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Deze toolbox bestaat uit de volgende stappen:

Scholingssubsidies claimen p.2

Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM) p.3

Subsidieregeling praktijkleren p.4

Gerichte vrijstelling voor scholingskosten p.5

Overige besparingen voor de werkgever p.6

Scholingsvoorzieningen voor de werknemer p.8

Scholing van werknemers is essentieel. Zeker in deze lastige 

tijden kunnen opleidingen een kostenpost zijn die de werkgever er 

eigenlijk niet bij kan hebben. Gelukkig zijn er talloze manieren om 

de kosten te beperken. Duidelijke afspraken maken en alert zijn op 

beschikbare tegemoetkomingen is het devies. In deze toolbox staan 

de diverse mogelijkheden op een rijtje.

https://www.rendement.nl/tools
https://www.rendement.nl/disclaimer
https://www.rendement.nl
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Wat valt er allemaal te claimen voor scholingskosten van werknemers?

Om ervoor te zorgen dat werknemers bijblijven op hun vakgebied en meegroeien met nieuwe ontwikkelingen, 
moeten ze af en toe bijgespijkerd worden. Tijdens de coronacrisis is opleiden extra belangrijk: het kan nodig zijn 
om werknemers (om) te scholen om de organisatie op een goede manier draaiende te houden. Als uw organisatie 
personeel moet ontslaan of NOW moet aanvragen, kan het stimuleren van (om)scholing zelfs verplicht zijn. 

Subsidie voor scholingskosten
Ook als uw organisatie er niet veel geld aan kan of wil besteden, zijn er mogelijkheden om werknemers verder te 
laten leren. Er zijn talloze regelingen op grond waarvan uw organisatie of de werknemer de scholingskosten geheel of 
gedeeltelijk gesubsidieerd kan krijgen. Daarnaast kunt u er door duidelijke afspraken te maken met werknemers voor 
zorgen dat de kosten voor uw organisatie niet hoger uitvallen dan strikt noodzakelijk is. 

Stap 1 Download de interactieve checklist

 CHECKLIST Zo regelt uw organisatie scholing zonder hoge kosten

De eerste checklist heeft u nu voor u. Hierin staan alle onderdelen van deze toolbox benoemd. U kunt de 
status van de te nemen stappen in deze checklist bijhouden en afvinken welke onderdelen u heeft afgerond. 
Dit vinkje kunt u dus vast zetten.

Opmerkingen

Stap 2 Scholingssubsidies claimen

 ARTIKEL Financiële tegemoetkomingen rond scholing werknemers

Scholing komt niet alleen uw werknemers zelf ten goede, het is uiteraard ook in het belang van uw 
onderneming. En als uw organisatie tijdens de coronacrisis (noodgedwongen) gebruikmaakt van de 
2e ronde NOW, bent u zelfs verplicht om het scholen van personeel te stimuleren. Maar hoe laat u 
werknemers verder leren zonder dat uw onderneming er (al te veel) kosten voor moet maken? In dit 
verdiepingsartikel staan diverse opties op een rij.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/opleiding-en-ontwikkeling/verdiepingsartikel/financiele-tegemoetkomingen-rond-scholing-werknemers.html
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 V & A Zijn er subsidieregelingen voor stages en leerwerkplekken?

Als uw organisatie een stageplaats of leerwerkplek aanbiedt aan een stagiair, komt u mogelijk in 
aanmerking voor bepaalde stimuleringsregelingen. Welke fondsen en subsidies er allemaal zijn, leest u in 
deze Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

Stap 3 Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM)

 NIEUWS Ook in 2021 weer SLIM-subsidie aan te vragen

De stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM), die in 2020 werd 
geïntroduceerd, is ook in 2021 van kracht. De aanvraagperiodes zijn kort, dus organisaties moeten zich 
goed voorbereiden. In dit nieuwsartikel staan de aanvraagtijdvakken en de zaken waarvoor subsidie kan 
worden aangevraagd op een rijtje.

