VERGOEDINGENWIJZER A+O METALEKTRO CAO 2016/2018

BEROEPSOPLEIDINGEN
(BOE)
Werkgevers die hun medewerkers een beroepsopleiding aanbieden kunnen voor
maximaal 2 studiejaren vergoeding ontvangen.
(cao 2016/2018)
BEGRIPSDEFINITIES

1. Beroepsopleiding: een opleiding in deeltijd variant zoals
bedoeld in de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) en Wet op
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW)
evenals post-hbo en post-wo. Deze is geregistreerd in het
crebo- dan wel croho-register.
2. Crebo: het Centraal Register Beroepsopleidingen (crebo) is
een systematische verzameling gegevens over beroepsopleidingen en bijbehorende opleidings- en exameninstellingen. U
vindt het crebo-register via www.duo.nl.
3. Croho: het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs
(croho) dat door DUO wordt beheerd. U vindt het croho-register
via www.duo.nl.
4. Modulair opleiden: indien een werknemer na aantoonbaar
verkregen vrijstellingen slechts 1 of meerdere delen van de
beroepsopleiding hoeft te volgen voor een diploma, wordt
de vergoeding naar rato vastgesteld op basis van de totale
studieduur.
5. Studiejaar: een studiejaar loopt vanaf startdatum studie met
een maximale looptijd van twaalf maanden.
6. Bewijs van inschrijving: een ondertekende praktijkovereenkomst of beroepspraktijkvormingsovereenkomst of onderwijsovereenkomst (mbo) of een bewijs van inschrijving 
(hbo/wo) of collegekaart.
7. Bewijs van deelname: bewijsstuk van opleidingsinstituut dat
de opleiding daadwerkelijk gevolgd is, bijvoorbeeld een diploma of certificaat of cijferlijst of verklaring van het opleidingsinstituut of digitale voortgangsrapportage.
8. Vergoeding: maximaal € 2.500,- per studiejaar, met een maximum van twee studiejaren. Met uitzondering van niveau 1.
9. Er geldt een maximaal aantal te vergoeden beroepsopleidingen per werkgever, per kalenderjaar,
Zie onderstaande tabel.
AANTAL WERKNEMERS

AANTAL
BEROEPSOPLEIDINGEN

< 250

50

250 - 500

100

> 500

150

AANVRAGEN VAN VERGOEDING

1. Aanmelden gedurende de studieperiode doch uiterlijk binnen 6 maanden na aanvangsdatum van het aan te vragen
studiejaar.
2. U vraagt de vergoeding aan via een digitaal aanmeldingsformulier op www.ao-metalektro.nl, “Mijn A+O”.
3. U print, ondertekent en uploadt het aanmeldingsformulier
naar Stichting A+O Metalektro, samen met de volgende
bijlagen:
• kopie arbeidsovereenkomst(en) voor het aan te vragen
studiejaar/-jaren; (dit is geen leerarbeidsovereenkomst)
• bewijs van inschrijving.
4. Alleen volledige en ondertekende aanvragen worden in
behandeling genomen.
Let op: De datum waarop u de aanvraag indient geldt als
indiendatum!

UITBETALING

1.	Voorlopige vergoeding word zesmaandelijks na aanvang van
het aangevraagde studiejaar uitgekeerd.
2. Definitieve vaststelling en toekenning van vergoeding na
afloop van de aangevraagde vergoedingsperiode en na
ontvangst van een volledige declaratie.
3. U declareert digitaal via www.ao-metalektro.nl, “Mijn A+O”.
Bijvoegen:
• bewijs dat de opleiding daadwerkelijk gevolgd is.
• ondertekend declaratieformulier.
4. Niet tijdig aanleveren van bewijs van deelname en declaratieformulier, betekent terugvordering van de volledige
vergoeding.
5. Voortijdige uitval: declareren binnen 4 weken. Bijvoegen:
verklaring van het opleidingsinstituut met start- en einddatum van de opleiding.
6. De declaratie dient binnen zes maanden na afloop van vergoedingsperiode van A+O ingediend te worden.
7. Alleen volledige en ondertekende declaraties worden in
behandeling genomen.
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