
VERGOEDINGENWIJZER A+O METALEKTRO CAO 2016/2018

VERSIE DECEMBER 2016

STAGEVERGOEDING

BEGRIPSDEFINITIES
1.  Stage: beroepspraktijkvorming bij een werkgever in het 

kader van de beroeps-opleidende leerweg (bol) of prak-
tijkvorming zoals bedoeld in de Wet op Hoger Onderwijs en 
Wetenschappelijk Onderzoek (WHW).

2.  Duur stage: minimaal twee aaneengesloten maanden en 
maximaal twaalf aaneengesloten maanden.

3.  Looptijd van de stagevergoeding:  
tot en met 31 december 2018. 

4.  Vergoeding: maximaal €70,- per vier weken bij een voltijd-
stage van 40 uur per week. Indien de stagiair(e) minder uren 
stage loopt, wordt de vergoeding naar rato toegekend.

5.  Er geldt een maximaal aantal te vergoeden stages per werk-
gever, per kalenderjaar.  
Zie onderstaande tabel. 

Werkgevers die stages of praktijkplaatsen aanbieden op bol- of hbo/wo-niveau 
kunnen een A+O vergoeding ontvangen. (Looptijd tot en met 31 december 2018)

VEREISTE DOCUMENTEN
Een ondertekende praktijkovereenkomst (MBO) of stageover-
eenkomst (HBO/WO) die door de stagiair(e), de werkgever en de 
school ondertekend is.

AANVRAGEN VAN VERGOEDING
1.  Aanmelden gedurende de stageperiode doch uiterlijk binnen 

6 maanden na aanvangsdatum stage.
2.  U meldt de stagiair(e) 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: 

 • een ondertekende praktijkovereenkomst (mbo) óf
 • een ondertekende stageovereenkomst (hbo/wo) 
4.  Alleen volledige en ondertekende aanvragen worden in 

behandeling genomen. 
5.  U wordt gevraagd medewerking te verlenen aan de BPV 

Monitor van S-BB. 
Let op: De datum waarop u de aanvraag indient geldt als 
indiendatum!

UITBETALING
U declareert digitaal via ‘Mijn A+O’ binnen zes maanden na 
afloop van de stage. Alleen volledig ondertekende declaraties 
door zowel werkgever als stagiair(e), worden in behandeling 
genomen. 

LET OP
Denk eraan de stagiair(e) in de laatste week van de stageperio-
de het declaratieformulier te laten ondertekenen.

AANTAL MEDEWERKERS AANTAL STAGES

< 250 10

250 - 500 15

500 - 1000 20

> 1000 30


