Financiële hulp
bij scholing
Informatie voor werkgevers, werkenden,
werkzoekenden en loopbaanadviseurs

Je werkt of zoekt werk en je wil je graag laten bijscholen of omscholen. Of je bent
werkgever en wil een werknemer helpen met scholing. In dit overzicht vind je
regelingen die jou hier financieel bij helpen.
Heb je een financiële bijdrage vanuit het Ontwikkelfonds aangevraagd?
Dan bekijken we eerst of er misschien andere financiële bronnen zijn. Zo ja, dan
worden deze opties (eerst) benut. Is er voor de gewenste scholing geen of niet
genoeg geld beschikbaar uit andere fondsen of regelingen? Dan is de kans groot
dat het Ontwikkelfonds meebetaalt.
Met dit document maken we jouw zoektocht naar geld voor scholing makkelijker.
We hebben alle regelingen op een rij gezet. Die regelingen kunnen veranderen,
dus vraag voor de zekerheid altijd na hoe de regels nu zijn.
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie in dit document.
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REACT-EU (ESF)

Algemene vraag:
1.

Gaat het in de aanvraag om regulier betaald onderwijs?
Voltijd studie (mbo, hbo, wo), aanvrager is jonger dan 30 jaar, aanvrager gaat
van school naar school (met maximaal 1 jaar ertussen).
a.
Ja 		
-->
Aanvrager heeft recht op studiefinanciering
					
of een lening van DUO. Zie paragraaf 2.1.
b.
Nee 		
-->
Ga naar de volgende vraag.

Vanuit werkgever:
2.

5

2.1

2.3

Dit stappenplan helpt loopbaanadviseurs om (vóórdat het Ontwikkelfonds wordt
gevraagd) een financiële bijdrage voor de aanvrager te vinden.

7

Is de aanvrager in dienst bij een werkgever?
a.
Ja		
-->
Ga naar de volgende vraag.
b.
Nee 		
-->
Ga naar vraag 6.

3.

Wil de aanvrager de werkgever betrekken bij de scholing?
a.
Ja		
-->
Ga naar de volgende vraag.
b.
Nee		
-->
Ga naar vraag 6.
			
4.
Is de aanvraag bedoeld om het werk bij deze werkgever beter te doen?
a.
Ja		
-->
Ga naar de volgende vraag.
b.
Nee		
-->
Ga naar vraag 6.
5.

Wil de werkgever meebetalen, het persoonlijk opleidingsbudget gebruiken
of subsidie aanvragen voor de werknemer?
a.
Ja		
-->
De werkgever mag de kosten voor scholing van de
					
werknemer bij de belastingaangifte aftrekken van de
					winst (zie paragraaf 1.0).
				
-->
Vraag bij de sector naar regelingen (zie paragraaf 1.1).
				
-->
Kreeg de sector geld voor ontwikkeladvies, scholing,
					
EVC en/of begeleiding naar ander werk voor de
					aanvrager? Zie paragraaf 2.4.2.
				
-->
Zijn er meer werknemers die loopbaanadvies willen
					of bij hun werkgever scholing willen volgen?
					Zie paragraaf 1.2.1 en 1.2.2 voor landelijke regelingen.
				
-->
Gaat het om omscholing naar een kansrijk beroep in de
					ICT of techniek? Zie paragraaf 1.2.2.		
			
-->
Is de scholing bedoeld voor betere taalvaardigheid,
					rekenvaardigheid en/of digitale vaardigheden?
					Zie paragraaf 1.2.3.
				
-->
Volg route 2 van het Ontwikkelfonds,
					de werkgeversroute.
b.
Nee		
-->
Ga naar de volgende vraag.
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Vanuit werkende of werkzoekende
6.

Is de aanvrager werkloos?
a. Ja			
-->
Ga naar de volgende vraag.
b. Nee		
-->
Ga naar vraag 9.

7.

Werd de aanvrager werkloos vóór 12 maart 2020?
a.
Ja		-->
Zie paragraaf 2.0 voor hulp van het UWV.
b.
Nee		
-->
Ga naar de volgende vraag.

8.

Werd de aanvrager op of na 12 maart 2020 werkloos of dreigt hij/zij werkloos
te raken?
a.
Ja		-->
Zie paragraaf 2.0 en 2.6.
b.
Nee		
-->
Ga naar de volgende vraag.

