Op weg naar een sterk,
dekkend en vernieuwend
technisch onderwijs
€100 miljoen voor vmbo-techniek
Fase 1 Aanloopfase

2018-2019

GELD VOOR TECHNISCH VMBO
Hoeveel geld?*
€ 750 (september 2018) en € 1.500 (maart
2019) per bovenbouwleerling in de
profielen PIE, BWI en M&T in de GL

€ 1.500 (september 2018) en € 3.000 (maart 2019)
per bovenbouwleerling in de profielen PIE,
BWI en M&T in BB en KB

GL
50%

Wat kun je ermee doen?

Aanschaffen
van inventaris
en materiaal

Inzetten
van
personeel

Ontwikkelen van nieuwe
beroepsgerichte
keuzevakken

Aantrekken en
professionaliseren
van leraren

Vergroten van
de instroom
van leerlingen

Verbeteren van de
aansluiting met mbo
en bedrijfsleven

GELD VOOR PLANVORMING
Hoeveel geld?*
€ 50 totaal voor 2018 en 2019 per
leerling bovenbouw vmbo in BB en KB

Wat kun je ermee doen?
Gezamenlijk met partners regionale plannen
maken voor een kwalitatief hoogstaand en
dekkend aanbod van technisch vmbo in de regio.

€ 25 totaal voor 2018 en 2019 per leerling
bovenbouw vmbo in de GL

GL
50%

Hoe ontvangen de vmbo-scholen dit geld?
De middelen voor vmbo-techniek en planvorming
worden door DUO via aanvullende bekostiging
beschikbaar gesteld aan de besturen met
vmbo-scholen.

Fase 2 Transitiefase

2020-2023

GELD VOOR UITVOERING REGIONALE PLANNEN
Hoeveel geld?*
Op basis van een goed plan kunnen scholen bedrag
aanvragen. Dat is maximaal € 3.000-4.000 per jaar
per bovenbouwleerling PIE, BWI en M&T in BB en KB
(GL-leerlingen de helft).

Op basis van een goed plan kunnen scholen bedrag
aanvragen. Dat is maximaal € 2.400-3.400 per jaar
per bovenbouwleerling MaT en MVI in BB en KB
(GL-leerlingen de helft).

GL
50%

Wat kun je ermee doen?

Uitvoeren
regionaal plan

Resultaat: een technisch vmbo-aanbod dat:
• Van hoge kwaliteit is,
• Goed voorbereidt op mbo en arbeidsmarkt in de regio,
• Voldoende leerlingen trekt,
• Toegankelijk is voor leerlingen die willen kiezen voor techniek,
• Doelmatig is, zodat het bestand is tegen dalende
leerlingenaantallen, en
• Duurzaam is, zodat het structureel blijft vernieuwen.

Investeren

Mag worden uitgegeven aan onder andere:
• Personeel
• Materieel
• Technische profielen, maar ook aan technologische vormgeving
andere profielen, theoretische leerweg, primair onderwijs
• Docentprofessionalisering
• Aantrekken meer leerlingen
• Mits goed onderbouwd ook ruimte voor andere ideeën.

Wat moet je daarvoor doen?
Voor 1 november 2018

Vooraanmelding
inclusief samenwerkingspartners

Voor 1 april 2019

Indienen
regionaal plan

Vanaf schooljaar 2019-2020
Eisen:
• Samen met minimaal 2 technisch vmbo-scholen, een
mbo-instelling en het regionale bedrijfsleven. Bedrijfsleven
moet minimaal 10% cofinancieren (in geld of in natura)
• Bestaat uit regiovisie (analyse arbeidsmarkt en prognoses
leerlingenaantallen), plan van aanpak en begroting

Uitvoering
plannen

GELD VOOR UITVOERING REGIONALE PLANNEN VOOR TECHNIEKARME REGIO’S
Hoeveel geld?*
Minimaal € 600.000, maximaal
€ 2.000.000 totaal voor vier jaar.

Wat moet je daarvoor doen?
max.
€2 mln

Ook hiervoor moet een regionaal plan van aanpak met begroting voor worden
ingediend. Dit plan is gericht op regio’s waar geen of zeer weinig leerlingen
staan ingeschreven op de technische profielen.

Fase 3 Structurele fase

vanaf 2024

BLIJVENDE VERNIEUWING IN TECHNIEK EN TECHNOLOGIE OP HET VMBO
Wat zijn de vervolgstappen?
Evaluatie in 2023

Hierna besluit op welke wijze de
middelen structureel ingezet worden.

* Let op: De bedragen zijn indicatief en geven een ordegrootte van wat uiteindelijk beschikbaar wordt gesteld. Deze kunnen in de loop van de jaren wijzigen en zijn
mede afhankelijk van de ontwikkeling van het aantal leerlingen en het beschikbare budget.

Hoe en wanneer kom ik meer te weten?
• Kom naar één van de drie regionale bijeenkomsten op 19 juni (Eindhoven), 25 juni (Utrecht) en 3 juli (Zwolle)
en meld je aan via: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/06/05/kamerbrief-samen-naar-een-sterk-technisch-vmbo
• In het najaar verschijnt de regeling en het aanvraagformulier voor fase 2.

