
VSO EN DE INVESTERING IN TECHNISCH VMBO 
 
Het kabinet zet in op een kwalitatief hoogstaand en dekkend aanbod van techniekonderwijs in het 
vmbo. Ook het technisch vmbo-onderwijs binnen het voortgezet speciaal onderwijs (vso) is van 
belang. Daarom krijgt het vso aanvullende bekostiging voor de kalenderjaren 2018 en 2019 en kan 
het vso ook deelnemen aan de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs 2020-2023.  
 
Aanvullende bekostiqinq voor de kalenderiaren 2018 en 2019 op aanvraag 
 
Vanaf 1 april 2019 kunnen vso-scholen met leerlingen in de bovenbouw van de basis- en 
kadergerichte leerwegen en de gemengde leerweg in de drie technische profielen aanvullende 
bekostiging aanvragen voor technisch onderwijs.1 Het doel van de aanvullende bekostiging voor 
2018 en 2019 is het investeren in de kwaliteit van het techniekaanbod voor de vmbo-leerlingen. 
Ook is geld beschikbaar voor het opstellen van de plannen voor de subsidieaanvraag 2020-2023. 
Dit is beschikbaar voor alle scholen met leerlingen ingeschreven in het derde of vierde leerjaar van 
het beroepsgerichte vmbo (ongeacht het profiel). 
 
De hoogte van de bedragen voor de investering in het techniekaanbod en voor de planvorming 
vindt u in de onderstaande tabel. Voor 2019 is er meer beschikbaar dan voor 2018. Voor leerlingen 
in de gemengde leerweg ontvangt u de helft van het bedrag voor leerlingen in de basis- en 
kaderberoepsgerichte leerwegen omdat deze leerlingen ook de helft minder technisch onderwijs 
volgen. 
 

 
 

                                                
1 De drie technische profielen zijn: Bouwen, wonen en interieur (BWI), Produceren, 
installeren en energie (PIE) en Mobiliteit en transport (M&T). 



De aanvullende middelen ontvangen de vso-scholen niet automatisch van DUO. De aanvullende 
bekostiging voor 2018 en 2019 kan in één keer aangevraagd worden. De aanvraag moet uiterlijk 1 
mei 2019 bij DUO worden ingediend. Dat kan vanaf 1 april 2019 via https://www.duo.nl/zakelijk/. 
Let op, aanvragen die DUO na 1 mei 2019 ontvangt worden afgewezen.  
 
De aanvullende bekostiging vmbo-techniek voor vso-scholen is formeel geregeld in de Regeling 
aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018-2019. 
 
Subsidiereqelinq Sterk Techniekonderwijs: 2020-2023 
 
Zoals bekend kunnen scholen voor de periode 2020-2023 gezamenlijk, en samen met het mbo en 
het regionale bedrijfsleven een plan indienen om te komen tot een kwalitatief hoogstaand en 
dekkend aanbod van technisch vmbo. De aanvraag moet vóór 1 april 2019 ingediend worden via 
dus-i.nl. Een goedgekeurde aanvraag betekent jaarlijks subsidie voor de kalenderjaren 2020 tot en 
met 2023. De omvang van de maximaal aan te vragen subsidie is afhankelijk van het aantal 
leerlingen die staan ingeschreven op een technisch profiel. Ook de leerlingen die op vso-scholen 
staan ingeschreven op een technisch profiel tellen hiervoor mee. 
 
Een regio wordt minimaal gevormd door ten minste twee vmbo-scholen, een mbo-instelling en het 
bedrijfsleven. Vso-scholen met leerlingen ingeschreven op het vmbo en in een technisch profiel 
moeten, als zij dat zelf willen, ook kunnen aansluiten bij de regio. Meer informatie over de 
subsidieregeling en de aanvraagprocedure vindt u op www.sterktechniekonderwiis.nl. Deze regio’s 
zijn inmiddels overal gevormd. Zie een overzicht van de regio's op deze website: 
https://www.sterktechniekonderwiis.nl/tools/reqioportret. Indien een school nog niet is 
aangesloten bij een techniekregio en wel leerlingen heeft op het technisch vmbo, dan kan dat 
alsnog. De school dient zich dan te melden bij de penvoerder van de betreffende regio. Mocht dat 
niet lukken, kan via www.sterktechniekonderwijs.nl ondersteuning gevraagd worden. 
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