9.

Ben jij een uitzendkracht?
a.
Ja		-->
Zie paragraaf 2.5
b.
Nee		
-->
Ga naar de volgende vraag.

10.

Kan scholing ervoor zorgen dat de aanvrager kan meedoen op de arbeidsmarkt?
a.
Ja		-->
Zie paragraaf 2.7
b.
Nee		
-->
Ga naar de volgende vraag.

11.

Kan de scholing worden betaald door de gemeente, volgens de inburgeringswet,
de participatiewet, de Wet Educatie en Beroepsonderwijs of de aanpak van
laaggeletterdheid?
a.
Ja		 --> Zie paragraaf 2.2.
b.
Nee		
-->
Ga naar de volgende vraag.

12.

Is de aanvrager een zijinstromer in de techniek of gaat hij/zij na de scholing
collega’s trainen? Of wil de aanvrager begeleiding bij het zoeken naar werk
binnen zorg en welzijn?
a.
Ja		-->
Zie paragraaf 2.3.
b.
Nee		
-->
Ga naar de volgende vraag.

13.

Wil de aanvrager ontwikkeladvies, scholing, EVC en/of begeleiding naar
ander werk en kreeg de sector geld voor deze aanvraag?
a.
Ja		-->
Zie paragraaf 2.4.2
b.
Nee		
-->
Ga naar de volgende vraag.

14.

Wordt de scholing gratis aangeboden door NL Leert Door?
a.
Ja		-->
Zie paragraaf 2.4.1.
b.
Nee		
-->
Ga naar de volgende vraag.

15.

Is fiscale scholingsaftrek mogelijk? Of is het STAP-budget een mogelijkheid
(vanaf maart 2022)?
a.
Ja		
--> Zie paragraaf 2.5.
b.
Nee		-->
Zie hieronder.

16.

De (overige) financiële hulp is te krijgen via route 1 van het Ontwikkelfonds,
de inwonersroute.

3 Financiële hulp bij scholing

1. Voor werkgevers
1.0 Onbelast vergoeden
Als werkgever (of zzp’er) mag je de kosten voor scholing van je werknemer (of jezelf)
bij de belastingaangifte aftrekken van je winst. Het moet gaan om scholing voor een
toekomstig beroep of om bij te blijven in het vak.
1.1 Regelingen per sector
Sommige sectoren bieden zelf financiële hulp bij scholing:
Werktuig PPO: subsidie voor scholing en coaching van werknemers én zzp’ers in de
creatieve en culturele sector.
SectorplanPlus: subsidie voor onder andere scholing van nieuwe of met ontslag
bedreigde medewerkers binnen Zorg en Welzijn.
Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Ziekenhuiszorg: subsidie voor scholing van
medewerkers van ziekenhuizen en categorale instellingen.
1.2 Landelijke subsidies
1.2.1 SLIM-subsidie
Geld voor onder andere loopbaanadvies, coaching en onderzoek naar de behoefte aan
scholing van medewerkers van kleine en middelgrote bedrijven én van grote landbouw-,
horeca- of recreatiebedrijven. Je kunt de subsidie aanvragen als bedrijf, maar ook
als samenwerkingsverband (samen met bijvoorbeeld een brancheorganisatie, een
onderwijsinstelling, het O&O-fonds of een werknemers- of werkgeversvereniging).
Kleine en middelgrote bedrijven kunnen tot € 25.000,- vergoed krijgen (kleine bedrijven
moeten 20% van de kosten zelf betalen, middelgrote bedrijven 40%). Je kunt de subsidie
elk jaar aanvragen, in maart en september.
Grote bedrijven in de landbouw, horeca of recreatie kunnen tot € 200.000,- vergoed
krijgen, samenwerkingsverbanden tot € 500.000,-. Beide moeten 40% van de kosten zelf
betalen. Je kunt de subsidie elk jaar aanvragen, van 1 juni tot en met 31 juli.
1.2.2 Intersectorale mobiliteit van EZK
Deze regeling is tijdelijk gesloten. In 2022 wordt de regeling weer opengesteld.
Geld voor (om)scholing mét praktijkbegeleiding, om mensen klaar te stomen voor een
kansrijk beroep in de ICT of techniek. Je kunt tot 50% van de gemaakte kosten vergoed
krijgen, tot een bedrag van € 3.750,-. De andere 50% betaal je zelf, of vanuit O&O-fondsen
of ontwikkelfondsen. Je ontvangt de subsidie níet als de te vergoeden kosten minder zijn
€ 1.000,- voor de scholing, € 1.000,- voor de praktijkbegeleiding en € 7.500,- voor het hele
omscholingstraject. Je kunt de subsidie aanvragen tot en met 1 december 2021, 17.00 uur.
1.2.3 Tel mee met Taal
Geld voor scholing om werknemers, ingehuurde zzp’ers en bijvoorbeeld tijdelijke
arbeidskrachten de Nederlandse taal beter te laten beheersen, beter te laten rekenen en
meer digitale vaardigheden aan te leren. Je kunt tot 67% van de gemaakte kosten vergoed
krijgen (tot € 125.000,- per aanvraag en maximaal € 1.500,- per cursist).
De volgende aanvraagperiode opent op 1 januari 2023.

