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SLIM regeling 

De SLIM regeling is bedoeld om leren en ontwikkelen binnen het MKB segment 
vanzelfsprekend te maken. Ieder agrarisch bedrijf kan een subsidieaanvraag indienen. 
Per bedrijf bedraagt de subsidie maximaal € 20.000,-. Samenwerkingsverbanden 
kunnen ook een aanvraag indienen. Hierbij is de subsidie maximaal € 500.000,-.  
 

Activiteiten vanuit de SLIM 

De activiteiten die vanuit de SLIM regeling gefinancierd kunnen worden: 

• doorlichten van de onderneming uitmondend in een opleidings-of ontwikkelplan 
gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van 
de onderneming; 

• loopbaan-of ontwikkeladviezen ten behoeve van werknemers in de onderneming; 

• ontwikkelen of invoeren methode in een onderneming die werknemers in het bedrijf 
stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens 
het werk;  

• bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf. 
 

De aanvraagperiode 

• De aanvraagperiode loopt van 1 september 2022 tot 30 september 2022. De looptijd 
van het initiatief mag maximaal 12 maanden zijn.  

• Voor samenwerkingsverbanden zoals grootbedrijf landbouw-, horeca- of 
recreatiesector is de aanvraagperiode 1 juni 2022 t/m 30 juni 2022. De looptijd van het 
initiatief mag maximaal 24 maanden zijn.  
 

Welke aanvrager ben jij?  

Individuele land- en tuinbouwbedrijven 
 

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je als bedrijf voldoen aan een aantal 
voorwaarden. Als eerste wordt de subsidie verleend op basis van co-financiering. Hierbij 
draag je als bedrijf zelf een deel van de investering. Afhankelijk van de grootte van je 
bedrijf kun je maximaal 60% of 80% subsidie ontvangen. Het maximumbedrag aan 
subsidie voor landbouwbedrijven is € 20.000,- per bedrijf. 
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Verschil grote en kleine land- en tuinbouwbedrijven 

• Voor een kleine onderneming in de landbouw geldt een maximum van 80% van de 
subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000,-.  

o De projectkosten bedragen min. € 5.000,- tot max. € 25.000,- 

o De subsidie is min. € 4.000,- tot max. € 20.000,- 

• Voor middelgrote en grote ondernemingen in de landbouw geldt een maximum van 
60% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000,-.  

o De projectkosten bedragen  min. € 5.000,- tot € 33.333,- 

o De subsidie is  min. € 3.000,- tot max. € 20.000,-  

 

Om te bepalen of je onder een klein, middelgroot of grote onderneming valt kun je 

onderstaande beslisboom volgen. 
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Samenwerkingsverband 

• Voor landbouwondernemingen in een samenwerkingsverband geldt dat maximaal 60% 
van subsidiabele kosten kan worden aangevraagd. Een samenwerkingsverband bestaat 
uit 2 MKB bedrijven aangevuld met één of meerdere organisaties.  

o Projectkosten van min. € 210.000,- tot € 833.333,- 

o Subsidie tot max. € 20.000,- per landbouwbedrijf in het 
samenwerkingsverband 

 

Vergoeding voor een praktijkleerplaats 
  
De subsidie is ook in te zetten voor het aanbieden van een praktijkleerplaats in de derde 

leerweg. Bij een praktijkleerplaats wordt werken en het volgen van een MBO opleiding 
gecombineerd. De subsidiabele vergoeding wordt verleend naar rato van het aantal 
weken dat de leerling, deelnemer of student bij de beroepspraktijkvorming aanwezig is 
geweest, met een maximum van 40 weken en € 2.700 per jaar. 

 

Wil je meer informatie over de SLIM regeling? Lees 
meer op de website van de Rijksoverheid  

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/slim-regeling
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Regeling Praktijkleren 

Bedrijven en instellingen die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden, kunnen in 
aanmerking komen voor de subsidieregeling praktijkleren. De voorwaarden verschillen 
per onderwijscategorie. Je vraagt de subsidie aan het einde van een school- of studiejaar 
aan en de subsidie bedraagt maximaal € 2.700,- per deelnemer. 

Voorwaarden 

• Je biedt praktijkbegeleiding aan een deelnemer van een mbo opleiding in de 
beroepsbegeleidende leerweg (mbo-bbl); 

• Jouw bedrijf of organisatie is voor de periode waarin de begeleiding heeft 
plaatsgevonden door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 
(SBB) erkend als leerbedrijf voor de betreffende mbo opleiding; 

• De opleiding moet gericht zijn op een volledig diploma en opgenomen in het Centraal 
register beroepsopleidingen (Crebo). Het buitenschools praktijkgedeelte bij je bedrijf 
omvat min. 610 uren per studiejaar. Het studiejaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli. 

