
Opleiding vanuit de
WW-uitkering
In dit document vindt u informatie over het eventueel
vergoed kunnen krijgen van een opleiding vanuit de ww-
uitkering.

De kosten van de opleiding bedragen maximaal €5000,-. 

De opleiding leidt tot een concreet werkaanbod of tot een beroep met moeilijk

vervulbare vacatures (kansberoep). Om in te zien welke kansberoepen er op dit

moment zijn, kunt u de volgende link raadplegen:

https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/kansen-arbeidsmarkt/kansrijke-

beroepen

De opleiding duurt maximaal een jaar.

De opleider is gecontracteerd bij UWV.

De eerste dag van de opleiding valt binnen uw WW-uitkering.

U bent nog niet gestart met uw opleiding

Een nieuwe opleiding kan u misschien helpen een baan te vinden die bij u past. Uw

adviseur werk denkt hierover graag met u mee. Samen bekijkt u welke mogelijkheden

voor een opleiding er voor u zijn. Ook onderzoekt u met de adviseur of een opleiding

uw kansen op een baan vergroot.

Voorwaarden voor vergoeding van een opleiding:

Bij het eventueel vergoeden van opleidingskosten komen verschillende voorwaarden

kijken. Onderstaand kunt u de voorwaarden terug vinden die gelden voor de opleiding.

De vergoeding kan alleen worden uitgekeerd in overeenstemming met UWV. Neem

hierover contact op met uw adviseur werk.

Heeft u vragen?
Stuur een bericht via de werkmap of bel 088 898 9294.

KOSTEN
OPLEIDING

Voor het volgen van een opleiding

geldt een maximum budget.

€ 5.000,-

OPLEIDING GEEN
BAANGARANTIE

Kansberoep
De opleiding moet leiden tot een

beroep met moeilijk vervulbare

vacatures conform het landelijk

beeld of het beeld op de lokale

arbeidsmarkt.

OPLEIDING MET
BAANGARANTIE

Er moet een baan garantie voor de

duur van minimaal 6 maanden van

20 uur per week zijn bij een

werkgever. De arbeids-

overeenkomst gaat uiterlijk in op

de eerste dag van de maand,

volgend op de maand waarin de

opleiding wordt afgerond.

6 maanden

DUUR
OPLEIDING

Voor het volgen van een opleiding

geldt een maximum duur.

1 jaar
Per uitzondering kan een duur van 3

jaar worden toegestaan. Dit geldt voor

een opleiding met een combinatie

van leren en werken, Denk hierbij aan

een BBL opleiding.

Hiermee wordt de complete

opleiding bedoeld die op de

factuur is vermeld.

https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/kansen-arbeidsmarkt/kansrijke-beroepen

