Subsidie Praktijkleren
Maak er gebruik van, wij helpen je graag.

Snel,
gemakkelijk
en kosteloos!

Wat is Subsidie
Praktijkleren?
Je investeert in de toekomst van jouw bedrijf én de sector met een
leerling-werknemer van het Sectorinstituut. Een deel van deze
investering kun je terugkrijgen via de Subsidie Praktijkleren. Deze
subsidieregeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO). Per leerwerkplek kun je maximaal
€ 2.700,-* ontvangen op basis van een periode van 40 weken.

* Het te ontvangen bedrag is afhankelijk van het aantal aanvragen.

Subsidie Praktijkleren

HULP BIJ HET AANVRAGEN
Wij helpen je graag bij het aanvragen van de Subsidie Praktijkleren. In onze online
omgeving STL Praktijkleren vraag je de subsidie aan. Snel, gemakkelijk en
kosteloos. In de online omgeving vind je ook alle gegevens van jouw
subsidieaanvraag per leerling-werknemer terug.

HEB IK RECHT OP SUBSIDIE PRAKTIJKLEREN?
Wanneer je aan de volgende voorwaarden voldoet, heb je recht op de Subsidie
Praktijkleren:
●
●

●

●

De leerling volgt een MBO-BBL traject.
De leerling-werknemer van het Sectorinstituut is voor minimaal 7 weken bij jouw
bedrijf gedetacheerd. Deze termijn is exclusief het aantal weken verlof en/of ziekte.
Je hebt een beroepspraktijkovereenkomst (BPVO) met de leerling-werknemer.
Deze overeenkomst is getekend door jou, de leerling-werknemer en het ROC of de
Vakschool. Neem contact op met het ROC of de Vakschool als de BPVO ontbreekt.
Er is een administratie waarmee de begeleiding aangetoond wordt. Denk hierbij
aan een takenboek, presentielijst, voortgangsadministratie of BPV-handboek.

KAN IK GEBRUIKMAKEN VAN STL PRAKTIJKLEREN?
●

STL Praktijkleren is kosteloos voor bedrijven die afdragen aan SOOB én bedrijven
waar een leerling-werknemer van het Sectorinstituut gedetacheerd is.

●

Het kan zijn dat je leerling-werknemer(s) in dienst hebt die niet door het
Sectorinstituut gedetacheerd zijn. In dat geval kun je ook gebruik maken van
STL Praktijkleren. Voorwaarde is dat je afdraagt aan het SOOB-fonds. Voor deze
leerling-werknemer(s) wordt een vergoeding gerekend van 8,5% over de aan jouw
bedrijf voor deze leerling(en) vastgestelde subsidie.

VOORDELEN STL PRAKTIJKLEREN:
●

STL Praktijkleren is kosteloos.

●

STL Praktijkleren is eenvoudig en snel in gebruik.

●

STL Praktijkleren geeft zekerheid: wij controleren jouw aanvraag
op volledigheid en juistheid.

●

Met STL Praktijkleren heb je altijd inzicht in jouw aanvraag.

Ga naar www.stlwerkt.nl/subsidie-praktijkleren voor meer informatie.
Maak je nog geen gebruik van STL Praktijkleren? Meld je vandaag nog aan.
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