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De Subsidieregeling praktijkleren vervangt de afdrachtvermindering onderwijs. Deze
nieuwe subsidieregeling kent andere voorwaarden en een beperktere doelgroep. Ook
zijn er geen vaste bedragen meer.Werkgevers die in het verleden gebruikmaakten van
de afdrachtvermindering onderwijs mogen niet vergeten te controleren of de regeling
juist is toegepast

Feiten en omstandigheden
Per 1 januari 2014 is de afdrachtvermindering onderwijs komen te vervallen. Deze regeling is
vervangen door de Subsidieregeling praktijkleren. De werkgever krijgt een subsidie als hij
kosten maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. De regeling geldt
ook voor promovendi. Het is vooral de bedoeling om de meest kwetsbare sectoren te
stimuleren. Het gaat hierbij om sectoren waar de jeugdwerkloosheid hoog is of waar er een
groot tekort aan bekwaam en/of wetenschappelijk personeel dreigt te ontstaan.

Controle afdrachtvermindering onderwijs
De afdrachtvermindering onderwijs is weliswaar afgeschaft, maar de Belastingdienst houdt
nog steeds in de gaten of werkgevers de regeling sinds 2008 terecht hebben toegepast. Dat
betekent dat werkgevers na moeten gaan of de afdrachtvermindering is toegepast voor de
juiste categorieën werknemers, of de hoogte daarvan klopt en of is voldaan aan de
onderwijs- en kwaliteitsvereisten.

Voorwaarden Subsidieregeling praktijkleren
Voor de Subsidieregeling praktijkleren gelden de volgende voorwaarden:

 De werkgever is een erkend leerbedrijf of is door de onderwijsinstelling aangemerkt
als bedrijf of organisatie die een goede begeleiding geeft.

 De werkgever werkt volgens een geldige (praktijkleer)overeenkomst.
 De beroepsopleiding van de leerling/deelnemer/student valt onder de sectoren die in

de Subsidieregeling Praktijkleren zijn aangewezen (zie volgend onderdeel).
 De beroepsopleiding moet leiden tot een diploma en moet in het Centraal register

beroepsopleidingen of het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs bij DUO
zijn opgenomen.

 De beroepsopleiding moet voldoen aan de eisen van de betreffende
onderwijswetgeving.

Om door de onderwijsinstelling te worden aangewezen als bedrijf of organisatie die een
goede begeleiding geeft dient er voor hbo-studenten een overeenkomst te worden opgesteld
tussen de student, de onderwijsinstelling en het bedrijf. Hierin moet worden aangegeven wat
de begeleiding inhoudt en welke kwaliteiten de studenten moeten realiseren op de
praktijkplaats.
Voor promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s) is een overeenkomst
nodig tussen de kennisinstelling en werkgever.

Doelgroepen voor de subsidie
Onder de regeling afdrachtvermindering onderwijs kon voor acht categorieën werknemers de
afdrachtvermindering worden toegepast. Onder de Subsidieregeling praktijkleren is het
aantal categorieën teruggebracht tot vier. Om de subsidie te kunnen aanvragen moeten
werkgevers begeleiding bieden aan leerlingen/deelnemers/studenten uit een van de
volgende sectoren:

 vmbo-leerlingen die een leerwerktraject volgen om een startkwalificatie te halen op
het niveau van een basisberoepsopleiding;

 deelnemers aan een mbo-opleiding in het kader van een beroepsbegeleidende
leerweg;
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 deelnemers aan een duaal of deeltijd hbo-opleiding die vallen onder de CROHO-
onderdelen Techniek of Landbouw en Natuurlijke Omgeving met een verplicht
praktijkonderdeel;.

 promovendi en technologisch toio’s die tijdelijk zijn aangesteld of een
arbeidsovereenkomst hebben gesloten met een universiteit of een instituut van de
KNAW of NWO.

Bedrijven kunnen géén subsidie aanvragen voor de begeleiding aan leerlingen/
deelnemers/studenten uit een van de volgende sectoren:

 deelnemers aan een mbo-opleiding in het kader van een beroepsopleidende
leerweg.;

 deelnemers aan de Derde Leerweg, EVC-procedures en specifieke
maatwerkopleidingen;

 deelnemers aan een voltijd hbo-opleiding;
 deelnemers aan en voltijd universitaire opleiding.

