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SubsiMemo 
 

Praktijkleren 
 

 
 
Doel 
Met de subsidieregeling Praktijkleren stimuleert de overheid werkgevers om 
praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Hierdoor kunnen leerlingen, 
deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen zich beter 
voorbereiden op de arbeidsmarkt. U vraagt de subsidie na afloop van de begeleiding aan. 
 
Voor wie?  
De regeling is voor bedrijven of organisaties die praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen 
verzorgen in één van de onderstaande categorieën:  

• Vmbo: Een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg in het 3e of 4e leerjaar. 

• Mbo: Een opleiding binnen de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) 

• Hbo: Een duale of deeltijdopleiding die binnen de sectoren techniek/landbouw, natuurlijke 
omgeving/gezondheidszorg of gedrag & maatschappij valt. 

• Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio)  

• Voorgezet Speciaal Onderwijs (VSO) 

• Praktijkonderwijs: leerlingen welke in het laatste jaar Praktijkonderwijs zitten. 

• Entreeopleiding vmbo 
 
De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie. Neem hiervoor contact met ons op. 
 
U kunt alleen subsidie aanvragen voor de weken waarin daadwerkelijk begeleiding bij de 
beroepspraktijkvorming heeft plaatsgevonden. Weken van afwezigheid door bijvoorbeeld 
ziekte of vakantie tellen niet mee als weken van begeleiding.  
Voor werkgevers die te maken hebben gehad met gedwongen sluiting sinds 16 december 
2020 als gevolg van de corona-maatregelen, worden de weken waarin zij de BBL-studenten 
niet konden begeleiden, niet in mindering gebracht op de subsidie. Ditzelfde geldt voor 
bedrijven die weliswaar niet gedwongen gesloten waren, maar toch moesten sluiten, omdat 
voortzetting van het bedrijf, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, niet 
verantwoord was. 
 
Administratie 
De werkgever van een vmbo-leerling, mbo-bbl-deelnemer of een hbo-student beschikt over 
de volgende stukken in de administratie: 

• een (praktijkleer)overeenkomst  

• een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming.  

• 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.  
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Subsidiebedrag 
Het maximum is € 2.700,- per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats bij een begeleiding 
van 40 (of meer) weken. Bij overschrijding van het beschikbare subsidiebudget per 
onderwijscategorie wordt het budget evenredig verdeelt over de ingediende aanvragen in die 
categorie en kan dus lager uitvallen. 
 
Extra budget MBO-BBL Leerwerkplek 
De subsidieregeling Praktijkleren wordt in de studiejaren 2019/2020 tot en met 2021/2022 
uitgebreid met een extra compartiment van €10,6 miljoen per studiejaar voor de sectoren 
landbouw, horeca en recreatie.  
 
Voor de conjunctuurgevoelige sectoren (die niet onder de sectoren landbouw, horeca en 
recreatie vallen) is in de studiejaren 2020-2021 en 2021-2022 ook € 10,6 miljoen per 
studiejaar beschikbaar. Er is een overzicht beschikbaar, waarin de SBI-codes staan die tot 
de conjunctuurgevoelige sectoren behoren. 
 
Erkende leerbedrijven kunnen bovenop de gebruikelijke subsidie praktijkleren een extra 
subsidiebedrag aanvragen voor een MBO-BBL leerwerkplek. De hoogte van de toeslag is in 
beide gevallen afhankelijk van het aantal gerealiseerde weken begeleiding bij de 
beroepspraktijkvorming in het betreffende studiejaar. Het beschikbare budget wordt per 
gerealiseerde begeleidingsweek verdeeld over alle leerplaatsen die in aanmerking komen 
voor de toeslag. 
 
Aanvraagperiode 
De Subsidieregeling Praktijkleren per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats voor het 
schooljaar 2020/2021 is aan te vragen van 1 juni 2021 9:00 tot 16 september 2021. 
 
Mocht u vragen hebben over deze regeling, neem dan contact met ons op via telefoon  
0541-510525 of stuur ons een mail: subsidie@InnoSub.nl. 
 
InnoSub.nl 
Hendrik, Marisca, Anneke, Robert. 
 


