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BranchePlatform Natuursteen

Subsidies, kosten en
vergoedingen opleidingen

Het Sociaal Fonds Natuursteen is per eind 2016 opgeheven. Premies worden nu geheven en verwerkt door
het O&O Fonds Afbouw (overigens in de praktijk nog steeds door APG). Op de nota die u ontvangt voor de
betaling van premies voor de pensioenregeling en bedrijfstakeigen regelingen leest u in de specificatie of
u inderdaad afdraagt aan het O&O Fonds Afbouw.
Heeft u een leerling in een opleiding of wilt u een leerling aanmelden voor de opleiding of een cursus?
In het stroomschema leest u precies wat de kosten en vergoedingen zijn.

Bent u lid van NOA | ABN Natuursteen?
of
Draagt u premies af aan APG (O&O Fonds Afbouw)?
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Start opleiding
2015 of 2016

Start opleiding
2017

Lesgeld niveau II of III
€ 236,00
Lesgeld niveau IV
€ 573,00
Opleidingskosten
(ROC, praktijkvorming)		

Lesgeld niveau II of III
Lesgeld niveau IV
Opleidingskosten per jaar
(ROC, praktijkvorming)

€ 236,00
€ 573,00
-

€ 236,00
€ 573,00
€ 2.500,00

Voor rekening
Boekengeld
werknemer		

Vakboeken eenmalig per opleiding (Trajectmap, werkboek, vakleerboek)		

Voor rekening
werknemer

€ 250,00

Opleiding leermeester (3 dagen)
Herhaling leermeester (1 dag)

-

Vakboeken eenmalig per opleiding
(Trajectmap, werkboek, vakleerboek)		

Voor rekening
werknemer

Opleiding leermeester (3 dagen)
Herhaling leermeester (1 dag)

€ 650,00
€ 280,00

€ 650,00
€ 280,00

Vergoedingen

Bedrag

Vergoedingen

Bedrag

Bedrag

Reiskostenvergoeding leerling

€ 0,19 /km.
of kosten OV

Reiskostenvergoeding leerling

-

-

Prestatievergoeding werkgever
per afgesloten exameneenheid

-

-

Kosten werkgever

Boekengeld

Bedrag

Prestatievergoeding werkgever
€ 400,00
per afgesloten exameneenheid		

Kosten werkgever

Voor aanvang van de opleiding checkt het BranchePlatform
Natuursteen of de betreffende medewerker bekend is bij APG
(O&O Fonds Afbouw) en of de werkgever de premies voor deze
medewerker heeft afgedragen. Alleen als aan beide voorwaarden is voldaan, kan het BranchePlatform Natuursteen overgaan
tot uitbetaling van de vergoedingen. Deze check vindt gedurende de opleiding bij ieder uitbetalingsmoment plaats (reiskosten
per kwartaal; prestatievergoeding per halfjaar).

Bedrag

Bedrag

Mocht uw medewerker de opleiding niet binnen de reguliere
opleidingsperiode afronden, zullen de opleidingskosten voor
het aantal maanden dat deze leerling langer bezig is naar rato
in rekening worden gebracht.
Prijspeil 2016. Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Uw natuursteenkennis

