
Samenwerken 
aan sterk 
techniekonderwijs 
– doet u ook mee?
  
Informatie voor bedrijven over de 
samenwerking met regionale vmbo- en 
mbo-scholen in de subsidieregeling Sterk 
Techniekonderwijs 2020-2023.

De arbeidsmarkt staat te springen om goed geschoold 
technisch personeel. Daarom investeert het kabinet 
€ 100 miljoen per jaar in het technisch vmbo via de 
subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs. Een sterk 
technisch vmbo draagt, via de doorstroom naar het 
middelbaar beroepsonderwijs, bij aan meer vakmensen op 
de technische arbeidsmarkt. 

Alleen met een gezamenlijke inzet van onderwijs en 
bedrijfsleven zorgen we voor voldoende goed opgeleide 
vakmensen in elke regio. Uw rol en uw inzet is dus 
onmisbaar. De vraag naar technische arbeidskrachten 
verschilt per regio. Dit maakt een regionale aanpak 
noodzakelijk. De regeling vraagt van vmbo-scholen om 
samen met mbo-scholen en het regionale bedrijfsleven 
vóór 1 april 2019 een plan (visie, ambities en aanpak) 
voor het technisch beroepsonderwijs te maken. 
Die samenwerking moet leiden tot een duurzaam, 
toekomstbestendig, dekkend en kwalitatief hoogstaand 
technisch vmbo.  

Samenwerking met het onderwijs
Om het enthousiasme bij leerlingen voor technische 
sectoren te vergroten is goed, uitdagend en up-to-date 
technisch onderwijs noodzakelijk. Commitment van alle 
samenwerkende partijen is nodig, ook financieel. De 
regeling vraagt daarom van het (regionaal) bedrijfsleven 
een cofinanciering van 10% om de plannen te realiseren. Dit 
commitment verdiept de samenwerking en bevordert dat 
de plannen direct aansluiten op de vraag van de regionale 
arbeidsmarkt. U kunt de cofinanciering op allerlei manieren 
samen met de scholen invullen: dit kan in de vorm van een 
financiële bijdrage zijn, maar ook in natura.

Wat betekent dit voor u? 
Samenwerken met het onderwijs biedt veel kansen:
  Het biedt de mogelijkheid om mee te werken aan 

de uitvoering van het onderwijscurriculum en de 
actualisering daarvan. Zo ontstaat een betere 
aansluiting tussen onderwijs en bedrijfspraktijk.

  Samenwerking met het bedrijfsleven maakt het 
onderwijs voor leerlingen concreet, dynamisch 
en uitdagend. De opleiding van uw toekomstige 
werknemers sluit daardoor beter aan op uw 
behoefte. 

  Door leerlingen in het bedrijfsleven te laten leren, 
stimuleert en motiveert u hen. En u zorgt voor een 
goed beeld van technische beroepen, sectoren en 
niet te vergeten: uw eigen bedrijf. Daar kunt u niet 
vroeg genoeg mee starten: op het vmbo oriënteren 
leerlingen zich al op hun toekomstige werkveld. Het 
vmbo levert de grootste groep studenten aan het 
mbo.

  Het is een manier om uw netwerk uit te breiden, een 
vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen 
en een uitdrukking van goed werkgeverschap. 

Kortom, een langetermijninvestering met directe resultaten!

www.sterktechniekonderwijs.nl



Grijp nu uw kans
De samenwerking tussen publieke en private 
partners in Sterk Techniekonderwijs levert 
tastbare resultaten. Het richt zich op het in 
onderling overleg vormgeven en uitvoeren 
van activiteiten en structurele projecten 
die passen bij de regionale behoeftes. 
Voorbeelden van uw bijdrage aan Sterk 
Techniekonderwijs zijn:

1.  Cofinanciering in de vorm van een 
financiële bijdrage

  Een financiële bijdrage voor de doelen van het 
samenwerkingsverband.

2.  Het beschikbaar stellen van faciliteiten, 
techniekruimtes, machines en/of 
materiaal 

  Een materiële bijdrage aan de scholen óf het 
beschikbaar stellen van eigen ruimte(s) of materiaal.

3.  Het beschikbaar stellen van 
praktijkbegeleiders of (gast)docenten

  Inzet van personeel bij de begeleiding van 
praktijkonderdelen of het geven van lessen.

4.  Samenwerking tussen docenten en 
werknemers 

  Docenten kennis laten maken met het vak in 
de praktijk en samenwerken aan het voeden, 
vormgeven en verrijken van het onderwijs. 

5.  Het begeleiden van stagiairs en 
leerlingen

  Openstellen van stageplekken en/of leerlingen laten 
meelopen in het bedrijf.

6.  Het samen vormgeven en/of verzorgen 
van keuzevakken

  Samen met het onderwijs technische keuzevakken 
opzetten en/of verzorgen, al dan niet in het eigen 
bedrijf.

7.  Het gezamenlijk werken aan loopbaan 
oriënterende activiteiten

  Inzet van personeel en/of materiaal voor het 
vormgeven en uitvoeren van activiteiten in het kader 
van een goede beroepenoriëntatie.

8.  Het inbrengen van actuele opdrachten/
vraagstukken

  Meewerken aan het vormgeven van actuele 
opdrachten/vraagstukken uit de beroepspraktijk 
waar studenten onder begeleiding aan kunnen 
werken.

Deze lijst is niet uitputtend; ook andere vormen van 
samenwerking zijn mogelijk. Hierbij is het van belang dat 
uw inzet ten goede komt aan de kwaliteit van het technisch 
onderwijs in de regio. Wat de samenwerking concreet voor 
u betekent en inhoudt bepaalt u zelf in samenspraak met 
uw partners. 

Doet u ook mee? 
Succesvolle voorbeelden van bovenstaande en andere 
samenwerkingsvormen zijn te vinden op de website 
www.sterktechniekonderwijs.nl. Op deze pagina staat ook 
meer informatie over de subsidieregeling. Er is misschien 
wel nooit een beter moment geweest om samen te 
werken met het onderwijs, dan nu. Wilt u ook meedoen? 
U vindt op www.sterktechniekonderwijs.nl/tools/data als 
aanknopingspunt de regio’s waar op dit moment gewerkt 
wordt aan een subsidieaanvraag. 


