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Werkgevers die hun medewerkers een mogelijkheid bieden te 
experimenteren met het opleiden via HBO leervouchers (besluit 
experiment vraagfinanciering hoger onderwijs) kunnen voor maximaal 4 
modules vergoeding ontvangen.  

Inleiding 
 

1. Definitie HBO beroepsopleiding: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek 

(WHW) evenals post-hbo en post-wo. Deze is geregistreerd croho-register. 

2. Definitie croho: het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (croho) dat door DUO wordt 

beheerd. U vindt het croho-register via www.duo.nl. 

3. Module: Onder deze regeling omvat een module 30 studiepunten ( EC’s) en dient te worden 

uitgevoerd door een NVAO geaccrediteerde instelling voor hoger onderwijs.   

4. Bewijs van inschrijving: Een bewijs van inschrijving (hbo/wo). 

5. Leervoucher vraagfinanciering: Een door de overheid afgegeven voucher ten behoeve van het 

experiment vraagfinanciering hoger onderwijs.  

6. Bewijs van opleiding gevolgd: bewijsstuk van opleidingsinstituut dat de opleiding daadwerkelijk 

gevolgd is, bijvoorbeeld een diploma of certificaat of digitale voortgangsrapportage. 

7. Vergoeding : maximaal  € 1.250,- per module, met een maximum van 4 modules.  

Let op: De overige bepalingen in het financieringsreglement scholing van werkenden 2016-2018 

blijven van kracht. Aan het eind van dit document vindt u de onderwijsinstellingen die deelnemen 

aan het experiment met vermelding van de opleiding 

Aanvragen van vergoeding 
 

1. Aanmelden gedurende de studieperiode doch uiterlijk binnen 6 maanden na ingangsdatum van de 

leervoucher.  

2. U meldt de werknemer 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:  

o bewijs van inschrijving  

o leervoucher 

o kopie arbeidsovereenkomst(en)  

http://www.duo.nl/
http://www.ao-metalektro.nl/
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4. Alleen volledige en ondertekende aanvragen worden in behandeling genomen. 

 

Let op: De datum waarop u de aanvraag indient geldt als indiendatum! 

Uitbetaling 
 

1. Definitieve vaststelling en toekenning van vergoeding na afloop van de aangevraagde 

vergoedingsperiode en na ontvangst van een volledige declaratie. 

2. U declareert digitaal via www.ao-metalektro.nl, "Mijn A+O". Bijvoegen:  

 ondertekend declaratieformulier  

 bewijs dat de module daadwerkelijk gevolgd is 

 let op: als er sprake was van een tijdelijke arbeidsovereenkomst die niet de gehele 

opleidingsperiode omvat, dan dient er bij de declaratie een arbeidsovereenkomst te worden 

ingediend die gedurende het volgen van de module van toepassing was.   

3. Bij voortijdige uitval is er geen recht op vergoeding. 

4. De declaratie dient binnen zes maanden na afloop van het volgen van de module digitaal bij A+O 

ingediend te worden. 

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

 

Deelnemende onderwijsinstellingen 

Avans  Ba elektrotechniek (34267)  
Ba werktuigbouwkunde (34280)  
Ad mechatronica (in ontwikkeling)  
 

Dirksen  Ba technische informatica (34475)  
Ba IT servicemanagement (34488)  
Ad IT servicemanagement (80024)  
AD ICT Telecom (80109)  
Ad industriële automatisering (80110)  
 

Fontys  Ad engineering (80091)  
 

HAN  Ba elektrotechniek (34267)  
 

LOI  Ba informatica (34479)  
Ba technische informatica (34475)  
 

  

http://www.ao-metalektro.nl/
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NCOI  Ba elektrotechniek (34267)  
Ba technische bedrijfskunde (34421)  
Ba werktuigbouwkunde (34280)  
Ba informatica (34479)  
 

NHL  Ba ICT (30020)  
Ad IT servicemanagement (80024)  
 

NOVI  Ba informatie en communicatie technologie (34671)  
 

NTI  Ba technische bedrijfskunde (34421)  
 

Saxion  Ba mechatronica (30026)  
 

Stenden  Ba werktuigbouwkunde (34280)  
 

Windesheim  Ba technische bedrijfskunde (34421)  
 

 

 
 
 

 