Financiële hulp bij scholing

4

2. Voor werkenden en werkzoekenden
2.0 UWV
2.0.1 Beleidsregels Scholing 2016 ten behoeve van werknemers met een WAO-, WIA¬-,
WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering
Heb je een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering? Dan kun je van het
UWV toestemming krijgen om op hun kosten scholing te volgen. Het UWV bekijkt eerst
of scholing nodig is voor jou. Je moet een baanintentie of baangarantie hebben, uitzicht
hebben op een beroep waarin nu veel werk te vinden is, of kunnen aantonen dat het
diploma jou de kans geeft op werk. De scholing mag maximaal 1 jaar duren en je moet
in staat zijn (mentaal, lichamelijk en qua persoonlijke omstandigheden) om de scholing
te volgen.
2.0.2 Scholingsbudget WGA (experiment) (2020-2022)
Geld voor scholing van mensen met een WGA-uitkering. De scholing moet ertoe leiden
dat je je werk weer (deels) kunt oppakken, en je moet de scholing medisch gezien kunnen
volgen. Dit wordt per persoon bekeken.

2.1 DUO
Als je regulier betaald onderwijs gaat volgen, heb je recht op studiefinanciering. Mits je
jonger bent dan 30 jaar, kiest voor een voltijd studie en van school naar school gaat (met
maximaal 1 jaar ertussen). Je kunt gebruikmaken van een aanvullende beurs, een studenten-OV-chipkaart, een lening en/of het collegegeldkrediet.

2.2 Van en voor gemeenten
2.2.1 Participatiewet
De gemeenten moeten iedereen die kan werken, helpen om aan het werk te komen. Hiervoor krijgen de gemeenten geld van de overheid, volgens de Participatiewet. Met dit geld
kan bijvoorbeeld een aanpassing op de werkplek worden betaald, of hulpmiddelen om het
werken mogelijk te maken. Je kunt ook geld krijgen voor scholing, als dit voor jou haalbaar
is en als je hierdoor meer kans hebt op langdurig werk.
2.2.2 Wet Educatie en Beroepsonderwijs
Geld voor verschillende vormen van beroepsonderwijs en onderwijs voor mensen
vanaf 18 jaar, die niet inburgeringsplichtig zijn. De scholing moet zorgen voor
betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en digitale vaardigheden. Wat betreft de
taalvaardigheid moet het onderwijs Algemeen Beschaafd Nederlands aanleren, oftewel
standaard Nederlands (dus geen vaktaal).

bij hun inburgering, die voor asielstatushouders wordt betaald door de overheid. De
gemeente begeleidt ook (gezins)migranten, zij betalen hun inburgering zelf. Mensen die
inburgeringsplichtig zijn, leren de Nederlandse taal op een niveau waarmee ze zich goed
kunnen redden in de samenleving en kansen hebben op de arbeidsmarkt.
2.3 Ondersteuning gericht op een sector
2.3.1 CNV & RegioPlus - Sterk in je werk
Subsidie voor als je werkt in zorg of welzijn en hulp wilt bij het oriënteren op je verdere
loopbaan óf als je (opnieuw) een stap naar de sector zorg en welzijn wilt maken, maar
niet weet hoe. In een gratis gesprek met een loopbaancoach krijg je informatie over
opleidingen en baankansen in de buurt, en advies over hoe je je werk in de zorg kunt
organiseren.

