
Verbeteren van de directe en duurzame inzetbaarheid van mensen,  
door scholing via praktijkleren in het mbo in de derde leerweg bij een erkend 
leerbedrijf te subsidiëren. Dat is het doel van de nieuwe Subsidieregeling 
Praktijkleren in de derde leerweg die onderdeel is van de crisisdienstverlening 
vanwege de coronapandemie. Het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid is hiervoor verantwoordelijk.

De regeling is toegelicht tijdens een goed bezochte online kennissessie op  
20 januari 2022 die door de Programmaraad was georganiseerd. De deelnemers 
kwamen met veel vragen. Op basis daarvan is deze lijst met vragen en  
antwoorden opgesteld door experts van de Programmaraad, de Rijksdienst  
voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Bedrijven en organisaties die erkend zijn als leerbedrijf, kunnen gebruikmaken  
van de subsidieregeling. Zij krijgen een vergoeding voor de begeleidingskosten  
van kortdurende om- of bijscholing van werkzoekenden en werkenden die werkloos 
dreigen te raken. De opleiding is gericht op het halen van een mbo-diploma,  
een mbo-certificaat of een praktijkverklaring in de derde leerweg. 

De financiële steun geldt voor maximaal 40 weken vanaf de startdatum die is 
opgenomen in een praktijkovereenkomst. De vergoeding kan na afloop worden 
aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Er zijn vijf 
aanvraagrondes: de eerste is in januari 2022 (tot en met 31 januari om 17.00 uur),  
de laatste in december 2023.

Subsidieregeling Praktijkleren in 
de derde leerweg:  
vragen en antwoorden.
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A. Vragen over 
opleidingsmogelijkheden
Vraag 1. Wat zijn voorbeelden van een diploma via de derde leerweg? De focus ligt in 
de praktijk toch overwegend op het mbo-certificaat en de praktijkverklaring? 
Dat klopt maar er zijn ook trajecten die opleiden voor een diploma in het mbo. Een diploma in de derde 
leerweg is hetzelfde als een diploma in de beroepsopleidende leerweg (BOL) of beroepsbegeleidende 
leerweg (BBL). Alles wat in deze leerwegen mogelijk is, kan ook in de derde leerweg. Een voorbeeld is een 
opleiding in de zorg waarmee een werkende de stap maakt van niveau 2 (basisberoepskwalificatie of 
basisberoepsopleiding) naar niveau 3 (vakkwalificatie of vakopleiding). Er zijn slechts twee verschillen 
ten opzichte van de BOL of BBL. Het gaat bij de derde leerweg om onderwijs dat niet door het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wordt bekostigd. Ook wordt er geen urennorm voor 
onderwijs en begeleiding gehanteerd. Zie de toelichting door SBB op het mbo-diploma in de derde 
leerweg, het mbo-certificaat en de praktijkverklaring en de infographic Mbo-opleidingen en 
bewijsstukken van het ministerie van OCW.

Vraag 2. Geldt voor alle mogelijke opleidingen in de derde leerweg dat zij een 
koppeling moeten hebben met het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo)?
Ja, want het gaat om erkende opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs. Alleen bij praktijkleren 
voor een praktijkverklaring werkt het wat anders. In tegenstelling tot het mbo-diploma en het mbo-
certificaat wordt de verklaring niet vastgesteld door het ministerie van OCW. De praktijkverklaring is  
een maatwerkinstrument waarbij wordt gekeken naar werkprocessen die passen bij de kandidaat en 
het bedrijf. Deze processen komen wel uit door het ministerie van OCW vastgestelde kwalificaties.

Vraag 3. Hoelang duurt het voordat er een nieuw mbo-certificaat is ontwikkeld?
Dat is sterk afhankelijk van de aanvraag. Voor een nieuw mbo-certificaat is drie tot zes maanden nodig. 
Belangrijke aspecten zijn de arbeidsmarktrelevantie, de landelijke herkenbaarheid en het draagvlak bij 
werkgevers en onderwijsinstellingen. Het certificaat wordt samen met experts uit de branches 
ontwikkeld en vervolgens aangeboden aan het ministerie van OCW voor vaststelling.

