
 

 

Veel van de door Opleidingsinstituut OPB verzorgde opleidingen vallen onder de 
werkingssfeer van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). 

Voor deze opleidingen is Opleidingsinstituut OPB opgenomen in het centraal landelijk 
register beroepsopleidngen (CREBO) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. 

Hierdoor moeten en willen wij voldoen aan de eisen die door het ministerie worden gesteld 
aan de duur van deze opleidingen. 

Daar komt bij dat Opleidingsinstituut OPB vanuit haar missie Kwaliteit in overdracht van 
kennis en kunde, ervoor kiest om te investeren in de duur van de opleiding en zodoende ook 
in het resultaat. 

In deze PDF treft u aan een overzicht van de mogelijkheden die er zijn op het vlak van 
subsidies en fiscale regelingen voor zowel de werkgever als ook de cursist. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Regeling Aftrek Studiekosten 

Als cursist komt u in aanmerking voor deze regeling wanneer u een opleiding volgt in het 
kader van uw beroep of met het oog op een toekomstige baan. Veel van de opleidingen van 
het OPB komen hiervoor in aanmerking. Hierbij kunnen nagenoeg alle opleidingskosten aan 
de belastingdienst worden opgegeven. 

De belastingdienst hanteert hierbij wel een drempel van € 500,-. Dus de totale kosten 
moeten minimaal  € 500,- bedragen of hoger zijn. Het maximale bedrag dat u kunt opvoeren 
is € 15.000,- 

Alle studiekosten boven dit drempel bedrag kunnen worden opgevoerd als aftrekpost van 
uw inkomstenbelasting. Als hierdoor een negatieve belastingaanslag zou ontstaat kun u de 
belastingdienst zelfs verzoeken deze negatieve aanslag in de vorm van een periodieke 
teruggaaf aan u terug te storten. 

De volgende kosten komen in aanmerking voor studie aftrek. 

1. Lesgeld; 
2. Boekengeld; 
3. Inschrijfgeld; 
4. Examenkosten voor praktijk en theorie examens; 
5. En zelfs de afschriving van een PC die u voor uw opleiding nodig heeft; 

Een Rekenvoorbeeld 

Normaal gesproken zou uw belasting aanslag in 2011 € 750,- bedragen. Dit is het bedrag dat 
u aan de belastingdienst zou moeten betalen. Vanuit uw situatie valt u in het heffingstarief 
van 42% inkomsten belasting. 

 Maar u heeft in dat jaar de opleiding Beveiliger 2 bij het OPB gevolgd. 

De totale opleidingskosten van de opleiding bedroegen € 3.230,-   

U mag de totale opledingskosten minus de drempel van € 500,- opvoeren als aftrek 
studiekosten Dat is dus € 2.730,- 

Indien we uitgaan van het heffingstarief in dit voorbeeld levert het effectief voorbeeld op 
van € 1.146,60 ! 

U hoeft dus geen € 750,- meer te betalen maar ontvangt € 396,60 terug van de 
belastindienst. 

 Dus door gebruik te maken van de regeling aftrek studiekosten kunt u uw scholingskosten 
met tot wel 35% verminderen en dat is dan toch wel weer mooi meegenomen !! 

 



2. Subsidieregeling Praktijkleren 

Het RVO stelt voor u als werkgever een subsidie regeling ter beschikking welke maximaal € 2.700,- 

kan bedragen. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen dient u als werkgever aan een aantal 

voorwaarden te voldoen. 

De opleiding waarvoor uw subsidie aanvraagt dient een erkende MBO opleiding te zijn en te worden 

verzorgt door een erkende (CREBO-geregistreerde)  Opleider.  Het dient te gaan om een opleiding in 

de Beroepsbegeleidende Leerweg  (BBL).  De BOL en OVO (ook wel 3e Leerweg genoemd)  Leerwegen 

zijn uitgesloten van deze subsidieregeling. Uiteraard voldoen de MBO opleidingen van het OPB 

hieraan. 

Daarnaast dient u als werkgever een door het SBB erkend leerbedrijf te zijn in het kader van de 

betreffende MBO opleiding. 

Tot slot dient de student ten minsten 40 weken begeleiding te ontvangen gedurende zijn 

BeroepsPraktijkvorming (BPV of Stage) binnen uw bedrijf. Is er sprake van minder weken begeleiding 

of stage zal de subsidie pro rato worden gekort.  

Alle belangrijke informatie over deze regeling kunt u vinden via de onderstaande link  

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren/kom-ik-aanmerking/mbo 

 

 

 

3. Scholingsvouchers van het UWV 

Het UWV stelt met regelmaat scholingvouchers ter beschikking. Met name voor kans beroepen maar 

ook regelmatig voor opleidingen die buiten deze beroepenvelden vallen. 

Het bedrag van deze opleidingsvouchers bedraagt € 2.500,- en wordt in de meeste gevallen direct ter 

beschikking gesteld aan de student. 

Omdat de lijst met kans beroepen elke 6 maanden aangepast wordt naar de vraag van de 

arbeidsmarkt verwijzen wij hier naar de betreffende website van het UWV 

http://www.kansberoepen.nl/opleidingen 

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren/kom-ik-aanmerking/mbo
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