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Regeling: docentstages vmbo, mbo en hbo  

Looptijd : 1 juni 2017 tot en met 30 juni 2021 
 
Aanbod voor metalektrobedrijven 
Het is belangrijk dat docenten uit het beroepsonderwijs goed op de hoogte zijn van de vaktechnische 
ontwikkelingen in de sector. Alleen zo kunnen zij deze kennis verwerken in het onderwijsaanbod voor 
uw leerlingen en zult u de vraagstukken die binnen uw bedrijf spelen herkennen in het 
onderwijsprogramma. Om dit doel te behalen stelt A+O een vergoeding beschikbaar voor 
metalektrobedrijven die docenten een stage bieden binnen hun bedrijf. Met deze docentstage kunnen 
docenten in aanraking worden gebracht met vaktechnische vernieuwingen bij bedrijven.  
 
De vergoeding voor het metalektrobedrijf bedraagt maximaal € 150,- per stagedag met, afhankelijk van 
de uitgevoerde stagevariant, een maximum van € 1.500,- per aanvraag. 
 
Voorwaarden 
− Het metalektrobedrijf kan per deelnemende docent in totaal maximaal 3 soorten stages aanvragen. 

waarbij een docent uit het vmbo/mbo/hbo beroepsgerichte kennis en vaardigheden op kan doen 
ten behoeve van zijn/haar onderwijsgevende taak. 

       Na afronding van de aangevraagde stagevariant kan een nieuwe aanvraag worden ingediend  
       voor een volgende stagevariant. 
− De aangevraagde stage start binnen 3 maanden na de aanvraag.  
− De maximale doorlooptijd van een docentstage is 12 maanden. 
− De vergoeding is beschikbaar voor een docent die een lesgevende en/of 

onderwijsontwikkelingstaak binnen het bekostigde en niet bekostigde beroepsonderwijs heeft.  
− Inhoudelijke eisen aan de 3 vormen van stagevarianten: 

1. Verkennende stage: docent doet praktijkervaring op en oriënteert zich op de toepassing van 
technologische ontwikkelingen/vernieuwingen. 

2. Verbredende stage: docent verbreedt kennis van het vakgebied zodat deze vanuit een breder 
perspectief lessen kan verzorgen. Docent maakt hierbij een koppeling naar de toepassing in 
het onderwijs qua praktijkopdrachten. 

3. Verdiepende/onderzoeksstage: docent ontwikkelt specialisme en maakt een concrete 
vertaalslag naar het onderwijscurriculum. Docent ontwikkelt hiertoe een afstudeeropdracht 
t.b.v. het onderwijs. 

− Vergoedingsbedragen per stagevariant: 
Stagevariant Eindproduct 

stage 
Duur Vaste vergoeding 

per dag 
Verkennende 
stage 

Stageverslag Minimaal 3 tot maximaal 5 dagen € 150,- 

Verbredende 
stage 

Stageverslag Minimaal 5 tot maximaal 7 dagen € 150,- 

Verdiepende/ 
onderzoeksstage 

Stageverslag Minimaal 7 tot maximaal 10 dagen € 150,- 

− De aangevraagde stagevariant wordt afgesloten met een kort stageverslag, gekoppeld aan het 
doel en resultaat voor de betreffende stagevariant. 
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Aanvragen? 

1. Metalektrobedrijf vraagt vóór de start van de docentstage aan en gebruikt hiervoor het 
aanvraagformulier op www.ao-vergoedingen.nl. (*).  
(*) Budgetuitputting kan reden zijn voor afwijzing van de aanvraag 

Declareren?  
1. Metalektrobedrijf dient na afronding van de docentstage, binnen 6 maanden, het 

declaratieformulier in op www.ao-vergoedingen.nl.   
 
Begripsdefinities 
Klik hier 
 

http://www.ao-vergoedingen.nl/
http://www.ao-vergoedingen.nl./
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