Samen verbeteren we de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden
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Samen verbeteren we de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden

B. Vragen over de doelgroep
Vraag 4. De doelgroep van de subsidieregeling is lastig te duiden. Hoe moet een 
werkgever aantonen dat een kandidaat hiertoe behoort? Welke bewijzen houdt  
de werkgever bij? Waar vraagt RVO om? 
In het algemeen kan daarover het volgende worden gezegd. Een werkzoekende is iemand die staat 
ingeschreven als werkzoekend bij UWV. Iedereen met een uitkering van de gemeente of UWV die kan 
werken, is ingeschreven als werkzoekende. Ook mensen zonder uitkering kunnen zich inschrijven.  
Als zij hulp nodig hebben bij het vinden van werk, dan kunnen ze terecht bij de gemeente. 
Een werkende die werkloos dreigt te worden, is iemand van wie de dienstbetrekking zeer waarschijnlijk 
niet kan worden voortgezet. De reden kan zijn een aankomend ontslag, het aflopen van een tijdelijk 
contract, het vervallen van de functie of het stellen van andere eisen aan de functie. Zie de informatie 
over de doelgroep van RVO. 

Toch zal het met name bij de definitie van de werkende die werkloos dreigt te worden, niet altijd 
duidelijk zijn of dit van toepassing is voor een kandidaat. Dan kunt u de situatie per mail of telefonisch 
voorleggen aan de afdeling Klant, Advies en Informatie van RVO (zie Meer weten?) RVO kan ook zelf bij 
een aanvraag van u twijfels hebben of iemand behoort tot de doelgroep van de subsidieregeling.  
Dan neemt een klantmedewerker contact op voor een nadere toelichting. Bij een plausibel verhaal 
ontvangt u dan de vergoeding.

Vraag 5. Wat zijn de mogelijkheden voor subsidie voor jongeren die vanuit  
het Praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs komen?
Deze subsidieregeling kan worden gebruikt, als jongeren uitstromen of uitvallen vanuit het Pro/vso  
en een reguliere mbo-opleiding (nog) niet haalbaar is. Zij moeten dan voldoen aan de voorwaarden  
en kiezen voor een route in de derde leerweg.

Vraag 6. Kan voor werkenden een vergoeding worden aangevraagd als er geen 
ontslagdreiging is? Bijvoorbeeld voor Wajongers of mensen met een participatiebaan 
van de gemeente, bij wie respectievelijk loondispensatie of loonkostensubsidie  
van toepassing is vanwege een verminderde loonwaarde? Met de subsidie kunnen 
hun vaardigheden en mogelijkheden worden verbeterd en dat leidt tot een  
hogere loonwaarde.
De subsidieregeling geldt niet voor hen, omdat zij niet onder de doelgroep vallen.  
Er is geen ontslagdreiging.
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Vraag 7. Is subsidie mogelijk voor interventies voor werkplekleren, waarbij ook  
niet-lerende vaste medewerkers worden meegenomen? 
De subsidieregeling is bedoeld voor werkzoekenden en werkenden die werkloos dreigen te worden. 
Daarom komen deze werknemers niet in aanmerking. 

Vraag 8. Is het nodig dat de student in het doelgroepregister staat?
Nee, dat is geen voorwaarde.

Vraag 9. Is de subsidieregeling interessant voor mensen die de Nederlandse taal  
niet goed beheersen?
Of de subsidieregeling interessant is, hangt af van de vraag of zij binnen de doelgroep vallen.  
Mensen die niet taalvaardig zijn, kunnen juist goed gebruikmaken van praktijkleren tijdens het werk.  
Zo is het bij een praktijkverklaring niet noodzakelijk om ook theorie te volgen. Het is tevens mogelijk  
om bijvoorbeeld een praktijkverklaring te combineren met het versterken van de taalvaardigheid.

