
 

Subsidiemogelijkheden praktijkleren in het mbo 

 

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN VOOR PRAKTIJKLEREN 

Heeft u werknemers die zonder diploma bij u werken? Er zijn drie mogelijkheden om hier 
verandering in te brengen: een praktijkverklaring, een mbo-certificaat of een mbo-diploma voor uw 
werknemer(s). Het levert kwalitatief geschoolde, gecertificeerde en gemotiveerde medewerkers die 
hiermee de waardering krijgen die ze verdienen.  

De kosten worden vergoed:  

1. De opleiding van praktijkleren in het mbo kan worden bekostigd via RMT 
(Regionaal Mobiliteitsteam). De opleider wordt vergoed. 

2. Werkgevers kunnen subsidie aanvragen voor het begeleiden van medewerkers, die een 
route volgen via praktijkleren in het mbo. De hoogte van de subsidie is maximaal €2700,- 

1. Werkwijze subsidie voor scholing  

De scholing kan leiden tot een praktijkverklaring, een certificaat of een diploma. De mogelijkheden 

worden onderstaand toegelicht.  

 

WAT TOELICHTING RICHTTARIEF 

Mbo-opleiding gericht op het 

behalen van een 

praktijkverklaring  

 
 

Voor sommige werkenden is het (nog) niet haalbaar 
om een mbo-diploma of mbo-certificaat te halen. De 
praktijkverklaring biedt mogelijkheden voor deze groep 
om in de praktijk geleerde werkzaamheden inzichtelijk 
te maken. Doordat de praktijkverklaring in mbo-taal is 
opgesteld, wordt deze herkend door zowel bedrijven, 
brancheorganisaties en mbo -instellingen en biedt 
deze meerwaarde op de arbeidsmarkt. 
Het betreft praktijkleren op maat, waarbij in de praktijk 
van het leerbedrijf delen (werkprocessen) uit mbo-
opleidingen worden geleerd op basis van de 
mogelijkheden van de kandidaat en het bedrijf.  
De praktijkverklaring, waarin de in het leerbedrijf 
geleerde werkprocessen zijn vermeld, maakt deel uit 
van de mbo- verklaring. Als aanvullende lessen of 
examens zijn behaald, krijgen die ook een plek in de 
mbo- verklaring. 

€750,-  

ex btw 

Mbo-opleiding gericht op het 

behalen van een certificaat 

 

Hierbij doet de kandidaat een onderdeel van een mbo-

opleiding, waaraan de Minister van OCW een certificaat 

heeft verbonden vanwege de arbeids- marktrelevantie 

voor werkzoekenden en werkenden.  

Bij een certificaattraject gaat het om uitvoering van een 

afgerond takenpakket dat deel uitmaakt van een 

beroep. Dit leert de kandidaat door het uitvoeren van 

een aantal werkprocessen in het leerbedrijf, aangevuld 

met bijbehorende lessen en een examen. 

€1.750,-  

ex btw 

Mbo-opleiding gericht op het 

behalen van een diploma 

 

Hierbij gaat het om een mbo- opleiding die kan worden 

ingekort vanwege opgedane werkervaring en/of een 

eerder afgeronde opleiding.  

Bij een diplomagericht traject voert de kandidaat 

werkprocessen uit in het leerbedrijf, aangevuld met 

relevante lessen en examens. 

€2.050,-  

ex btw 



 

Subsidiemogelijkheden praktijkleren in het mbo 

 

 

 

 

De mbo-opleider kan de scholing aanvragen bij het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) of via het 

Leerwerkloket. Die regelt vervolgens het inkoopproces van de opleiding en de subsidie voor de kosten. 

Onderstaand de contactgegevens van de Mobiliteitsteams in de regio Utrecht. 

Midden-Utrecht   

Renny Starkenburg  

06 349 418 78 

renny@middenutrechtwerktdoor.nl 

Gooi & Vechtstreek 

Trees van der Werf  

06 505 896 89  

trees.vanderwerf@leerwerkloket.nl 

Amersfoort  

Hans Eijsink   

06 468 919 56  

hjj.eijsink@amersfoort.nl 

Foodvalley  

Debby Heltzel  

06 539 299 24  

debby.heltzel@leerwerkloket.nl

 

 

2. Werkwijze subsidie werkgevers 

Begeleidt u binnen uw bedrijf één of meer medewerkers naar het behalen van een mbo-diploma, 

mbo-certificaat of een praktijkverklaring via praktijkleren? Dan komt u mogelijk in aanmerking 

voor subsidie voor het begeleiden van deze medewerker(s). Na afronding van de praktijk- of 

werkleerplaats kunt u subsidie aanvragen. De eerstvolgende volgende aanvraagronde is van 1 

december tot en met 31 december 2022. In 2023 volgt een nieuwe ronde. 

 
Voor de aanvraag moet u de volgende documenten digitaal aanleveren in het aanvraagportaal van de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via www.rvo.nl/subsidies-financiering/derde-leerweg:  

• Praktijkovereenkomst (POK) 

• Begeleidingsadministratie 

• Aanwezigheidsadministratie 
Let op: Laat alle documenten ondertekenen door leerbedrijf, onderwijsinstelling en student. 
 
Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand heeft: 

• E-herkenning 

• Naam student en onderwijsinstelling 

• Start- en einddatum praktijkplaats 

• Aantal weken waarin begeleiding heeft plaatsgevonden (weken waarin geen begeleiding 
heeft plaatsgevonden door bijvoorbeeld ziekte of verlof van de student tellen niet mee)  

• Crebo-code van de opleiding (of bij certificaat het betreffende C-nummer of K-nummer) 
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