
VERGOEDINGENWIJZER A+O METALEKTRO CAO 2016/2018

VERSIE MEI 2016

HBO DUAAL

BEGRIPSDEFINITIES
1.   Studiejaar: een studiejaar loopt vanaf startdatum studie 

met een maximale looptijd van twaalf maanden.
2.  Bewijs van inschrijving: bewijs van inschrijving (hbo/wo) of 

collegekaart met naam opleiding en periode.
3.   Bewijs van deelname: bewijsstuk van opleidingsinstituut dat 

de opleiding daadwerkelijk gevolgd is, zoals diploma, certifi-
caat, cijferlijst, verklaring, digitale voortgangsrapportage.

4.   Vergoeding: maximaal € 3.000,- per studiejaar.

OPLEIDING MAXIMALE DUUR VOLGENS WHW
MAXIMALE DUUR DIE  
WORDT VERGOED DOOR A+O

Associate degree Min 1 en max. 2 jaar 2 jaar 

Ad naar HBO-duaal Min 2 en max. 4 jaar 2 jaar

HBO-duaal min. 1 en max. 4 jaar 4 jaar 

AANVRAGEN VAN VERGOEDING
1.   Aanmelden gedurende de studieperiode doch uiterlijk bin-

nen 6 maanden na aanvangsdatum van het aan te vragen 
studiejaar.

2.  U meldt de leerling digitaal aan via de button Mijn A+O op 
onze website www.ao-metalektro.nl, 

3.  U print, ondertekent en uploadt het aanmeldingsformulier 
naar Stichting A+O Metalektro samen met de volgende 
bijlagen:

 •  Kopie leerarbeidsovereenkomst conform model I cao  
Metalektro A+O 2016/2018; 

 •  Bewijs van inschrijving of kopie collegekaart.
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  wordt 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.

Werkgevers die leerwerkplekken aanbieden aan leerlingen die een HBO duale 
opleiding volgen kunnen een vergoeding van A+O ontvangen. (cao 2016/2018)

VEREISTE DOCUMENTEN
1.   Bewijs van inschrijving of collegekaart met naam opleiding 

en periode.
2.  Leerarbeidsovereenkomst afgesloten volgens model I van 

cao Metalektro A+O 2016/2018 (downloaden via  
www.ao-metalektro.nl) voor tenminste de duur van de  
opleiding of voor de maximale duur vergoeding door  
Stichting A+O Metalektro.  
Zie onderstaande tabel. 

3.   U declareert digitaal via ‘Mijn A+O. Bijvoegen: 
 • Bewijs dat de opleiding daadwerkelijk gevolgd is;
 •  Kopie loonstrook van de laatste maand van de vergoe-

dingsperiode van A+O Metalektro;
 •  Een ondertekend declaratieformulier. Indien er geen datum 

indiensttreding op de loonstrook vermeld staat, dan ook de 
eerste loonstrook van de deelnemer aanleveren;

 •  Indien de loonstrook geen BSN bevat, wordt van de deel-
nemer tevens een kopie identiteitsbewijs gevraagd. 

4.  Niet tijdig aanleveren van bewijs dat de opleiding daad-
werkelijk gevolgd is, loonstrook laatste maand van vergoe-
dingsperiode van A+O Metalektro en ondertekend decla-
ratieformulier, betekent terugvordering van de volledige 
vergoeding.

5.   Voortijdige uitval: declareren binnen vier weken na datum 
uitval. Bijvoegen: een verklaring van het opleidingsinstituut 
met start- en einddatum van de opleiding en kopie loon-
strook van de laatste maand van de vergoedingsperiode 
A+O Metalektro.

6.   De declaratie dient binnen zes maanden na afloop van de 
vergoedingsperiode van A+O ingediend te worden.

7.   Alleen volledige en ondertekende declaraties worden in 
behandeling genomen.