Opmerkingen

 CHECKLIST Voorwaarden voor aanvragen SLIM-regeling

De subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM) is speciaal gericht op het stimuleren van de 
loopbaanontwikkeling van werknemers binnen het midden- en kleinbedrijf (mkb). Aan het aanvragen van 
subsidie onder de SLIM-regeling is een flink rijtje eisen verbonden en de aanvraagtermijn is beperkt. Met 
behulp van deze checklist kunt u nagaan of uw organisatie klaar is voor de aanvraag.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/stagiairs/vraag-en-antwoord/zijn-er-subsidieregelingen-voor-stages-en-leerwerkplekken
https://www.rendement.nl/opleiding-en-ontwikkeling/nieuws/ook-in-2021-weer-slim-subsidie-aan-te-vragen.html
https://www.rendement.nl/opleiding-en-ontwikkeling/tools/voorwaarden-voor-aanvragen-slim-subsidie.html
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 NIEUWS Uitbreiding SLIM-subsidie en voorbereiding STAP-budget

De coronacrisis laat zien dat scholing en ontwikkeling belangrijk is voor werknemers. Daarom stelt het 
kabinet in 2021 extra subsidie beschikbaar voor opleidingsinitiatieven in het mkb en werkt het verder aan de 
invoering van een individueel STAP-budget. U leest de bijzonderheden in dit nieuwsartikel.

STAP voor werknemers
Het STAP-budget is een toekomstige regeling waar werknemers (en niet-werknemers) van 
kunnen profiteren. Meer informatie over deze regeling vindt u onder stap 7 van deze toolbox.

Opmerkingen

Stap 4 Subsidieregeling praktijkleren

 ARTIKEL Subsidie praktijkleren kan uw organisatie veel geld besparen

Als uw onderneming een erkend leerbedrijf is, kan een leerling uit het middelbaar beroepsonderwijs bij 
u scholing volgen in de praktijk. Zo maakt hij kennis met het vak en leert hij de vaardigheden die in de 
praktijk van belang zijn. Als erkend leerbedrijf komt uw organisatie bovendien in aanmerking voor de 
subsidie praktijkleren. Dat kan een hoop geld besparen, maar u moet wel aan strikte voorwaarden voldoen.

Opmerkingen

 CHECKLIST Voorwaarden subsidieregeling praktijkleren

Als uw organisatie een praktijk- of werkleerplaats aanbiedt en voor de subsidieregeling praktijkleren in 
aanmerking wil komen, moet u aan een aantal administratieve en praktische voorwaarden voldoen. Deze 
voorwaarden verschillen per onderwijscategorie. Deze checklist helpt u om te controleren of u aan alle 
voorwaarden voldoet om optimaal te profiteren van de tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding 
van scholieren en studenten.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/opleiding-en-ontwikkeling/nieuws/uitbreiding-slim-subsidie-en-voorbereiding-stap-budget.html
https://www.rendement.nl/subsidieregeling-praktijkleren/verdiepingsartikel/subsidie-praktijkleren-kan-uw-organisatie-veel-geld-besparen.html
https://www.rendement.nl/subsidieregeling-praktijkleren/tools/voorwaarden-subsidieregeling-praktijkleren.html
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Opmerkingen

 NIEUWS Subsidie voor leerwerkplekken tot 2023 beschikbaar

De Tweede Kamer heeft in november 2018 al ingestemd met een motie voor verlenging van de 
subsidieregeling praktijkleren tot 2023. Daardoor kunnen werkgevers ook de komende jaren nog op de 
subsidie rekenen. In dit nieuwsartikel leest u meer over de verlenging van de regeling.

Opmerkingen

Stap 5 Gerichte vrijstelling voor scholingskosten

 V & A Zijn scholingskosten onbelast te vergoeden?

