
  

Subsidies en fiscale regelingen voor scholing 2021                                                                                                                            
Doelgroep Details Periode Voordeel Informatie 

Subsidieregeling Praktijkleren 

Werkgevers 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. 

Maximum bedrag 
van € 2700,- per 
gerealiseerde  
praktijk- of 
werkleerplaats. 
Tot 2023 stelt het 
ministerie van 
OCW jaarlijks 
subsidie 
beschikbaar.   

Maximum bedrag van 
€ 2700,- per 
gerealiseerde  praktijk- 
of werkleerplaats. 
 

https://www.rvo.nl/subsidies-%20regelingen/subsidieregelingpraktijkleren 
 

Subsidieregeling Regionaal Investeringsfonds MBO 

Bedrijfsleven, 
mbo-
instellingen, 
regionale 
overheden 

Het doel van deze regeling is 
het beschikbaar stellen van 
geld ten behoeve van 
samenwerkingsverbanden die 
bestaan uit publieke en 
private partijen en die ten 
doel hebben de aansluiting 
van het middelbaar 
beroepsonderwijs op de 
behoefte van de arbeidsmarkt 
te verbeteren.  

2019-2022 in 
verschillende 
tijdvakken 

Voor de kalenderjaren 
2019 tot en met 2022 
is in totaal € 
100.000.000,- 
beschikbaar. 

https://www.investeringsfondsmbo.nl/ 
 

 

Opleiding als zakelijke kosten 

Werkgevers Om de kennis van een 
medewerker  up-to-date te 
houden, kan hij/zij een studie 
volgen. Studiekosten die een 
medewerker  maakt, zijn 
bijvoorbeeld  lesgeld en 
examengeld, kosten voor 
studieboeken en reiskosten.   

Doorlopend Onder voorwaarden  
horen studiekosten 
niet tot het loon van 
de medewerker, 
zodat ze ook niet 
belast hoeven te 
worden. Er zijn fiscale 
regels die dit 
aantrekkelijker 
maken. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-
inkomen/content/aftrek-zakelijke-kosten 
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Sectorplannen 

Werkgevers 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 subsidiemogelijkheden 
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. 

https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-
regelingen/cofinanciering-van-sectorplannen 
 

Colland Arbeidsmarkt 
Werkgevers, 
werknemers 

Het fonds stimuleert het 
vergroten van de vakkennis 
en vaardigheden van 
werknemers in de agrarische 
en groene sector. Dit is van 
belang voor de ontwikkeling 
van de medewerker en van 
het bedrijf. 

Doorlopend, maar 
de aanvraag moet 
uiterlijk 2 maanden 
na de laatste 
cursusdag binnen 
zijn. 

Het fonds draagt 
financieel bij aan de 
kosten van scholing 
van medewerkers in 
hun branche. 

https://www.collandarbeidsmarkt.nl/subsidieregelingen/ 

Participatiebudget 
Gemeenten Met het participatiebudget 

verschillende voorzieningen  
financieren voor 16 en 17 
jarigen die nog niet hebben 
voldaan aan de leer- of 
kwalificatieplicht en iedereen 
van 18 jaar of ouder. 

Doorlopend Verschilt per gemeente https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet 
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Levenlanglerenkrediet 

Particulieren 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. 

Jaarlijks een 
bedrag ter hoogte 
van uw 
collegegeld of 
lesgeld. 
2020-2021  
MBO: € 1.202,- 
Cursusgeld MBO: 
€ 6.010,- 
(maximaal) . 

Als iemand anders 
het lesgeld betaalt, 
dan is er geen recht 
op het krediet. Bij 
gedeeltelijke 
betaling door een 
ander, wordt dat 
deel van het krediet 
afgetrokken.  

https://duo.nl/particulier/levenlanglerenkrediet/index.jsp 
https://duo.nl/particulier/levenlanglerenkrediet/bedragen-en-uitbetaling.jsp 
 

Aftrekpost inkomstbelasting 

Particulieren Volgde u in 2020/2021 een 
opleiding of studie voor uw 
(toekomstige) beroep. Of 
hebt u kosten gemaakt 
voor een EVC procedure. 
Dan mag u hier, onder 
bepaalde voorwaarden, 
kosten voor aftrekken.  

 U mag de kosten 
aftrekken in het jaar 
dat u ze betaald 
hebt. Bijvoorbeeld 
kosten voor 
studieboeken of 
lesgeld. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-
kortingen/content/mag-ik-mijn-studiekosten-aftrekken 
 
https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/FISIN
2016/fiscale_informatie_2016-
aftrek_studiekosten_en_andere_scholingsuitgaven.html 
 
 

ESF Subsidies 

Bedrijfsleven, 
mbo-
instellingen, 
regionale 
overheden 

ESF is het Europees Sociaal 
Fonds, bedoeld om de 
arbeidsparticipatie te 
verhogen en armoede 
tegen te gaan. Er worden 
alleen projecten 
gesubsidieerd met 
projectactiviteiten die 
eenvoudig te 
verantwoorden en te 
controleren zijn.  