Vraag 10. Geldt de regeling ook voor SW-medewerkers die een vaste  
aanstelling hebben?
Deze subsidieregeling geldt alleen voor werkzoekenden en werkenden die het risico lopen om  
werkloos te worden. Daarom behoort een SW-medewerker met een vaste aanstelling gewoonlijk  
niet tot de doelgroep. 

Samen verbeteren we de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden
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Samen verbeteren we de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden

C. Vragen over financiële aspecten
Vraag 11. Waarvoor wordt financiële steun gegeven?
Het gaat om een tegemoetkoming voor de door het erkende leerbedrijf gerealiseerde praktijkplaats 
inzake scholing via praktijkleren in het mbo. De vergoeding wordt bepaald aan de hand van het aantal 
weken dat de student bij de beroepspraktijkvorming aanwezig is geweest. De werkgever vraagt zelf  
de subsidie aan bij RVO. Hiervoor is het niet noodzakelijk dat de werkgever het salaris van de kandidaat 
betaalt. Ook is het geen voorwaarde dat de opleiding wordt vergoed; dit kan ook iemand zelf of een 
derde partij betalen.

De subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg is niet voor mbo-opleidingskosten. Het is wel 
mogelijk om deze opleidingskosten via het regionaal mobiliteitsteam (RMT) vergoed te krijgen.  
U vindt hier de regeling voor mbo-opleidingskosten. Dit is dus onafhankelijk van deze subsidieregeling. 

Vraag 12. Is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten voor de  
praktijkverklaring betaalt?
Dat is een normale gang van zaken, als de werkgever een werknemer via bijscholing verder wil helpen 
bij zijn ontwikkeling. Voor het verkrijgen van subsidie is dit echter geen voorwaarde. Hierbij gaat het om 
een afspraak tussen werkgever en kandidaat. Het is ook mogelijk dat vanuit een ander potje de kosten 
worden vergoed. Dat kan bijvoorbeeld vanuit nog overgebleven middelen van Perspectief op Werk,  
via gemeente of UWV of via het RMT. 
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Samen verbeteren we de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden

D. Vragen over voorwaarden
Vraag 13. Wordt er bij praktijkleren een praktijkovereenkomst of  
een arbeidsovereenkomst afgesloten?
Het eerste. De onderwijsinstelling stelt voor de opleiding een praktijkovereenkomst op.  
De overeenkomst wordt ondertekend door drie partijen: het erkende leerbedrijf, het bevoegd gezag  
van de onderwijsinstelling en de student. De praktijkovereenkomst is een voorwaarde om in 
aanmerking te komen voor een subsidie. Er kan ook een arbeidsovereenkomst worden afgesloten.  
Dat is aan de werkgever en niet relevant voor de subsidieregeling.

Vraag 14. Moeten we een erkend leerbedrijf zijn om met het mbo-certificaat of de 
praktijkverklaring te kunnen werken?
Dat is inderdaad verplicht voor elke route in de derde leerweg. De voorwaarde is dat een bedrijf of 
organisatie tijdens de periode van begeleiding erkend is als leerbedrijf voor (het deel van) de betreffende 
mbo-opleiding. De erkenning wordt gegeven door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven. Op de site van SBB vindt u meer informatie over hoe een organisatie of bedrijf een erkend 
leerbedrijf wordt.

Vraag 15. Wij zijn een erkend leerbedrijf. Kunnen we ook zelf subsidie aanvragen?
Ja, mits u voldoet aan de andere subsidievoorwaarden.

Vraag 16. Wat gebeurt er als een opleidingstraject doorloopt in 2023? Hoe wordt 
hiermee omgegaan?
Er zijn in 2023 nog twee aanvraagrondes: in juni en december. Dat sluit aan bij de eis dat een opleiding 
moet zijn gestart tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022. Als een traject doorloopt in 2023, is er nog 
voldoende tijd om de subsidie aan te vragen. 

