Nadere toelichting Subsidieregeling Praktijkleren
Samenvatting benodigde documentatie voor het indienen van een aanvraag
- Onderbouwing subsidiabiliteit opleiding.
- Beroepspraktijkvormingsovereenkomst (bpvo).
- Aanwezigheidsregistratie beroepspraktijkvorming.
- Onderbouwing begeleiding deelnemer en administratie behaalde kwalificaties.
- Ziekte/verzuim registratie.
Randvoorwaarden
Ten aanzien van de subsidiabiliteit van de projectkosten gelden de volgende randvoorwaarden:
- Een praktijkleerplaats is de tijdsduur gedurende welke het bedrijf onderricht in de praktijk van
het beroep voor een leerling, deelnemer of student verzorgt op grond van een
praktijkleerovereenkomst.
- Het moet gaan om een beroepsopleiding als bedoeld in artikel 7.1.2, tweede lid, van de WEB. Het
betreft derhalve een beroepsopleiding welke is ingericht overeenkomstig de eisen van hoofdstuk
7, titel 2, en dat is gericht op het behalen van een kwalificatie in het beroepsonderwijs, ten
bewijze waarvan een diploma wordt uitgereikt. Onder andere betekent dit het volgende:
! Het betreft een assistentopleiding (niveau 1), basisberoepsopleiding (niveau 2),
vakopleiding (niveau 3), middenkaderopleiding of specialistenopleiding (niveau 4) met
een praktijkdeel van ten minste 20% en minder dan 60% van de studieduur en/of een
praktijkdeel van 60% of meer van de studieduur.
! Voor een VMBO praktijkleerplaats (leer-werktraject in het voortgezet onderwijs) geldt
dat het aantal klokuren minimaal 640 en maximaal 1.280 bedraagt in het 3e en 4e jaar.
Voor een MBO praktijkleerplaats (beroepspraktijkvorming (bpv) van de
beroepsbegeleidende leerweg) geldt dat de opleiding is opgenomen in het CREBO
register en voldoet aan de eisen voor voldoende begeleide onderwijsuren (200) en uren
bpv (610).
- Het aantal weken dat tijdens de praktijkleerplaats daadwerkelijk onderricht in de praktijk van het
beroep plaatsvindt is bepalend voor de subsidiebijdrage. Voor zover het (V)MBO betreft is dit
aantal maximaal 40 weken.
Subsidiabiliteit opleiding
Voor een uitgebreide toelichting op de eisen die gelden voor beroepsopleidingen die in aanmerking
komen voor subsidie vanuit de Subsidieregeling Praktijkleren wordt verwezen naar hoofdstuk 7, titel
2 van de WEB en de Subsidieregeling Praktijkleren. De onderbouwing van de subsidiabiliteit van de
opleiding en de bpvo/praktijkleerovereenkomst dient te worden geadministreerd. Er dient een
getekende bpvo/praktijkleerovereenkomst aanwezig te zijn.
Aanwezigheidsregistratie
- Er dient een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer bij de beroepspraktijkvorming te
worden bijgehouden. Dit kan bijvoorbeeld een uitdraai uit het digitaal tijdschrijfsysteem zijn, een
presentielijst (zie voorbeeld format) of een geldig arbeidscontract samengaand met een
verzuimregistratie, zolang de praktijkvorminguren van de deelnemer ermee kunnen worden
aangetoond.
-

De regeling omschrijft een gerealiseerde praktijkleerplaats als ‘het aantal weken dat tijdens de
praktijkleerplaats daadwerkelijk onderricht in de praktijk van het beroep plaatsvindt’. Dat
betekent dat elke week waarin begeleiding is gegeven meetelt. Ongeacht het aantal dagen
waarop begeleiding plaatsvond. Een week waarin om welke reden dan ook (bijvoorbeeld door
ziekte of vorstverlet) geen begeleiding heeft plaatsgevonden, kan niet worden opgevoerd in de
aanvraag. Dit uit zich in een naar verhouding kleinere vergoeding. Om deze reden dient een
afwezigheidsregistratie te worden bijgehouden.

Registratie begeleiding
- Er dient een administratie te worden bijgehouden waaruit de begeleiding blijkt (de voortgang
van de beroepsvorming) en waaruit blijkt op welke wijze het deel van de
leerdoelen/kwaliteiten/kwalificaties met betrekking tot de beroepsvorming is behaald. Dit kan
bijvoorbeeld met behulp van een (bpv-)werkboek (origineel/kopie/scan) van de deelnemer of
tussentijdse gespreks-, beoordelings,- en/of evaluatieverslagen. De begeleidingsuren kunnen ook
middels een presentielijst worden aangetoond (zie voorbeeld format).

