
2e jaars niveau 2, gestart als 17 jarige, dagopleiding, 18 jaar 2e jaars niveau 3, gestart als 17 jarige in de niveau 2, avondopleiding, 21 jaar

Persoonlijk jaarsalaris Persoonlijk jaarsalaris

Bruto salaris per maand 1.118€                          Bruto salaris per maand 2.132€                          

Jaarsalaris 1 12 13.416€                        Jaarsalaris 1 12 25.584€                        

Vakantiegeld 8% 1.073€                          Vakantiegeld 8% 2.047€                          

Jaarsalaris 2 14.489€                        Jaarsalaris 2 27.631€                        

Sociale lasten gemiddeld 22% 3.188€                          * Sociale lasten gemiddeld 22% 6.079€                          *

Jaarsalaris 3 17.677€                        Jaarsalaris 3 33.709€                        

Werkbare uren Werkbare uren

Aantal werkuren / jaar 2.088                            Aantal werkuren / jaar 2.088                            

Vakantiedagen 25 -200                              Vakantiedagen 25 -200                              

ADV dagen 13 -104                              ADV dagen 13 -104                              

Ziekte 4,5% -94                                Ziekte 4,5% -94                                

Theorie uren dagopleiding 38 -304                              Theorie uren dagopleiding -                                

Praktijkdagen 20 -160                              Praktijkdagen 10 -80                                

Examendag 1 -8                                   Examendag 1 -8                                   

Feestdagen 6 -48                                Feestdagen 6 -48                                

Totaal werkbare uren 1.170                            uur / jaar Totaal werkbare uren 1.554                            uur per jaar

Tariefstelling Tariefstelling

Loonkosten per werkbaar uur 15,11€                          per uur Loonkosten per werkbaar uur 21,69€                          per uur

Uitleentarief 21,13€                          per gewerkt uur Uitleentarief 28,07€                          per gewerkt uur

Incassokorting 6,25% 19,81€                         per gewerkt uur Incassokorting 6,25% 26,32€                         per gewerkt uur

Verschil 6,02€                            per uur (#) Verschil 6,38€                            per uur (#)

Verschil met incasso 4,70€                           per uur (#) Verschil met incasso 4,62€                           per uur (#)

Aanvullende kosten IW

Op de werkelijke loonkosten en het uitleentarief zit een marge als dekking voor IW Noord Holland. Hierin zijn de volgende zaken opgenomen:

Wervingskosten op evenementen en open dagen

Overleggen met ROC's, VMBO's, gemeentes en instanties in kader werving en begeleiding, marktveranderingen e.d.

Schoolkosten bestaande uit o.a. lesgelden, boekengeld

Praktijkkosten bestaande uit: praktijkinstructeurs, lesmiddelen, materiaal en volledige ingerichte praktijkruimte binnen bereik leerling

Voorzieningen voor leerling-medewerker, zoals o.a. PBM's, gereedschap en kleding maar ook leerling-uitje en kerstpakket e.d.

Huur kantoren en praktijkruimtes incl. (technische) inrichting

Ontwikkelingen en updates in materiaal en lesstof

Administratieve functies als HR, salarisadministratie en overhead

Arbodienst en aansprakelijkheid- en ongevallen voorziening

Innen en onderbouwen subsidies

Resterend bedrag voor winst / risico. Positief resterend bedrag wordt achteraf terugbetaald aan participant naar rato van ingeleende uren

* sociale lasten: WAO-WIA, ZVW, WW, Sectorfonds, Pensioen, Sociaal fonds e.d.

# de genoemde getallen zijn indicatief; zij geven de verwachting exact te zijn, dit zijn ze echter bij benadering. Er kunnen geen rechten aan deze voorbeelden worden ontleend.

Opbouw uitleentarieven (per 1 december 2019) 