• De onderwijsinstelling biedt minimaal 200 uren aan begeleide onderwijsuren aan per 
studiejaar. De voorwaarde van 200 begeleide onderwijsuren geldt zowel voor 
bekostigde als niet-bekostigde opleidingen. 

• Je hebt de praktijkbegeleiding van de deelnemer aangeboden op basis van een geldige 

en ondertekende praktijkleerovereenkomst. Deze overeenkomst is opgesteld door de 
onderwijsinstelling en ondertekend door het erkende leerbedrijf, het bevoegd gezag 
van de onderwijsinstelling en de deelnemer. In deze overeenkomst staan in elk geval: 

o de aanvangsdatum en einddatum van de beroepspraktijkvorming; 
o het totaal aantal te volgen praktijkuren en de verdeling over de studiejaren; 
o de begeleiding van de deelnemer; dat deel van de kwalificaties dat de 

deelnemer tijdens de beroepspraktijkvorming bij het bedrijf of de organisatie 
moet behalen en de beoordeling daarvan;  

o En de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst voortijdig kan 
worden ontbonden. 

Je kunt alleen subsidie aanvragen voor de weken waarin daadwerkelijk begeleiding bij de 
beroepspraktijkvorming heeft plaatsgevonden. Om voor het maximale subsidiebedrag in 

aanmerking te komen moet in minimaal 40 weken begeleiding zijn verzorgd. Weken van 
afwezigheid door bv. ziekte of vakantie tellen niet mee als weken van begeleiding.  

Meer informatie over de Regeling Praktijkleren 

  

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/praktijkleren#voorwaarden
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Tel mee met taal 

Eens per jaar kan er een subsidie worden aangevraagd vanuit Tel mee met Taal. Er kan 
subsidie worden aangevraagd voor cursussen taal, rekenen en/of digitale vaardigheden 
gericht op laagtaalvaardige werknemers.  

Voor 2022 is er geen subsidie meer beschikbaar, begin 2023 zal de regeling waarschijnlijk 
weer beschikbaar zijn.   

 

Alle informatie m.b.t. deze subsidieregeling is te 
vinden op de website van Tel mee met Taal 
 

  

https://www.telmeemettaal.nl/subsidie/werkgevers
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Cursusgroepenregeling 
Glastuinbouw 

Voor een groot aantal cursussen kun je subsidie ontvangen via 
de cursusgroepenregeling Glastuinbouw van Colland Arbeidsmarkt. Onder andere 
cursussen over teelt, leidinggeven, management, verkoop, logistiek etc.  

De subsidie 

De subsidie bedraagt zo’n 60% van de cursuskosten met een maximum van € 1.500,- per 
medewerker/per kalenderjaar. Om in aanmerking te komen voor de subsidie gelden de 
volgende voorwaarden. 
 

Voorwaarden cursusgroepenregeling Glastuinbouw 

• Voor de werknemer wordt premie betaald aan het fonds Colland Arbeidsmarkt; 

• De cao Glastuinbouw wordt gehanteerd; 

• De cursus wordt gegeven door een school; 

• De cursus wordt afgesloten met een certificaat/getuigschrift/diploma ondertekend 
door de school en de werknemer, of er is een getekende presentielijst; 

• De cursus duurt niet langer dan twaalf maanden; 

• De cursus valt in een van de groepen in het cursusgroepenoverzicht; 

• De cursus wordt niet volledig door andere fondsen of regelingen gesubsidieerd. 

 

Om de subsidie te kunnen aanvragen heb je een factuur nodig van de cursus. Op deze 
factuur moet vermeld staan: 

• De naam van de cursus 

• Naam van de cursist 

• De cursusdata 

 
Kijk voor meer informatie over de 
cursusgroepenregeling Glastuinbouw 
 

https://www.collandarbeidsmarkt.nl/regeling/cursusgroepen-glastuinbouw/
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Brancheopleiding Glastuinbouw 

Technologische ontwikkelingen, milieueisen, het nieuwe telen en 
goed werkgeverschap hebben de nodige impact op het werken in de glastuinbouw. 
Goed gekwalificeerde medewerkers die meegroeien met deze veranderingen zijn dan 
ook van groot belang. Om deze ontwikkelingen bij te benen biedt Kasgroeit in 
samenwerking met Inholland Academy de twee-jarige brancheopleiding Glastuinbouw. 

