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Betreft 	Stand van zaken Sterk Techniekonderwijs 

Geacht bestuur, 

We zijn met zijn allen ruim een jaar aan de slag met het programma Sterk 
Techniekonderwijs. Als een van de 77 regio's die van mij subsidie heeft 
ontvangen, betekent dat voor u en de scholen en bedrijven waarmee u 
samenwerkt, dat u inmiddels goed op stoom bent. De eerste opbrengsten laten 
zich in de diverse regio's al zien en ik kijk dan ook uit naar het officiele verslag 
van de eerste resultaten in de voortgangsrapportage later dit jaar. Met deze brief 
informeer ik u over enkele maatregelen die ik daaromtrent wil treffen. 

Ik pas de Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020-2023 aan op drie 
punten: 

1. De voortgangsrapportage wordt uiterlijk 1 november 2021 ingediend. 
2. De periode waarin subsidiegelden kunnen worden besteed, wordt met 7 

maanden verlengd tot 1 augustus 2024. 
3. Het eindverslag wordt uiterlijk 1 december 2024 ingediend. 

Deze wijzigen voer ik door in verband met de uitbraak van de COVID-19-
pandemie. Graag wil ik u extra tijd en ruimte geven om uw plannen zo goed 
mogelijk ten uitvoer te kunnen brengen. 

De start van ons programma ziet er heel anders uit dan we met z'n allen begin 
2020 hadden verwacht. Dat geldt eigenlijk voor de hele wereld om ons heen. We 
moeten afstand houden, treffen elkaar digitaal, het onderwijs wordt deels vanuit 
huis verzorgd en sommige ondernemers moeten zelfs de handen stilhouden. 
COVID-19 vraagt veel van onze flexibiliteit, ons doorzettingsvermogen en onze 
oplossingsgerichtheid. 

De regio's hebben zich de afgelopen periode enorm ingespannen om de plannen 
voor Sterk Techniekonderwijs tot een succes te maken. En daar slaagt u met z'n 
allen goed in. Vaak op zeer creatieve en vernieuwende wijze. Er bestaat online 
inmiddels een groot aanbod van webinars, cursussen en bedrijfsintroducties. Zo 
krijgt het digitale onderwijs een stevige impuls. 

Kleine wijzigingen in de planning en uitvoer, zoals het naar voren halen van een 
ontwikkeltraject of het juist later of anders uitvoeren van een bedrijfsbezoek, 
kunnen binnen elk plan worden doorgevoerd. Hierover rapporteert u in de 
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tussenrapportage. Grotere wijzigingen, door bijvoorbeeld het wegvallen van 
investeringsmogelijkheden of een verschuiving tussen de projectlijnen in de 
begroting, kunt u aanmelden bij mijn uitvoeringsorganisatie DUS-I. 

Dit biedt echter niet in alle gevallen een oplossing. Sommige activiteiten kunnen 
niet worden uitgevoerd, of aangepast aan een online omgeving. En soms vallen 
partners in de regio zelfs geheel weg. Dit kan de gevraagde cofinanciering onder 
druk zetten. Om u extra tijd te geven voor de uitvoering van het programma ben 
ik daarom voornemens een aantal wijzigingen in de regeling door te voeren: 

1. De deadline voor de eerste verplichte voortgangsrapportage schuift op  
van 1 oktober 2021 naar 1 november 2021.  
Veel scholen zijn druk bezig met het indienen van een aanvraag voor het 
Nationaal Programma Onderwijs. Met het opschuiven van de deadline 
voor de STO-vootgangsrapportage geef ik u extra schrijftijd. De periode 
van verantwoording blijft hetzelfde: 1 januari 2020 tot 1 juli 2021. 

2. De periode waarin de subsidiegelden kunnen worden besteed, wordt  
verlengd tot 1 auqustus 2024.  
Ik wil u graag extra tijd geven om diverse onderdelen in uw plannen 
(alsnog) uit te kunnen voeren. Dit doe ik door de programmaduur te 
verlengen. Dit biedt u ook 7 maanden langer de tijd om de benodigde 
cofinanciering te realiseren. Deze wijziging heeft verder geen effect op het 
betaalritme en de hoogte van de toegekende subsidiegelden. 

3. De penvoerder zendt op uiterlijk 1 december 2024 een eindverslaq over 
de gehele subsidieperiode aan de minister.  
Aangezien ik voornemens ben de subsidieperiode te verlengen, wordt ook 
de datum voor het eindverslag en eindverantwoording verschoven naar 1 
december 2024. 

Met deze wijzigingen wil ik u rust en vertrouwen geven. Wanneer op basis van de 
COVID-19 paragraaf uit uw tussenrapportages bovendien blijkt dat nog meer 
aanpassingen nodig zijn, zoals bijvoorbeeld het verlagen van de vereiste 10 
procent cofinanciering, ben ik bereid dit in overweging te nemen. Zoals ik het nu 
voorzie gaat dit echter met de aangekondigde maatregelen niet nodig zijn. Met 
z'n alien zorgen we ervoor dat Sterk Techniekonderwijs, een succes is en dat de 
doelen van de regeling worden gerealiseerd. 

De 100 miljoen euro die het kabinet jaarlijks structureel heeft vrijgemaakt voor 
deze subsidieregeling kan zo bijdragen aan een duurzaam en doelmatig aanbod 
van technisch vmbo van hoge kwaliteit in de regio. Op basis van uw 
voortgangsrapportages zal worden bepaald hoe deze middelen vanaf 2024 
worden ingez t, zodat het vmbo verder versterkt kan worden. Hierover wordt u in 
2022 verder eInformeerd. 

Met 	j groet, 

d- 2. • 411  oor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, .Ml 
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