2.4 NL Leert Door
2.4.1 NL Leert Door met online scholing
Subsidie om je te helpen bij het (opnieuw) bekijken van je mogelijkheden op de
arbeidsmarkt. Bij 14 aanbieders van opleidingen kun je gratis cursussen en trainingen
volgen. Dé manier om je kennis en/of ervaring uit te breiden of actueel te houden. Je
kunt jezelf rechtstreeks aanmelden bij een van de aangesloten opleiders; die handelt
de administratie en kosten af. Via Vind Je Update | Hoe werkt Nederland kun je zoeken
binnen een bestand van zo’n 850 cursussen.
2.4.2 NL Leert Door met sectoren
Subsidie voor begeleiding en scholing van mensen die hun baan dreigen te verliezen. Dit
moet hen helpen hun werk te behouden of nieuw werk te vinden. Ook sectoren die hulp
willen bij het vinden van nieuw personeel, kunnen deze subsidie aanvragen. Er kan geld
worden aangevraagd voor ontwikkeladvies, korte cursussen, online scholing, praktische
trainingen, grotere (om)scholingstrajecten, EVC en begeleiding naar ander werk, in
beroepen en sectoren waar nu veel werk te vinden is.

2.5 Scholingsvoucher uitzendkrachten
2.5.1 Doorzaam voor uitzendkrachten
Met de scholingsvoucher van Doorzaam voor uitzendkrachten kunnen uitzendkrachten
één of meerdere opleidingen, cursussen of trainingen kiezen tot een maximum van
€ 500 incl. BTW. Om in aanmerking te komen, mag de uitzendkracht geen hoger
scholingsniveau hebben dan mbo 4 en mag deze geen contract voor onbepaalde tijd
hebben bij het uitzendbureau.

2.2.3 Laaggeletterdheid
De overheid heeft 25 miljoen euro uitgetrokken om tot 2024 bij mensen de
basisvaardigheden op het gebied van de Nederlandse taal te verbeteren.
2.2.4 Nieuwe wet inburgering
Door middel van de Wet inburgering 2021 moeten gemeenten ervoor zorgen dat mensen
die nieuw in Nederland komen en inburgeringsplichtig zijn, hier zo snel mogelijk meedoen
(stage of vrijwilligerswerk) en werk vinden. De gemeente begeleidt de nieuwkomers
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2.6 Fiscale scholingsaftrek en het STAP-budget
2.6.1 STAP-budget
Werkenden en niet-werkenden kunnen vanaf maart 2022 maximaal € 1.000,- per jaar
aanvragen om hun scholing (deels) mee te betalen en zo een (betere) plek te krijgen op
de arbeidsmarkt.

2.7 Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19
2.7.1 Regionale mobiliteitsteams
Subsidie voor onder andere (loopbaan)begeleiding en (om)scholing van mensen die sinds
12 maart 2020 werkloos zijn of dreigen te raken.
2.7.2 Praktijkleren in het mbo
Praktijkleren in het mbo is een combinatie van leren en werken. Dit geeft werkenden en
werkzoekenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt de kans om aan het werk
te blijven of werk te vinden. De kandidaat krijgt loon van de werkgever (of een uitkering),
terwijl hij/zij gratis een (deel van een) mbo-opleiding in de derde leerweg volgt. Na afloop
ontvangt de kandidaat een praktijkverklaring, mbo-certificaat of mbo-diploma.

2.8

REACT-EU (ESF)

Dit herstelpakket van de Europese Commissie moet de economie na corona snel
herstellen. Dit door met behulp van verschillende projecten deze mensen aan het werk
te helpen: niet-uitkeringsgerechtigden, arbeids-belemmerden, mensen onder de 27
jaar, mensen die algemene bijstand op grond van de Participatiewet, een aanvullende
IOAW-uitkering, een aanvullende IOAZ-uitkering of een uitkering van het UWV ontvangen,
leerlingen die ingeschreven staan bij een school voor voortgezet speciaal onderwijs of
praktijkonderwijs en statushouders.
In 2022 start ESF+ en kunnen centrumgemeenten opnieuw subsidie aanvragen.
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7 Financiële hulp bij scholing

upgradejezelfregiozwolle.nl

