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OVERZICHT RAS BIJDRAGEN IN DE OPLEIDINGSKOSTEN 2023 

In 2023 kunnen werkgevers in aanmerking komen voor een bijdrage in de opleidingskosten van 

werknemers, conform het reglement RAS bijdragen in de kosten van opleidingstrajecten 2023 . 

Hieronder staat vermeld voor welke opleidingen de RAS in 2023 een bijdrage in de opleidingskosten 

beschikbaar stelt en wat de hoogte van de bijdrage per werknemer is.  

1. OPLEIDINGEN MET EXAMENS BIJ HET RAS-EXAMENBUREAU

Het gaat om opleidingen die inhoudelijk voldoen aan de door de RAS vastgestelde  

eind- en toetstermen en waarvan de werknemer geslaagd is voor het examen van het RAS-

Examenbureau. De RAS bijdrage in de opleidingskosten is een vast bedrag per werknemer. Deze 

bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de opleidings- en verletkosten. 

Opleiding RAS bijdrage in de 

opleidingskosten 

Basisvakopleiding algemene schoonmaak 

(evt. plus aanvullende module traditioneel) 

€ 410

Basisvakopleiding algemene schoonmaak plus 

• aanvullende module hotel of

• aanvullende module gezondheidszorg of

• aanvullende module recreatiebungalows

• aanvullende module particulieren

€ 560 

Aanvullende module hotel, gezondheidszorg, recreatiebungalows of 

particulieren 

€ 150 

Basisvakopleiding Vloeronderhoud € 640 

Basisvakopleiding Trappenhuisreiniging € 400 

Basisvakopleiding Perron- en stationsreiniging (met sanitaironderhoud) € 500 

Basisvakopleiding Rollend materieel (bus, metro of tram, met uitzondering 

van de treinen) 
€ 410

Basisvakopleiding Vliegtuigreiniging € 450 

Basisvakopleiding Glasbewassing € 750

Basisvakopleiding Gevelonderhoud € 890 

Basisvakopleiding Reinigen in de voedselverwerkende industrie € 675 

Basisvakopleiding Reiniging na Calamiteiten € 750 

Module vervolg Glasbewassing (rolsteiger en permanente hangladder) 

(na Basisvakopleiding Glasbewassing, Gevelonderhoud of Reiniging na 

Calamiteiten) 

€ 400 

Module vervolg Reiniging na Calamiteiten (hogedrukreiniging) 

(na Basisvakopleiding Reiniging na Calamiteiten) 

€ 330 
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2. OVERIGE VAKOPLEIDINGEN

Voor deze opleidingen gelden de volgende RAS bijdragen in de kosten als de werknemer is geslaagd 

voor het examen.  

Opleiding RAS bijdrage in de 

opleidingskosten 

Aanvullende module hoogwerker IPAF (1 categorie)1    

(na Basisvakopleiding Glasbewassing en Gevelonderhoud of Reiniging na 

Calamiteiten) 

€ 200 

(maximaal) 

Vakopleiding Reiniging Rollend Materieel (treinen) € 610 

Rollend Materieel module Periodiek € 610 

Rollend Materieel module Graffitiverwijdering € 610 

Rollend Materieel module Reiniging na ongeval € 760 

3. LEIDINGGEVENDE OPLEIDINGEN

De Basisopleiding moet inhoudelijk voldoen aan de door de RAS vastgestelde  

eind- en toetstermen. De werknemer is geslaagd voor het examen van het RAS-Examenbureau. De 

RAS bijdrage in de opleidingskosten is een vast bedrag per werknemer. Deze bijdrage is bedoeld als 

tegemoetkoming in de opleidings- en verletkosten. 

Opleiding RAS bijdrage in de 

opleidingskosten 

Introductietraining Leidinggevenden (hiervoor geldt geen examen, maar 

zijn er aanvullende voorwaarden) 

€ 400 

Basisopleiding Direct Leidinggevenden niveau 1 (inclusief ziekteverzuim) € 1400 

Module Direct Leidinggevenden niveau 2 (na het behalen van het 
diploma niveau 1) 

€ 200 

1 De bijdrage voor deze opleiding kan aangevraagd worden via het aanvraagformulier tegemoetkoming in de opleidingskosten 
hoogwerker. Dit formulier kun je downloaden op: www.ras.nl/module-hoogwerker. Vul het formulier volledig in en stuur het 

met een kopie diploma, kopie factuur en bewijs dat de factuur betaald is naar de RAS.  

http://www.ras.nl/module-hoogwerker

