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Continuering Sterk Techniekonderwijs

Geacht bestuur,
Elke regio in Nederland kent een dekkend en hoogwaardig onderwijsaanbod in de
techniek. Dat is de gezamenlijke ambitie die wij hebben neergelegd in het
programma Sterk Techniekonderwijs. Al sinds 2018 werken scholen en bedrijven
hier intensief op samen. Eerst in een fase van regionale planvorming en sinds
2020 aan de uitvoering. In inmiddels 78 regio's voor Sterk Techniekonderwijs
maken we een solide basis voor het (technisch) vmbo. Met deze brief geef ik u
voor de komende periode richting op twee punten: voortzetting van het
programma vanaf 2024 en verlaging van het totaal percentage cofinanciering.
De huidige subsidieregeling loopt formeel of in 2024. Dat is al snel. Gelukkig zien
we inmiddels het succes van het programma. Het aandeel leerlingen dat kiest
voor een technisch profiel zit in de lift en ook de samenwerking in de regio's is
goed op stoom. Gezien de grote vraag in ons land naar meer hoogwaardig
technisch-geschoold personeel op de arbeidsmarkt, zijn we er tegelijkertijd nog
lang niet. Blijvende aandacht voor duurzaam technisch onderwijs is nodig.
Daarom ben ik van plan het programma Sterk Techniekonderwijs vanaf 2024 te
continueren.
Komend najaar stuur ik een integrale visie op het beroepsonderwijs naar de
Tweede Kamer. Meer uitleg over mijn besluit om het programma Sterk
Techniekonderwijs te vervolgen deel ik daarin mee. Ook geef ik aan welke
aandachtspunten en details ik opneem voor de volgende periode. Ik laat mij
hierover adviseren door diverse partijen in het (technisch) onderwijs, de Stoondersteuning en de beoordelingscommissie Sto.
Met de zomer voor de deur begrijp ik dat u tegelijkertijd graag duidelijkheid wil.
Uw planning loopt door en na de vakantie gaat u weer stevig aan de slag. Ik vind
het belangrijk om u daarom nu mee te geven dat ik de komende jaren blijf
inzetten op regionale samenwerking in het programma Sterk Techniekonderwijs.
Hiernaast besef ik dat de afgelopen twee jaar voor het onderwijs intensief waren.
De COVID-19 pandemie kent zijn weerslag - ook op de uitvoering van Sterk
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Techniekonderwijs. Veel regio's maken zich zorgen of zij aan de eindstreep de
verplichte cofinanciering door bedrijven van 10 procent behalen.
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Ik vind het belangrijk dat u alles doet wat u kan. Uit vrees voor een lagere
vaststelling reserves vasthouden of activiteiten niet uitvoeren, hoort daar niet bij.
Daarom besluit ik alle regio's extra ruimte te geven. Het totaal percentage voor
cofinanciering over vier jaar verlaag ik naar 7,5 procent. Hier pas ik de huidige
regeling op aan. Ik daag u tegelijk wel uit om mij te laten zien dat u het regionale
bedrijfsleven in voile sterkte aan ons programma weet te blijven binden.
Dat we met zijn alien werken aan versterking van het techniekonderwijs is hard
nodig. Nederland kan elk technisch talent goed gebruiken. Ons land staat voor
uitdagende transities, zoals op het terrein van duurzaamheid en digitaiisering. Ik
heb de afgelopen tijd in verschillende regio's in het land gezien hoe waardevol
Sterk Techniekonderwijs daarvoor is. Met inzet en enthousiasme bouwen we
overal aan up-to-date techniekonderwijs dat echt bij de leerling past. Ik hoop dat
ik in het komende schooljaar daar weer veel voorbeelden van mag zien. Graag
kom ik ook in uw regio langs voor een werkbezoek.
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