De subsidie 

Voor deelnemers die starten met de brancheopleiding kan gebruik worden gemaakt van 

de Colland-subsidie voor cursuskosten. De opleiding kost € 10.000,-. Vanuit Colland 
bestaat een tijdelijke uitbreiding van € 3.000,- naar € 6.000,- waardoor het bedrijf zelf 
nog € 4.000,- investeert. Deze subsidie kan worden aangevraagd bij Kasgroeit. 
 

Voorwaarden Colland-subsidie 

Om in aanmerking te komen voor de regeling gelden de volgende voorwaarden: 

• Het bedrijf moet bijdragen aan het Colland-arbeidsmarktfonds 

• De medewerker moet in dienst zijn van een glastuinbouwbedrijf  

 

Meer over de brancheopleiding vind je hier 

  

https://www.inholland.nl/academy/opleidingen/agri-en-voeding/brancheopleiding-glastuinbouw/
https://www.kasgroeit.nl/werkgevers/leren-ontwikkelen/brancheopleiding-glastuinbouw
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BBL-leerlingen 

Heb je een medewerker in dienst die een MBO-BBL opleiding volgt? Ook hiervoor kun 
je subsidie aanvragen bij Colland Arbeidsmarkt. Daarnaast is er ook subsidie 
beschikbaar via de regeling Praktijkleren. 

Subsidie Colland Arbeidsmarkt 

In bedraagt de vergoeding € 30,- per schooldag met een maximum van € 1.000,- per 
schooljaar. 
 

Voorwaarden regeling 

Om in aanmerking te komen voor de regeling gelden de volgende voorwaarden: 

• De werkgever draagt premie af aan het Colland Arbeidsmarktfonds; 

• De subsidie is voor werknemers die een Mbo-BBL-opleiding op niveau 1, 2, 3 of 4 
volgen; 

• Bij de aanvraag moet een volledig ingevulde en ondertekende BPVO 
(Beroepspraktijkvormingsovereenkomst) geüpload worden; 

• De aanvraag moet uiterlijk 31 december volgend op het einde van het schooljaar zijn 
ingediend. 

 

Kijk hier voor meer informatie over Colland 
arbeidsmarkt 

 

  

https://www.collandarbeidsmarkt.nl/regeling/bbl-opleidingen-glastuinbouw/
https://www.collandarbeidsmarkt.nl/regeling/bbl-opleidingen-glastuinbouw/
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HBO/WO-opleidingen  

Heb je een medewerker in dienst die in deeltijd een HBO of WO-opleiding volgt dan is 
hier een aparte subsidieregeling van Colland Arbeidsmarkt voor beschikbaar. 

De subsidie 

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de kosten voor het collegegeld. De 
maximum subsidie bedraagt € 1.500,= per deelnemer. 

 
Voorwaarden regeling 

Om in aanmerking te komen voor de regeling gelden de volgende voorwaarden: 

• De opleiding heeft een NVAO-accreditatie; 

• De cao Glastuinbouw wordt gehanteerd; 

• Voor de werknemer wordt premie betaald aan het fonds Colland Arbeidsmarkt; 

• Bij de declaratie wordt een bewijs van inschrijving en een bewijs van betaling 
ingediend; 

• De declaratie moet uiterlijk op 31 december na het betreffende schooljaar zijn 
ingediend. 

 

Voor meer informatie zie subsidie Hbo/WO-
opleidingen Glastuinbouw. 

 

 

 
 

https://www.collandarbeidsmarkt.nl/regeling/subsidie-hbo-opleidingen-glastuinbouw/
https://www.collandarbeidsmarkt.nl/regeling/subsidie-hbo-opleidingen-glastuinbouw/


 

10 

Kasgroeit  

Hulp bij werken, leren en ontwikkelen  

Kasgroeit adviseert over werken, leren en ontwikkelen in de glastuinbouw en is 
aanspreekpunt voor toekomstige en huidige werknemers & werkgevers. Kasgroeit is 
gesprekspartner en brengt bedrijven en studenten bij elkaar voor stages, helpt bij het 
invullen van vacatures, HR-beleid, loopbaanontwikkeling, scholing en leren op de 
werkplek.  Wij voeden de glastuinbouwsector met enthousiaste en vakkundige 
medewerkers, die werken in een prettige omgeving en in een goede relatie met hun 
werkgever.   

 

Wil jij aan de slag met het opleiden van je 
werknemers en meer weten over deze subsidies? 
Neem dan contact met ons op. Telefonisch via 088-
329 20 70 of per mail via info@kasgroeit.nl.  
 

  

mailto:info@kasgroeit.nl
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Louis Pasteurlaan 6 
2719 EE  Zoetermeer 
 

Meer weten? 
Wil je weten wat Kasgroeit nog meer voor je kan betekenen?  

kasgroeit.nl 


