
 

 

Subsidie Praktijkleren 
 

 

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een 

werkgever maakt voor de begeleiding 

van een leerling, deelnemer of student. 

De subsidieregeling richt zich vooral op: 

 kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem 

is 

 studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd 

personeel (Zoals ICT). 

 wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie. 

 

Hoeveel subsidie kan de werkgever krijgen? 

Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Deze subsidie 

wordt vastgesteld aan de hand van het aantal actieve weken aan gevolgd onderwijs (duur van het 

programma). Hierbij wordt uitgegaan van 42 lesweken per jaar. Dus als er op het moment van 

indienen 21 weken onderwijs zijn gevolgd, kan er dus 50% van €2700,- worden ontvangen. 

 

Wat als dit budget wordt overschreden? 

RVO.nl neemt alle tijdig ingediende aanvragen in behandeling. Bij een overschrijding van het 

beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie verdeelt RVO het budget evenredig over de 

ingediende aanvragen in die categorie. Het budget voor hbo is in de afgelopen jaren nog niet eerder 

overschreden. 

 

Kan een detacheerbureau ook aanspraak maken op de Subsidie praktijkleren? 

Een uitzendbureau of detacheringsbureau kan voor zichzelf subsidie aanvragen als het een 

werkgever is in de zin van de regeling. Verder moet het uitzendbureau zelf de deelnemer, 

waarmee het een praktijkleerovereenkomst heeft gesloten, begeleiden in de praktijk in hun eigen 

bedrijf. 

 

Wanneer opent het declaratie tijdsvlak? 

Het verscheelt per studiejaar wanneer de aanvraag ingediend kan worden. De openingsdatum ligt in 

Juni tot begin September.  

 

Wanneer is de uitbetaling?  

Het RVO heeft maximaal 13 weken (tot December) na sluiting van het aanvraag tijdvak de tijd nodig 

om een uitspraak te doen over het wel of niet toekennen van de subsidie.  Wanneer het RVO de 

subsidie toewijst krijgt de werkgever hier per brief bericht over. 7 dagen na het ontvangen van de 

brief zal de betaling plaatsvinden.  

 

Welke administratie moet ik voeren om een aanvraag te kunnen doen? 

 een (praktijkleer)overeenkomst die door alle noodzakelijke partijen is getekend en waaruit 

onder andere blijkt hoe de begeleiding heeft plaatsgevonden en welk deel van de 

leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties in de beroepsvorming bij de werkgever zijn behaald; 



 een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming. Dit kan 

bijvoorbeeld een uitdraai uit het digitaal tijdschrijfsysteem zijn, een presentielijst, of een 

geldig arbeidscontract samengaand met een verzuimregistratie, zolang deze de 

aanwezigheid van de deelnemer in voldoende mate aantoont. De aanwezigheidsuren op 

school gelden niet als bewijs; 

 een administratie waaruit blijkt dat begeleiding heeft plaatsgevonden (de voortgang van de 

beroepsvorming) en de wijze waarop het deel van de leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties 

met betrekking tot de beroepsvorming is behaald. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een 

(BPV-)werkboek van de deelnemer, gemaakte opdrachten in het kader van de opleiding of 

tussentijdse gespreks-, beoordelings- en evaluatieverslagen. 

 

Welke opleidingen van NOVI komen in aanmerking voor Subsidie Praktijkleren? 

De Hbo bachelor opleidingen in de richting van ICT. Ook werkgevers van deelnemers aan de 

bootcamp komen in aanmerking voor de subsidie, maar alleen voor de doorlooptijd van de 

bootcamp. 

 

Hoe moet ik de subsidie aanvragen? 

De werkgever van een student van NOVI kan de subsidie praktijkleren aanvragen via het RVO 

(https://mijn.rvo.nl/praktijkleren).  

Stap 1: Opleidingsadviseur noemt de mogelijkheid tot subsidie praktijkleren in advies gesprek 

Stap 2: De student schrijft zich in en geeft aan gebruik te willen maken van de subsidie praktijkleren 

Stap 3: De student ontvangt na overdracht, bij inschrijving, een praktijkleer overeenkomst (BPO) 

van studiecoach, naast de reguliere inschrijf-documentatie. 

Stap 4: De werkgever dient de aanvraag in via https://mijn.rvo.nl/praktijkleren 

 

Nadere informatie over het aanvragen van praktijkleren staat op: 

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren 
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