Als een werknemer naast zijn werk een opleiding gaat doen, kan de werkgever daaraan altijd meebetalen. 
Of die bijdrage van de organisatie onbelast kan plaatsvinden, hangt af van de aard van de opleiding en waar 
de kosten precies voor zijn. U leest de bijzonderheden in deze Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

 INFOGRAPHIC Beslisboom studiekosten

Om te achterhalen of studiekosten van werknemers onder de gerichte vrijstelling vallen, kunt u deze 
beslisboom gebruiken. Na beantwoording van de vragen in de infographic stelt u makkelijk vast of de 
studiekosten gericht zijn vrijgesteld als u ze aanwijst als eindheffingsloon.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/subsidieregeling-praktijkleren/nieuws/subsidie-voor-leerwerkplekken-tot-2023-beschikbaar.html
https://www.rendement.nl/opleiding-en-ontwikkeling/vraag-en-antwoord/zijn-scholingskosten-onbelast-te-vergoeden
https://www.rendement.nl/studiekosten/infographics/beslisboom-studiekosten.html
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Opmerkingen

 NIEUWS Wijziging van gerichte vrijstelling voor scholing

Per 2021 is de gerichte vrijstelling voor vergoedingen en verstrekkingen van scholing ook toepasbaar voor 
vergoedingen en verstrekkingen aan ex-werknemers. Dat is afgesproken in het Belastingplan 2021 dat op 
Prinsjesdag 2020 werd gepubliceerd. Het kabinet hoopt met de verruiming van de regeling werkgevers 
en werknemers te stimuleren om bij de beëindiging van een dienstverband in te zetten op het volgen van 
scholing. U leest er meer over in dit nieuwsartikel.

Verder geen veranderingen
De bestaande gerichte vrijstelling voor scholing is niet beperkt. De fiscus blijft gewoon op 
dezelfde manier beoordelen of er sprake is van een opleiding of studie die wordt gevolgd ‘met 
het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning’.

Opmerkingen

Stap 6 Overige besparingen voor de werkgever

 NIEUWS Loonkostenvoordeel kan ook voor stagiairs gelden

Werkgevers kunnen ook voor stagiairs recht hebben op een loonkostenvoordeel (LKV). De stagiair moet 
dan wel een echte of fictieve dienstbetrekking hebben. Kennis van de regels hierover is belangrijk, zodat er 
geen voordeel wordt misgelopen. In dit nieuwsartikel vindt u de details.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/opleiding-en-ontwikkeling/nieuws/wijziging-van-gerichte-vrijstelling-voor-scholing.html
https://www.rendement.nl/lkv-en-jeugd-liv/nieuws/loonkostenvoordeel-kan-ook-voor-stagiairs-gelden.html
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 NIEUWS Welke subsidieregelingen zijn er in het kader van NL leert door?

Als uw organisatie gebruik wil maken van de regeling ‘NL leert door’ om de arbeidsmarktpositie van de 
medewerkers te versterken, waarvoor kunt u dan precies subsidie aanvragen? In deze Vraag & Antwoord 
zijn de opties verzameld.

Opmerkingen

 OVEREENKOmST Voorbeeld studiekostenbeding

Uw organisatie staat en valt met de kennis en vaardigheden van de werknemers. Daarom bent u vast 
bereid te investeren in opleidingen, cursussen en trainingen voor het personeel. Het zou jammer zijn als 
deze investeringen voor niets zijn, omdat werknemers er met de pet naar gooien of halverwege stoppen 
en elders gaan werken. U kunt heldere afspraken maken over terugbetaling van scholingskosten met een 
studiekostenbeding. Hier vindt u een klant-en-klaar beding over studiekosten dat u alleen nog maar hoeft 
in te vullen.

Opmerkingen

 mAATWERKBRIEF Terugbetalingsregeling studiekosten

Op basis van een studiekostenbeding in het arbeidscontract moet er het een en ander worden geregeld 
ten aanzien van de studiekosten. De afspraken over het terugbetalen van studiekosten die u eerder 
heeft gemaakt, zijn nu van toepassing. Met deze brief aan de werknemer kunt u uiteenzetten hoe de 
terugbetaling voor de vertrekkende werknemer in zijn werk gaat.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/opleiding-en-ontwikkeling/vraag-en-antwoord/welke-subsidieregelingen-zijn-er-in-het-kader-van-nl-leert-door
https://www.rendement.nl/studiekosten/tools/voorbeeld-studiekostenbeding.html
https://www.rendement.nl/studiekosten/tools/terugbetalingsregeling-studiekosten.html
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 V & A Wanneer verlagen scholingskosten de transitievergoeding?