Vraag 17. Geldt voor werkzoekenden de voorwaarde dat zij tijdens de coronacrisis 
werkloos zijn geworden?
Nee, dat is geen voorwaarde voor een subsidie. Er geldt alleen een periode (tussen 1 januari 2021 en  
31 december 2022) waarin iemand de opleiding moet starten.
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Samen verbeteren we de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden

Vraag 18. Is het toegestaan om de aanwezigheids- en/of begeleidingsadministratie 
met terugwerkende kracht op te stellen, als deze gegevens niet tijdens  
het opleidingstraject zijn geregistreerd? Bijvoorbeeld voor een medewerker  
die wel begeleiding heeft gekregen? 
Om in aanmerking te komen voor subsidie zijn een praktijkovereenkomst, een aanwezigheids-
administratie en een begeleidingsadministratie nodig. Heeft u tijdens het opleidingstraject de 
aanwezigheid en/of begeleiding niet bijgehouden? Dan kunt u gebruikmaken van de formats voor  
de administratie op de site van RVO. Daarmee kunt u alsnog zorgen voor goede stukken voor  
de aanvraag.

Vraag 19. Wat is er nodig voor het inloggen bij het indienen van een aanvraag?
Als u de subsidie aanvraagt, logt u in met minimaal eHerkenning niveau 3 (EH3) en machtiging RVO 
diensten op niveau 3. Als alternatief kunt u een intermediair de aanvraag namens u laten indienen.  
De intermediair moet ook over minimaal EH3 beschikken. U vindt hier meer informatie over inloggen  
bij RVO en eHerkenning.

Vraag 20. Hoe wordt omgegaan met het criterium van 40 weken als er vertraging in 
een traject optreedt door coronamaatregelen?
Er is op dit moment geen sprake van een coulanceregeling. Als hierin verandering komt, zullen we  
de informatie aanvullen.
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Samen verbeteren we de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden

E. Overige vragen
Vraag 21. Wat is de rol van het regionaal mobiliteitsteam?
Bij deze subsidieregeling speelt het RMT geen rol. Wel wijst het RMT de werkgevers op het bestaan  
van de subsidieregeling en de mogelijkheden daarvan.

Vraag 22. Is de subsidieregeling er alleen voor de derde leerweg of kan deze ook 
worden ingezet bij de BBL?
Deze regeling is er alleen voor opleidingen in de derde leerweg. 

Vraag 23. Wat is er geregeld voor mensen met een WW-uitkering in verband  
met deelname aan de regeling?
Een kandidaat kan met behoud van uitkering werkervaring opdoen en dat als praktijkplaats benutten, 
om bijvoorbeeld een praktijkverklaring of mbo-certificaat te halen. Daarmee vergroot iemand zijn 
kansen op de arbeidsmarkt. Als de praktijkplaats in de periode van deze subsidieregeling valt, kan het 
leerwerkbedrijf hiervan gebruikmaken. 

Vraag 24. Even los van de subsidieregeling; mag iemand een opleiding in de derde 
leerweg volgen zonder salaris maar met bijvoorbeeld een uitkering?
Dat is mogelijk, zoals voor een proefperiode waarbij de kandidaat werkt met behoud van uitkering.  
De ambitie is wel om werkgevers mee te laten betalen in de kosten.
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Samen verbeteren we de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden

Meer weten?
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de Subsidieregeling Praktijkleren in de derde 
leerweg uit. Op de site van RVO is veel informatie te vinden over het budget, de aanvraagprocedure 
 en de voorwaarden, inclusief handige formats en modelberekeningen. Lees hier meer.

Heeft u vragen over de toepassing van de regeling? Of wilt u een concrete situatie voorleggen?  
Neem dan contact op met de afdeling Klant, Advies en Informatie van RVO. Dat kan telefonisch op  
088 042 42 42 of door een mail te sturen naar derde-leerweg@rvo.nl.

De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven kan u ook verder helpen. Op de website 
van SBB staan onder meer een toelichting op het mbo-diploma in de derde leerweg, het mbo-certificaat 
en de praktijkverklaring en een uitleg over het worden van een erkend leerbedrijf.

Op de site Samen voor de Klant van de Programmaraad is de nodige nuttige informatie te vinden, 
waaronder tal van interessante praktijkvoorbeelden over praktijkleren in de derde leerweg.  
Een goed startpunt is de themapagina over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
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