Voor deelnemers aan EVC-procedures was de afdrachtvermindering onderwijs van
toepassing. Zij vallen echter buiten de Subsidieregeling Praktijkleren. Mogelijk worden nog
wel andere subsidies verstrekt vanuit brancheverenigingen en/of ontwikkelings- of
opleidingsfondsen. Ook het UWV vergoedt mogelijk de kosten van EVC-procedures van
werknemers waarvan een werkgever afscheid moet nemen. Werkgevers krijgen geen
vergoeding voor EVC-procedures. Werknemers kunnen deze wel krijgen als ze ziek zijn of
een handicap hebben.

Berekening van het subsidiebedrag
Onder de afdrachtvermindering onderwijs gold er voor bepaalde categorieën werknemers
een toetsloon. Was het loon hoger dan het toetsloon, dan kon de afdrachtvermindering
onderwijs niet worden toegepast. Met de invoering van de Subsidieregeling praktijkleren is
het toetsloon afgeschaft. Er wordt ook geen vast bedrag meer toegekend in de
subsidieregeling. Er geldt nog wel een maximumbedrag.

Voor iedere praktijk- of werkleerplaats die door een werkgever is ingesteld wordt het bedrag
van de subsidie als volgt berekend: het bedrag dat beschikbaar is gesteld voor de doelgroep
waartoe een werknemer behoord gedeeld door het aantal praktijk- of werkplaatsen dat aan
de eisen van deze regeling voldoet. Er geldt een maximum van € 2.700 per praktijk- of
werkleerplaats. Er moet dus rekening mee worden gehouden dat het bedrag van de subsidie
niet een vast bedrag is. Vooraf weet de werkgever niet hoeveel subsidie voor de werknemer
verstrekt wordt. Dit zal per jaar verschillend zijn.

Uitvoering en controle van de Subsidieregeling
De subsidieregeling wordt uitgevoerd en gecontroleerd door de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO.nl). Het aanvragen van de subsidie kan digitaal worden
geregeld. Hiervoor zijn geen andere gegevens nodig dan voorheen voor de
afdrachtvermindering onderwijs. Werkgevers dienen een administratie bij te houden en
moeten deze kunnen tonen als RVO.nl hierom vraagt. De administratie moet bestaan uit:

 een getekende (praktijkleer)overeenkomst;
 een aanwezigheidsregistratie als sprake is van beroepspraktijkvorming, zoals

urenregistratie, een presentielijst of een arbeidsovereenkomst met een
verzuimregistratie;

 documenten waaruit blijkt hoe en welke resultaten zijn bereikt, zoals tussentijdse
gespreks-, beoordelings- en evaluatieverslagen;

 documenten waaruit blijkt door wie, welke begeleiding is gegeven en wanneer die
heeft plaatsgevonden.
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Aanvragen van de subsidie
Voor het aanvragen van de subsidie is een digitaal aanvraagformulier beschikbaar. Hierop
verklaart de werkgever dat de begeleiding heeft plaatsgevonden op basis van een
overeenkomst die door alle partijen is getekend (de zogenoemde praktijkleerovereenkomst).
De subsidie moet per studiejaar worden aangevraagd telkens na afloop van de begeleiding/
het studiejaar. Een volledige praktijkleerplaats staat gelijk aan een volledig studiejaar. Een
werkgever heeft slechts recht op een subsidie voor het deel van het studiejaar dat de
werknemer is begeleid. Dit mag niet worden verward met de deeltijdfactor die onder de
afdrachtvermindering onderwijs van toepassing was.

Wilt u ook in het eerste halfjaar 2014 een beroep doen op subsidie, dan kunt u deze vanaf 2
juni tot en met 15 september aanvragen. Wilt u dat wij die aanvraag voor u verzorgen, dan
kunt u ons daartoe machtigen via een machtigingsformulier. Dit machtigingsformulier
ontvangen we graag voor 30 juni retour.

Belangrijke data voor 2014
Studiejaar:

 vmbo en mbo: 1 januari 2014 t/m 31 juli 2014.
 hbo: 1 januari 2014 t/m 31 augustus 2014.
 Promovendi/toio’s: 1 januari 2014 t/m 31 augustus 2014.

Tijdvak indiening:
 2 juni 2014 t/m 15 september 2014 tot 17:00 uur.

Besluit en uitbetaling:
 Uiterlijk 15 december 2014.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw salaris- of subsidieadviseur van DRV Accountants
& Adviseurs.


