Subsidieregeling praktijkleren
Subsidie voor onderwijsbegeleiding
Werkgevers die hun medewerkers (laten) opleiden,
kunnen aanspraak maken op de subsidieregeling
praktijkleren (SPL). De subsidie is een tegemoetkoming
voor werkgevers in de kosten die hij maakt voor de
begeleiding en bedraagt maximaal € 2.700 per leerling,
deelnemer of student per jaar.

Daarnaast zijn nog een aantal voorwaardelijkheden
van toepassing. Indien u hierover informatie wenst
kunt u contact met ons opnemen. Tevens vindt u deze
informatie op de website van de subsidieverstrekker
(www.rvo.nl).

Wat kan WerkendLeren voor u doen

Ondernemers ontvangen subsidie naar verhouding
van het aantal weken waarin begeleiding heeft
plaatsgevonden. De vergoeding is maximaal € 2.700,per student, per studiejaar. De subsidieaanvraag wordt

WerkendLeren heeft ruime ervaring met het aanvragen
en administreren van (overheids)subsidies voor haar
klanten. Dit doen wij voor u:
•
Wij toetsen voor u of u voldoet aan alle
voorwaardelijkheden. Indien noodzakelijk helpen
wij u aan alle voorwaarden te voldoen;

per studiejaar achteraf ingediend.

•

In alle gevallen wordt de vergoeding uitgekeerd aan het
bedrijf dat de begeleiding verzorgt.

•

Hoogte van de vergoeding

•

Voordelen
• Zekerheid over de te voeren administratie;
• Verlichting administratieve plichten;
• Oplossing voor eigen tijdsdruk, gebrek aan
capaciteit en kennis van wet&regelgeving;
• Tijdigheid en volledigheid indienen van de
subdidieaanvraag.

Wanneer komt u in aanmerking
Bedrijven komen in aanmerking voor subsidie als
zij aan een leerling, student of deelnemer uit een
van de volgende groepen begeleiding bieden (een
arbeidscontract is geen vereiste):
•
VMBO - Leerlingen die een leer- werktraject
specifiek gericht op het behalen van een
startkwalificatie volgen;
•
MBO – Leerlingen die een beroepsbegeleidende
leerweg (BBL) volgen;
•
HBO – Studenten die een duale of deeltijd hboopleiding volgen gericht op techniek of landbouw
en natuurlijke omgeving;
•
Werknemers die promotieonderzoek doen op
grond van een overeenkomst tussen een (private)
werkgever en een universiteit (promovendi).
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•

•

Wij richten de administratie voor u in en voeren
deze voor u, zodat u zeker weet dat u aan alle
administratieve eisen voldoet;
Wij verzorgen voor u de aanvraag bij het ministerie
van OC&W (via het digitale loket www.rvo.nl/
digitaal-indienen/eloket);
U bent met een eigen toegang tot de administratie
altijd en overal op de hoogte van de voortgang;
U kunt zelf kiezen of u wilt afreken op basis van
een vaste fee (€295,-) of op basis van no cure no
pay (20%), prijzen per student (excl. BTW);
Geen langlopende contracten. U betaalt slechts per
student die u bij ons aanmeld.

Indien u gebruik wil maken van onze dienstverlening
of vrijblijvend informatie wilt, neemt u dan telefonisch
contact met ons op via 088 - 28 27 000 of mail naar
info@werkendleren.nl
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