
Voor iedereen bereikbaar MijnPraktijkleren

Wil je meer informatie over Mĳ nPraktĳ kleren?

Neem contact met ons op via 088 - 5600700

€ 205 miljoen jaarlijks beschikbaar budget

max. €2700,- per leerling per jaar

voor 15 september aanvraag indienen

 Voorwaarden:

–  Volledig getekende      

 Praktijkovereenkomst (BPVO)

–  Aantonen van begeleiding (3x per jaar)

–  Aantonen van de aanwezigheid 

 (1x per maand)

Wanneer je als erkend leerbedrijf 

geregistreerd staat en opleidingen 

aanbiedt met een volledig diploma 

kom je in aanmerking voor de 

subsidieregeling Praktijkleren.

MijnPraktijkleren start met het aanmelden van de 

betreffende leerling. Dit gebeurt via het uploaden van 

de Praktijkovereenkomst (POK). Gedurende het jaar 

zal de werkgever op diverse momenten de benodigde 

formulieren (3 begeleidingsdocumenten en iedere 

maand een aanwezigheidsoverzicht) moeten uploaden 

om een juiste aanvraag in te kunnen dienen. Hier 

wordt de werkgever aan herinnerd via de mail. OAZ 

controleert deze formulieren en dient de aanvraag 

Praktijkleren in. De RVO zorgt voor de uitbetaling.

Doelgroep MijnPraktijkleren

MijnPraktijkleren richt zich met name op (kleine) 

bedrijven waar slechts een aantal leerlingen rondlopen. 

Hierbij valt te denken aan de bakkers en slagers om de 

hoek. Maar ook het café waar een leerling kok actief is.

• VMBO – leerlingen die een leer-werktraject 

in het vmbo volgen;

• MBO – deelnemers aan een BBL-opleiding;

• HBO – studenten die een duale of deeltijd 

HBO-opleiding volgen in de techniek, 

landbouw, natuurlijke omgeving, 

welzijn en gezondheidszorg;

• Promovendi en technologische ontwerpers 

in opleiding (toio’s);

• VSO, PRO en entree opleidingen in het vmbo.

• Gegarandeerd een goede aanvraag, nu voor 

iedereen bereikbaar

• Snel en simpel, online werken aan je subsidiedossier

• Een scherpe prijs en profi teren van de kennis van OAZ

• Mobile Ready, de subsidieadviseur in je broekzak

• MijnPraktijkleren helpt je de juiste stappen te zetten en 

herinnert je wat er nog gedaan moet worden

Werkwijze

Aanmelden leerling    Uploaden POK    Uploaden formulieren    Controle en verwerking    Uitbetaling door RVO


