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Levenlangleren
krediet

Iedereen tot 55 jaar kan
geld lenen voor een
studie. Het gaat hier om
een levenlanglerenkrediet
voor het betalen van
collegegeld of lesgeld.
Je kunt het krediet aanvragen als studiefinanciering (inclusief lening)
niet meer mogelijk is.

Doorlopend

Het maximale bedrag
hangt af van de hoogte
van het collegegeld of
lesgeld.

www.duo.nl

Aftrekpost
inkomstenbelasting

Particulieren kunnen in
bepaalde gevallen studiekosten en andere scholingskosten aftrekken van
de belasting.

Per fiscaal jaar		

Leve(n) lang Gelders
Vakmanschap

Op weg naar een beter
functionerende technische
arbeidsmarkt zoekt de
provincie Gelderland
technici in alle soorten
en maten. Daarom stelt
Leve(n)lang Gelders
Vakmanschap voor iedere
om-, bij- of herscholing
800 vouchers beschikbaar,
waarmee ook jouw opleidingstraject (grotendeels)
vergoed kan worden.

Tot 1 mei 2019 en zolang
de voorraad strekt

De werkzoekende dient
woonachtig te zijn of
het bedrijf waar de deelnemer werkzaam is dient
gevestigd te zijn in de
provincie Gelderland.

geldersvakmanschap.nl

Scholingsbudget
WW

Het ministerie van SZW
heeft scholingsgeld
beschikbaar gesteld om
werkzoekenden met
hoge kans op langdurige werkloosheid een
– bij voorkeur kortdurend
(maximaal 1 jaar) –
scholingstraject te laten
volgen richting een krapteberoep of kansberoep
met baangarantie.

01-07-2018
tot 01-01-2021

De Scholingsregeling WW
regelt dat in de periode
dat een WWgerechtigde
met instemming van
UWV scholing volgt,
bijvoorbeeld richting een
krapteberoep, de
WW-gerechtigde recht
houdt op zijn uitkering en
vrijgesteld wordt van
de verplichting om te
solliciteren naar passende
arbeid. Deze scholing
duurt maximaal 1 jaar.

Ga voor persoonlijk
advies over leren en
werken naar een
Leerwerkloket duurt
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Subsidieregeling
Praktijkleren

De subsidie is een tegemoetkoming voor een
werkgever in de kosten
die hij maakt voor de begeleiding van een leerling,
deelnemer of student, die
een opleiding volgen in
de MBO Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL).
Ook mogelijk in andere
onderwijs-categorieën.
Bedragen verschillen per
categorie.

Subsidieaanvraag jaarlijks
t/m 15 september na het
studiejaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per
gerealiseerde praktijk- of
werkleerplaats.

rvo.nl

www.belastingdienst.nl
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Subsidie Regionaal
investeringsfonds
mbo

Met dit Regionaal investeringsfonds mbo stelt
het Ministerie van OCW
tussen 2018 en 2022 in
totaal 100 miljoen euro
subsidie beschikbaar voor
duurzame publiek-private
samenwerking in het
beroepsonderwijs.

Tot en met 2022

Aanvragen voor 2015 of
later kunt u hier indienen:

investeringsfondsmbo.nl

Scholingsfondsen

Voor een groot aantal
branches zijn er specifieke
scholingssubsidieregelingen (ook wel scholingsfondsen of O&O-fondsen
genoemd). Deze fondsen
zijn meestal gekoppeld
aan de branchevereniging
waarbij een bedrijf is
aangesloten. Werkgevers
die de CAO toepassen en
hun werknemers cursussen laten volgen, komen
in aanmerking voor een
nominale vergoeding uit
het scholingsfonds voor
reis- en cursuskosten.

Doorlopend

HRM Scholingsregeling MBK (Provincie
Overijssel)

De HRM Scholingsregeling MKB is een subsidieregeling voor Overijsselse
MKB-bedrijven om hun
werknemers de gelegenheid te geven opleidingen
te volgen en zich verder
te ontwikkelen, zodat zij
duurzaam inzetbaar zijn.

Belastingaftrek
studiekosten

Voor werkgevers die de
studiekosten van medewerkers voor hun rekening nemen, zijn fiscale
regels die dit aantrekkelijk
maken.

regionaalinvesteringsfondsmbo.e-formulier.nl

O&O-fondsen dragen
financieel bij aan de
scholing van medewerkers in hun branche.

Overzicht van O&O
fondsen

De subsidie kan worden
ingezet voor:

www.overijssel.nl

• Het uitvoeren van een
HRM-scan. Dit is een
scan die inzicht geeft
in de behoefte aan
maatwerkontwikkeltrajecten van werknemers in dienst bij een
MKB-bedrijf en die
wordt uitgevoerd door
een derde.
• Het uitvoeren van
maatwerkontwikkeltrajecten. Dit zijn ontwikkelingstrajecten voor
medewerkers in dienst
bij een MKB-bedrijf en
in gericht op competenties, vaardigheden
en kennis met het oog
op de snelle technologische ontwikkelingen.
Doorlopend

Onder voorwaarden horen studiekosten niet tot
het loon van de medewerker, zodat ze ook niet
belast hoeven te worden.

www.belastingdienst.nl
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Sectorplannen

De overheid heeft geld
beschikbaar als cofinanciering van sectorplannen
die de werkgelegenheid
bevorderen. Het meeste
geld gaat naar scholing, begeleiding van
ontslag, werknemers
naar ander werk en extra
BBL leerwerkplekken
voor jongeren. Ook op
toekomstgericht scholen
wordt vrijwel in alle
sectorplannen ingezet.
Voor scholing is het voor
bedrijven interessant
om te kijken naar de
subsidie-mogelijkheden
binnen de sectorplannen
landelijk of regionaal voor
hun branches.

Looptijd en regelingen
afhankelijk van het
sectorplan en opleidingsfonds.

Check de website voor
de voorwaarden of u als
werkgever gebruik kunt
maken van de gelden,
die beschikbaar komen
voor het scholen van uw
medewerkers of uw toekomstige medewerkers.

www.sectorplannen.nl

SectorplanPlus

SectorplanPlus is een
meerjarige subsidie
van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn
en Sport voor werkgevers
in Zorg en Welzijn om
een extra impuls te geven
aan opleidingsprojecten
die zijn gericht op nieuwe
instroom, met ontslag
bedreigde werknemers
of opscholing binnen de
organisatie via kwalificerende scholing.

2017-2021 in
verschillende tijdvakken

€ 260 mln is geoormerkt
voor de verpleeghuissector. De rest van de middelen (in totaal € 60 mln) is
voor de overige sectoren
in zorg en welzijn.

www.belastingdienst.nl