2014-2020 
Het fonds is 
gesloten in 
afwachting van 
het nieuwe 
Europese 
Kaderprogramma 
2021-2027 

 https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/esf-2014-
2020-algemene-informatie-europees-sociaal-fonds 
 
https://www.vindsubsidies.nl/alle-
subsidies/esf/#:~:text=Op%20dit%20moment%20is%20het,kwetsbare%20gro
epen%20op%20de%20arbeidsmarkt. 
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Brug WW 

Werkgevers, 
werknemers 

Brug-WW is een WW-
uitkering waarbij het 
mogelijk is om, in 
combinatie met werken, 
noodzakelijke scholing te 
volgen en waarbij een 
aantal vrijstellingen geldt, 
zoals bijvoorbeeld met 
betrekking tot de 
sollicitatieplicht. 

Doorlopend Brug ww met 
sectorplan 
Brug-WW zonder 
sectorplan WW-
uitkering of 
binnenkort een WW-
uitkering krijgen 

file:///C:/Users/P0047025/Downloads/wat-is-brug-ww.pdf 
 
www.uwv.nl 
http://www.subsidiecalculator.nl/Content/BRUGWW.pdf 
 
 

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O fondsen) 

Werkgevers Wanneer je bent 
aangesloten bij een O&O 
fonds kun je voor het 
opleiden of scholen van 
medewerkers een beroep 
doen op het fonds van 
jouw branche 

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

http://www.opleidingenberoep.nl/ts/ob/about.php?item=werkgevers&subs=
3&subitem=3 
https://www.opleiding.nl/o-en-o-fondsen.html 
 

SLIM regeling 

Werkgevers Initiatieven gericht op 
stimuleren van leren en het 
ontwikkelen van mkb en 
grootbedrijven in de 
landbouw-, horeca-, en 
recreatiesector 

2 tijdvakken 2021 
Aanvragen: 2 t/m 
31 maart 2021 en 
1 t/m 30 
september 2021. 

Voor 2 tijdvakken 
29,5 miljoen 
beschikbaar. 
Aanvragen: 2 t/m 31 
maart 2021 en 1 t/m 
30 september 2021. 

https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim 
 
https://slimregeling.nl/wat-is-de-slim-regeling-voor-2021/ 
 

 

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) 

Werkgevers Subsidies voor o.a. 
(incompany) opleiding en 
training en workshops.  
3 noordelijke provincies 

Verschilt per 
subsidie 

Subsidie of voucher 
voor o.a. inschakelen 
van deskundige voor 
een advies. 
 

https://www.snn.nl/ondernemers 
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NOW omscholing 

Werkgevers Als je NOW 3 aanvraagt 
ben je verplicht 
werknemers bij- of 
omscholing aan te bieden.  

Tot 1 juli 2021 De NOW regeling 
voorziet in een 
tegemoetkoming in 
de 
loonkosten.Subsidie 
aanvragen kan via 
UWV. 

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/personeel/now-3-bied-je-personeel-
omscholing-aan/ 

https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/derde-
aanvraagperiode-now/index.aspx 
 

Provinciale Regelingen 

Werkgevers Er zijn diverse provinciale 
subsidiemogelijkheden. 
Bijvoorbeeld ter 
stimulering van scholing:  

  Voor Groningen en Noord-Drenthe 
https://www.werkinzicht.nl/ 
 
https://www.lerenenwerken.nl/financi%C3%ABle-regelingen-0 
 

Impuls Praktijkleren 

Erkende 
leerbedrijven 

Financiering MBO 
opleiding, max 9 maanden. 
Voor re-integratie van 
werkzoekenden of behoud 
van werk.  

 Naar rato van het 
aantal weken dat 
kandidaat in de 
beroepspraktijkvorm
ing aanwezig is; max 
30 weken en € 
2.025,- 

Voor Groningen en Noord-Drenthe 
https://www.werkinzicht.nl/ 
 

Scholing en ontwikkeling voor behoud van werk (extra, zie Werkinzicht) Groningen en Noord Drenthe 

Samenwerkin
gsverbanden, 
werkgevers, 
particulieren 
 
 
Tel mee met 
Taal: 
 
 
Aanpak Jeugd 
werkloosheid 

Maatwerkregeling voor 
sectoren, stimuleren 
intersectorale omscholing, 
tijdelijk omscholingsbudget  
 
Subsidie voor aanpak 
laaggeletterdheid 
 
 
Ondersteuning voor 
schoolverlaters, uitstroom 
MBO 

 
 
 
 
 
 
2021-2024, 
aanvragen tot en 
met 28 februari 
2021 
 

 
 
 
 
 
 
Ruim 10 miljoen 
beschikbaar 

Voor Groningen en Noord-Drenthe 
https://www.werkinzicht.nl/ 
 
 
 
 
https://www.telmeemettaal.nl/ 
 
 
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/ondernemen-en-werken-in-coronatijd/hulp-bij-baanverlies-scholing-en-
schulden-sociaal-pakket/bestrijding-van-jeugdwerkloosheid 
 

Dit document is onder voorbehoud van wijzigingen. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Versie 19-01-2021 
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