Subsidies en fiscale regelingen voor scholing 2019
Details
Doelgroep
Aftrekpost inkomstenbelasting
Volgde u in 2018 een opleiding of een studie voor uw (toekomstige) beroep? Of hebt u kosten voor een EVC-

Periode

Voordeel

Informatie

Particulieren

Fiscaal jaar 2019

Aftrekpost belastingen

www.belastingdienst.nl

Met behoud van ww-uitkering een opleiding volgen.

www.uwv.nl

Helpt werknemers met scholing of bij vinden van een
nieuwe baan. Er is een aanvraag gedaan voor € 1,2

https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/su

miljoen. Vergoeding is maximaal 60% van de kosten.

massaontslag

procedure (Erkenning Verworven Competenties)? Dan mag u hiervoor de kosten, zoals lesgeld en kosten van de
studieboeken onder bepaalde voorwaarden aftrekken.

Brug-ww
Brug-WW is bedoeld voor werkzoekenden om zich bij een nieuwe werkgever te laten omscholen met behoud van
Werkgevers +
werkzoekenden

ww-uitkering. Brug-WW geldt ook voor werknemers die werkloos dreigen te worden. Er zijn 2 soorten Brug-ww's;
vanaf 1 april 2016
Brug-ww met sectorplan en zonder sectorplan. In regio Fryslân is alleen Brug-WW zonder sectorplan van

toepassing.
EGF: subsidie bij massaontslag
Overheden kunnen aanspraak maken op het Europees Globaliseringsfonds (EGF) wanneer er sprake is van massaWerkgevers +
ontslagen in bepaalde bedrijfssectoren. De gemeente Leeuwarden heeft, namens de provincies Friesland,
2014-2020
werkzoekenden
Groningen en Overijssel, een EGF aanvraag ingedient voor de bancaire sector.
Ervaringscertificaten (EVC) en Ervaringsprofielen (EVP)
Werkgevers

In veel gevallen wordt een deel van de kosten van een EVC-procedure of een EVP-procedure (ervaringsprofiel)
vergoed. Dit geldt voor medewerkers die met ontslag worden bedreigd, met en zonder startkwalificatie.

Doorlopend

Sommige sectoren kennen een vergoeding vanuit caoafspraken en vanuit scholingsfondsen

bsidies-en-regelingen/e/egf-noodfonds-bij-

www.nationaal-kenniscentrumevc.nl/werkgevers/ervaringscertificaat/watis-een-ervaringscertificaat

Levenlanglerenkrediet
Iedereen tot 55 jaar kan geld lenen voor een studie. Het gaat hier om een levenlanglerenkrediet voor het betalen
Particulieren

van collegegeld of lesgeld. Je kunt het krediet aanvragen als studiefinanciering (inclusief lening) niet meer mogelijk Vanaf 1 augustus 2017

is.
Opleiding als zakelijke kosten
Om de kennis van een medewerker up-to-date te houden, kan hij/zij een studie volgen. Studiekosten die een
Werkgevers

medewerker maakt, zijn bijvoorbeeld lesgeld en examengeld, kosten voor studieboeken en reiskosten. De

Wanneer je bent aangesloten bij een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) kun je voor het opleiden of

scholen van medewerkers een beroep doen op het O&O-fonds van jouw branche.
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Zeescheepvaart
Werkgevers +

Voor werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van het O&O fonds Zeescheepvaart onder

particulieren
Participatiebudget

bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming in de kosten kan worden verleend.

Gemeenten

Gemeenten kunnen 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.

collegegeld of lesgeld.

www.duo.nl

Onder voorwaarden horen studiekosten
Doorlopend

werkgever kan deze kosten voor zijn rekening nemen. Er zijn fiscale regels die dit aantrekkelijker maken.
Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen
Werkgevers

Het maximale bedrag hangt af van de hoogte van het

niet tot het loon van de medewerker, zodat ze ook niet

www.belastingdienst.nl

belast hoeven te worden.
Doorlopend

Kalenderjaar 2019

Doorlopend

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

www.opleidingenberoep.nl

Tegemoedkoming van 40% van de genormeerde

https://www.scheepvaartnet.nl/?pagina=2

cursuskosten.

66&menu=14&GID=1

Verschilt per gemeente.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/partici
patiewet

SectorplanPlus
Werkgevers in Zorg
en Welzijn

€ 260 mln is geoormerkt voor de verpleeghuissector. De

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

2017-2021 in verschillende tijdvakken

instroom, met ontslag bedreigde werknemers of opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing.

Tot 2023 jaarlijks bepaald bedrag
leerling, deelnemer of student, die een opleiding volgen in de MBO Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Ook
beschikbaar.
mogelijk in andere onderwijs-categorieën. Bedragen verschillen per categorie.
Subsidie Regionaal investeringsfonds mbo
Bedrijfsleven, mboMet dit 'Regionaal investeringsfonds mbo' stelt het Ministerie van OCW tussen 2014 tot en met 2018, in totaal 125
instellingen, regionale
2019-2022 in verschillende tijdvakken
miljoen euro subsidie beschikbaar voor duurzame publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs.
overheden
Tel mee met Taal
Werkgevers

Beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Deze subsidieronde

particulieren

komen ook activiteiten gericht op het verbeteren van de digitale vaardigheden in aanmerking.

Vergroten van kennisniveau op het gebied van bedrijfsontwikkeling, innovatie en strategische HR voor MKB'ers in
Friesland. Deelnemen aan (in-company) opleidingen, trainingen, cursussen of seminars.

Maximum bedrag per gerealiseerde praktijk- of

www.rvo.nl/subsidies-

werkleerplaats.

regelingen/subsidieregeling-praktijkleren

Tussen 2019 tot en met 2022, in totaal 100 miljoen euro.

www.investeringsfondsmbo.nl/

Totaal bedrag is nog niet vastgesteld. Ook als je eerder
2019 in verschillende tijdvakken

subsidie hebt ontvangen kan je deze ronde opnieuw

https://www.telmeemettaal.nl/subsidie/

aanvragen.

Voucherregeling MKB Fryslân 2018 - 2019
Werkgevers MKB

https://sectorplanplus.nl/

overige sectoren in zorg en welzijn.

Subsidieregeling praktijkleren
De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een

Werkgevers +

rest van de middelen (in totaal € 60 mln) is voor de

20 maart 2018 - 31 december 2019

Budget van € 900.000 vrijgemaakt. Subsidie percentage
is 50% tot maximaal € 2.500 per project.

Dit document is onder voorbehoud van wijzigingen. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.
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