie ontvangen. 
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De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van een werkgever voor de begeleiding van een deelnemer of 
student, of een tegemoetkoming in de loonkosten of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch 
ontwerper in opleiding. Die begeleidingskosten kunnen onder andere bestaan uit materiaalkosten, kosten van in te 
zetten werknemers van het bedrijf voor de begeleiding van de deelnemer of student, of kosten verbonden aan de 
inschakeling van intermediaire partijen om te kunnen beschikken over een deelnemer of student.  
 
Het subsidiebedrag per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats wordt berekend aan de 
hand van het beschikbare bedrag voor de desbetreffende categorie, gedeeld door het aantal gerealiseerde 
praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie voor die categorie, met een 
maximum van € 2700 per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats.  
 
Aanvragen kunnen jaarlijks tot en met 15 september (17.00 uur) na het studiejaar waarvoor subsidie wordt 
aangevraagd, met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland. De aanvragen moeten elektronisch worden ingediend via de website van de Rijksdienst. Na 15 
september wordt gelijktijdig besloten op alle ingediende aanvragen. 

In het kort 

Het doel van de Subsidieregeling praktijkleren is het stimuleren van werkgevers om praktijkleerplaatsen en 
werkleerplaatsen aan te bieden.  
 
In aanmerking voor subsidie komen bedrijven of organisaties die een praktijkleerplaats of werkleerplaats 
verzorgen.  
 
De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van een werkgever voor de begeleiding van een deelnemer of 
student of een tegemoetkoming in de loonkosten of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch 
ontwerper in opleiding.  
 
Het subsidiebedrag per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats wordt berekend aan de 
hand van het beschikbare bedrag voor de desbetreffende categorie gedeeld door het aantal gerealiseerde 
praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie voor die categorie, met een 
maximum van € 2700 per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats.  
 
Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Interessante Links 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - Subsidieregeling praktijkleren 
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren 

Bron: Idox group 

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren
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Contactinformatie 

Voor meer informatie over deze subsidieregeling, kunt u contact opnemen met: 

Praktijkleren Nederland 
 

Adres Stationsstraat 29 
5038 EC Tilburg 

Telefoon 088- 4600500 

E-mail  info@praktijklerennederland.nl  

Website  www.praktijklerennederland.nl 

 

Bron Artikel: Idox Group 
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