Als uw organisatie een werknemer moet ontslaan in wie u recent heeft geïnvesteerd door zijn opleiding te 
betalen, kunt u die scholingskosten in sommige gevallen in mindering brengen op de transitievergoeding 
waar de werknemer bij onvrijwillig vertrek recht op heeft. Wat zijn de voorwaarden die gelden voor het 
aftrekken van studiekosten? U leest het in deze Vraag & Antwoord.

Opmerkingen

Stap 7 Scholingsvoorzieningen voor de werknemer

 INFOGRAPHIC Scholingsmogelijkheden voor werknemers

Het stimuleren van scholing of het omscholen van werknemers kan een goede investering zijn voor 
uw organisatie. Soms heeft de werkgever echter niet de middelen of mogelijkheden. Wat zijn de 
scholingsopties voor werknemers zelf? In deze infographic staan ze op een rij.

Opmerkingen

 NIEUWS Makkelijker bij- en omscholen door levenlanglerenkrediet

Sinds 8 juni 2017 is het levenlanglerenkrediet aan te vragen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Met 
deze lening kan een werknemer les- of collegegeld betalen voor een BOL-opleiding aan het mbo of een 
opleiding aan het hbo of WO. In dit nieuwsartikel leest u er meer over.

Opmerkingen

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/transitievergoeding/vraag-en-antwoord/wanneer-verlagen-scholingskosten-de-transitievergoeding
https://www.rendement.nl/opleiding-en-ontwikkeling/infographics/scholingsmogelijkheden-voor-werknemers.html
https://www.rendement.nl/opleiding-en-ontwikkeling/nieuws/makkelijker-bij-en-omscholen-door-levenlanglerenkrediet.html
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 V & A Wanneer mag een werknemer de scholingsaftrek toepassen?

Als een werknemer voor zijn werk een opleiding volgt die hij zelf betaalt, kan hij de gemaakte studiekosten 
dan aftrekken in zijn aangifte voor de inkomstenbelasting? U leest de voorwaarden in deze Vraag & 
Antwoord.

Opmerkingen

 INFOGRAPHIC Voorwaarden STAP-budget

Het kabinet is aan het regelen dat werkenden en niet-werkenden in de toekomst subsidie kunnen 
aanvragen voor scholingskosten. Dit is het STAP-budget. Deze regeling moet per 1 januari 2022 van kracht 
worden. U ziet de voorwaarden voor deze regeling in de infographic.

Opmerkingen

 NIEUWS Hoe ziet het persoonlijk ontwikkelbudget er straks uit?

Met het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie) wil het kabinet de eigen regie van mensen op hun 
loopbaan versterken. De werknemer kan het budget in de toekomst gebruiken voor het volgen van een 
opleiding, cursus of EVC-procedure. Het maximale budget dat de werknemer kan krijgen, is € 1.000. De 
invulling van de regeling leest u in dit nieuwsartikel.

Opmerkingen

Toch nog vragen?
Als u na het bestuderen van deze toolbox nog vragen heeft over het kostenbewust scholen 
van werknemers, kunt u die voorleggen aan de adviseurs van de adviesdesk. Stel als abonnee 
gratis uw vraag via rendement.nl/adviesdesk en ontvang binnen vijf werkdagen een antwoord.

https://www.rendement.nl
https://www.rendement.nl/inkomstenbelasting/vraag-en-antwoord/wanneer-mag-een-werknemer-de-scholingsaftrek-toepassen
https://www.rendement.nl/opleiding-en-ontwikkeling/infographics/voorwaarden-stap-budget.html
https://www.rendement.nl/opleiding-en-ontwikkeling/nieuws/hoe-ziet-persoonlijk-ontwikkelbudget-er-straks-uit.html
https://www.rendement.nl/adviesdesk
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