Hee u stagiaires in dienst? Dan kunt u
subsidie aanvragen!

Subsidie Prak jkleren
Doel van de regeling
Bedrijven die een stageplaats bieden aan leerlingen kunnen hiervoor een vergoeding
aanvragen van maximaal € 2.700 per stageplek per schooljaar. De subsidie kan worden
aangevraagd voor stageplaatsen van leerlingen van de volgende onderwijssoorten:
 MBO-BBL
 VMBO Entree en VMBO-BBL
 Prak jkonderwijs
 HBO
 Voortgezet Speciaal Onderwijs
 Universiteit

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?





De stage omvat minimaal 2 dagen
per week
De leerling loopt stage bij een erkend
leerbedrijf, erkenning kan worden
aangevraagd bij de SBB via
www.s-bb.nl/bedrijven/erkenning
Er is een stageovereenkomst
afgesloten met de stagegever, de
leerling en de school

VOORWAARDEN PER ONDERWIJSSOORT









MBO BBL
PRO
VSO

: Beroepsbegeleidende leerweg
: Laatste leerjaar
: Laatste leerjaar, uitstroomproﬁel arbeid of
vervolgonderwijs (leer-werktraject)
VMBO Entree : Ingericht als beroepsbegeleidende leerweg
VMBO BBL
: 3e of 4e leerjaar, basisberoepsgerichte
leerweg ingericht als leer-werktraject
HBO
: duaal of deel"jd in de sector techniek,
natuurlijke omgeving, landbouw, gezondheidszorg of gedrag & maatschappij
Universiteit : promovendi of technisch ontwerpers in
opleiding

Wat is de hoogte van de subsidie?
Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 2.700 per stageplek per schooljaar. Indien een stage
minder dan 40 weken duurt, wordt de subsidie naar rato toegekend, bijvoorbeeld:
 Een stage van 10 weken = € 675 subsidie
 Een stage van 20 weken = € 1.350 subsidie
De toegekende subsidie wordt uiterlijk in december door het RVO uitbetaald aan de werkgever.

Subsidie Prak jkleren (vervolg)

Hoe werkt het?
Bedrijven kunnen zich eenvoudig aanmelden op www.123prak/jkleren.nl voor het aanvragen van
de subsidie.
Stap 1 - Aanmelden
Vul het aanvraagformulier in op www.123prak/jkleren.nl en stuur een kopie van de
stageovereenkomst mee.
Stap 2 - Gegevens aanleveren
U ontvangt bericht van ons met een overzicht van de aanvullende gegevens die wij nodig hebben
voor de subsidieaanvraag.
Stap 3 - Subsidie ontvangen
Wij controleren uw aanvraag en dienen deze in bij het RVO. De subsidie wordt rechtstreeks aan u
overgemaakt (achteraf in december)

WAT DOET AAVAS?





Aavas controleert of de registra e volledig is en
voldoet aan alle voorwaarden
Aavas dient na aﬂoop van het schooljaar de
subsidieaanvraag digitaal in bij het RVO
Aavas draagt zorg voor alle corresponden e en
dossiera:andeling met de subsidieverstrekker
Aavas draagt zorg voor archivering van de
documenten voor de verplichte bewaartermijn,
tot 5 jaar na het betreﬀende schooljaar

WAT ZIJN DE KOSTEN?
Aavas hanteert een vast tarief van 8% van de
daadwerkelijk toegekende subsidie.
Factura e vindt achteraf plaats op basis van
‘no-cure / no-pay’. Ontvangt de werkgever geen
subsidie, dan betaalt u helemaal niets!

Aanvraagtermijn
Let op: de subsidie voor het stagejaar 2020-2021 moet uiterlijk op 1 september 2021 aangevraagd
zijn! Om geen subsidie mis te lopen, adviseren wij om directe na de start van de stage reeds het
aanmeldformulier in te sturen via www.123prak/jkleren.nl. U ontvangt dan automa sch een
reminder van ons bij naderende deadlines.Rond daarom de aanvraag zo snel mogelijk af, na aﬂoop
van de stage.

Meer informa/e?
Neem dan contact op met:
Tommy Lammerink
 06-10937178
 tlammerink@aavas.nl

