Subsidieregeling praktijkleren
De Subsidieregeling Praktijkleren trad op 1 januari 2014 in werking en vervangt de Wet
afdrachtvermindering onderwijs.
Doelstelling
Het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen door middel van de
verstrekking van subsidie. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van een werkgever voor
de begeleiding van een deelnemer.
Doelgroep
Werkgevers die een leerwerkplaats bieden aan deelnemers in het MBO die een opleiding volgen in
de BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL).
De regeling
Tot 2019 wordt voor praktijkleerplaatsen in het MBO jaarlijks zo’n € 190miljoen gereserveerd. De
subsidie wordt achteraf verstrekt, per studiejaar. Ondernemers ontvangen subsidie naar verhouding
van het aantal weken waarin begeleiding heeft plaats gevonden. Het subsidiebedrag per
gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats wordt berekend aan de hand van het
beschikbare bedrag gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen dat in aanmerking
komt voor subsidie voor met een maximum van € 2.700,- per gerealiseerde praktijkleerplaats.

Voorwaarden
-

De deelnemer volgt een erkende mbo beroepsbegeleidende leerweg (MBO - BBL)

-

De opleiding is opgenomen in het Centraal register Beroepsopleidingen (Crebo );

-

De onderneming waar de praktijkbegeleiding plaatsvindt is geregistreerd als erkend leerbedrijf;

-

Het onderwijsprogramma omvat minimaal 200 lesuren en 610 uur beroepspraktijkvorming

-

De beroepspraktijkvorming heeft plaatsgevonden op grond van een praktijkleerovereenkomst

-

De werkgever beschikt over een aanwezigheidsregistratie van de beroepspraktijkvorming.

-

De werkgever beschikt over een administratie van de begeleiding en de beroepspraktijkvorming.

Let op!
Deelnemers aan een beroepsopleidende leerweg (bol) vallen niet onder de subsidieregeling!
Dit geldt ook voor deelnemers aan de Derde Leerweg, EVC-trajecten en specifieke (geen Mbo-BBL)
maatwerktrajecten.
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Indienen
-

Voor het schooljaar 2015/2016 kunt u een subsidieaanvraag indienen vanaf 2 juni 2016 9.00 uur
t/m uiterlijk 15 september 2016 17.00 uur.

-

Aanvragen na dit tijdstip komen niet meer in aanmerking.

-

Een subsidieaanvraag wordt ingediend via het e-loket op de website van het RVO - Aanvragen
(Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

-

Het bedrijf heeft een e-Herkenningsnummer niveau 1 of 2 nodig. Vraag dit tijdig aan!!!

-

Let op dat de aanvraag wordt ingediend op het bedrijfsadres wat erkend is door het
kenniscentrum. Op de BPVO moet dit adres ook staan.

-

Uitbetaling van de subsidie is uiterlijk op 15-12-2016

Meer informatie zoals de nodige documenten en een online seminar vindt u op de website van de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregelingpraktijkleren.
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