
Contact

De Steiger - praktijkonderwijs Lelystad

Bezoekadres: Griend 50-01, 8225 TZ Lelystad
Postadres: Postbus 2344, 8203 AH Lelystad
Telefoon: 0320 252 254

Het Bedrijf: Vaartweg 67, 8243 PD Lelystad 
Telefoon 0320 820 998

E-mail:  desteiger@eduvier.nl
Website: desteiger.eduvier.nl

Praktijkonderwijs  
van stage  
naar werkAanvraag

Leerlingen kunnen zelf een formulier Aanvraag 
beoordeling arbeidsvermogen invullen en opsturen via 
uwv.nl. Ouders en school kunnen hierin ondersteunen. 
Voor leerlingen uit het praktijkonderwijs geldt dat ze 
met een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) opgenomen 
worden in het doelgroepregister. Zodra de leerling in het 
doelgroepregister staat, kan de werkgever bij het UWV 
een verzoek voor loonkostensubsidie doen.

Subsidieregeling tijdens stages

Vanaf het schooljaar 2017-2018 kunnen bedrijven die een 
leerling uit het praktijkonderwijs een stageplaats bieden 
een vergoeding krijgen van maximaal €2.700 per school-
jaar. Dit is een bijdrage in de begeleidingskosten van 
het bedrijf tijdens de stage. Meer informatie vindt u op:  
www.oavd.nl.    



Rekenvoorbeeld subsidiecalculator

Wat is de leeftijd van de leerling 17

Wat is het maandloon van de leerling € 618,35

Wat is het uurloon van de leerling € 3,57

Minimumloon van de leerling € 618,35

Vakantiegeld (8%) €   49,47

Loon totaal € 667,82

Loonsubsidie 50%

Loon met subsidie € 309,18

Werkgeverskosten 23% €   71,11

Subsidie voor bedrijf € 380,29

Kosten voor bedrijf eerste half jaar € 287,53 p/m

Uurloon (50%) €   1,79

Kenmerken van het onderwijs 

•	 uitdagend onderwijs;
•	 leerlingen leren door doen;
•	 leerlingen ontwikkelen zich via stages in de 

praktijk;
•	 leerlingen leren actief en zelfstandig;
•	 leerlingen vergroten hun welzijn op school en in 

de maatschappij;
•	 leerlingen vergroten hun kansen op de 

arbeidsmarkt.

Arbeidsrichtingen 

•	 metaalbewerking
•	 houtbewerking
•	 bouw
•	 bestrating
•	 mobiliteitsbranche
•	 fabriekswerk/productie
•	 technische diensten/ 

fietstechniek

Banenafspraak
 
Werkgevers die schoolverlaters van scholen voor 
praktijkonderwijs in dienst nemen, kunnen gebruik 
maken van een aantal subsidiemogelijkheden en 
belastingmaatregelen. Enkele voorbeelden zijn:

•	 kortingen/vrijstellingen werkgeversverzekeringen;
•	 geen verplichting van doorbetaling van loon bij ziekte;
•	 belastingvoordelen;
•	 loondispensatie.

Informatie voor bedrijven

In het huidige voortgezet onderwijs is er naast vwo, havo 
en vmbo een schoolsoort die leerlingen rechtstreeks toeleidt 
naar een plaats op de arbeidsmarkt: het praktijkonderwijs. 

Voor wie?

Er is een beperkte groep leerlingen die ondanks extra 
zorg binnen het voortgezet onderwijs niet in staat is 
een	 diploma	 of	 certificaten	 te	 behalen.	 Deze	 leerlingen	
kunnen naar het praktijkonderwijs. Om toegelaten te 
worden tot het praktijkonderwijs moeten de leerlingen 
aan landelijk vastgestelde criteria voldoen, ze moeten een 
toelaatbaarheidsverklaring (tlv) aanvragen.

Voorbereiding op de arbeidsmarkt

Het praktijkonderwijs is een richting in het voortgezet 
onderwijs. Het bereidt leerlingen voor op het uitoefenen 
van eenvoudige werkzaamheden op de regionale 
arbeidsmarkt en biedt de mogelijkheid om via stages in 
de praktijk te leren. Er wordt aandacht besteed aan: 
•	 vergroten	van	praktische	vaardigheden;
•	 bevordering	van	de	sociale	redzaamheid;
•	 voorbereiding	op	werken;
•	 toeleiding	naar	werken.

Praktijkonderwijs is voor de meeste leerlingen 
eindonderwijs. Er geldt geen cursusduur, maar wel 
een leeftijdsgrens. Het praktijkonderwijs eindigt in het 
schooljaar waarin de leerling 18 jaar wordt.

•	 magazijn/heftruck
•	 groenvoorziening
•	 verzorgende sector
•	 schoonmaak
•	 horecabranche
•	 werk in de winkel
•	 EHBO

Met de subsidiecalculator www.subsidiecalculator.nl kunt 
u berekenen voor hoeveel subsidie u in aanmerking komt 
als u medewerkers binnen een bepaalde doelgroep in 
dienst neemt. Onderstaand vindt u een rekenvoorbeeld 
voor een leerling uit het praktijkonderwijs die 40 uur gaat 
werken.

Aan het rekenvoorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend.
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onderwijs. Het bereidt leerlingen voor op het uitoefenen 
van eenvoudige werkzaamheden op de regionale 
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eindonderwijs. Er geldt geen cursusduur, maar wel 
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•	 horecabranche
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Met de subsidiecalculator www.subsidiecalculator.nl kunt 
u berekenen voor hoeveel subsidie u in aanmerking komt 
als u medewerkers binnen een bepaalde doelgroep in 
dienst neemt. Onderstaand vindt u een rekenvoorbeeld 
voor een leerling uit het praktijkonderwijs die 40 uur gaat 
werken.

Aan het rekenvoorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend.
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