LEREN LOONT
Subsidieregeling Praktijkleren 2014
Van leren is nog nooit iemand slechter geworden. Daarom stimuleert u uw medewerkers om
zich te blijven bijscholen en neemt u bij voorkeur jonge mensen aan via een praktijkleertraject.
Daar worden zij en uw organisatie beter van. Het enige nadeel is dat opleiden geld en tijd kost.
Gelukkig vindt u de overheid aan uw zijde. Ook zij ziet de waarde van opleiden en is bereid u
financieel tegemoet te komen.
Als opvolger van de fiscale regeling WVA Onderwijs is de subsidieregeling Praktijkleren 2014 in het leven geroepen. Het doel van
deze regeling is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen door middel van
de verstrekking van subsidie. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van een werkgever voor de begeleiding van een
deelnemer of student.
Voorwaarden
De volgende opleidingen kunnen o.a. in aanmerking komen:

GOED OM TE WETEN:

•
•

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie dient u :

Erkende mbo-opleidingen (BBL voltijds en 200 urennorm)
Erkende (vol- en deeltijds) HBO-opleidingen techniek (incl.
landbouw en natuurlijke omgeving).

Maximale subsidie: € 2.700,- per leerling per schooljaar. De
aanvraag dient aan het einde van het betreffende schooljaar te
worden ingediend (deadline 15 september).
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•
•
•
•

Contacturen met de onderwijsinstelling te registreren;
De aanwezigheid van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming vast te leggen;
Een administratie aan te houden waaruit de begeleiding
van de deelnemer blijkt (nieuw t.o.v. de WVA-regeling);
Een administratie te voeren waaruit blijkt hoe en welke
kwalificaties/kwaliteiten m.b.t. de beroepsvorming zijn
behaald.

Finestri Subsidiemanagement ondersteunt u graag met de
opzet en implementatie van de administratie van de subsidie
en met het indienen van de aanvraag.

LEREN LOONT
Subsidieregeling Praktijkleren 2014
De regeling kent een aantal administratieve vereisten. Voor het benutten van de subsidie dient u te beschikken over de volgende zaken:
• Registratie contacturen met de docent van de onderwijsinstelling (MBO: > 200 uur);
• Een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming;
• Een administratie waaruit de begeleiding van de deelnemer blijkt (NIEUW t.o.v. WVA Onderwijs!);
• Een administratie waaruit blijkt hoe en welke kwalificaties/kwaliteiten m.b.t. de beroepsvorming zijn behaald.
Opleidingen voor 1-1-2014 gestart		
De Subsidieregeling Praktijkleren geldt per 1 januari 2014. Maar u heeft wellicht al opleidingen of BBL-trajecten lopen. Hieronder ziet u hoe u dan kunt handelen:
• Bijdrage in kosten tot 31 december 2013: WVA Onderwijs subsidie. Deze regeling mag met terugwerkende kracht van 5 jaar
worden benut. Denkt u dat een check op deze regeling zinvol is, neem dan contact met ons op!
• Bijdrage in de kosten vanaf 1 januari 2014: Regeling Praktijkleren 2014.
Dienstverlening Finestri Subsidiemanagement BV:
De administratie is dus niet gering. De medewerkers van Finestri kunnen u ondersteunen met de opzet en implementatie van
de administratie van de subsidie en met het indienen van de aanvraag. U zelf zorgt voor het verzamelen van de gegevens voor
deze administratie. Wij zorgen ervoor dat uw aanvraag compleet en tijdig wordt ingediend.
In het kort kent de dienstverlening van Finestri voor deze regeling de volgende fasen:

ACTIVITEIT

RESULTAAT

Voorbereiden en inventarisatie

Overzicht subsidiabele kandidaten + beschrijving over het
proces

HR-manager/ Opleidingscoördinator klant/ Finestri

Q1 2014

Opzetten administratie

Een administratie die conform
de regeling is opgezet

Klant en Finestri

Q1 2014

Uitvoeren administratie

Alle benodigde gegevens zijn
bij elkaar verzameld

Klant

Januari 2014 - augustus 2014

Controle en monitoring
administratie

Tussentijdse en eindrapportages

Finestri

Januari 2014 - augustus 2014

Indienen aanvraag

Een juiste en volledige
aanvraag

Finestri

Uiterlijk 15 september 2014

Bent u geïnteresseerd en/of heeft u vragen, neem dan gerust
contact op met onze specialist op HR gebied:
Raymond van de Peppel
06-44430233 / Rvandepeppel@finestri.nl

PLANNING

DOOR WIE?
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