Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor
Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van xx xxxx 2019, nr. MBO/5897553,
houdende regels voor het verstrekken van subsidie ten behoeve van het organiseren van
nationale vakwedstrijden in het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs alsmede het
voorbereiden op en deelname aan internationale vakwedstrijden in het
beroepsonderwijs (Regeling vakwedstrijden vmbo en mbo)
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet
Onderwijs en Media,
Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Wet overige OCW-subsidies en de artikelen 1.3 en 2.1 van de
Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;
Besluiten:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
beroepsonderwijs: onderwijs als bedoeld in artikel 1.2.1, tweede lid, van de Wet educatie en
beroepsonderwijs;
boekjaar: tijdvak dat aanvangt op 1 april van enig jaar en eindigt op 31 maart van het daarop
volgend jaar;
instelling: instelling als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, onder b, van de Wet educatie en
beroepsonderwijs;
Minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en, voor zover het betreft het voortgezet
onderwijs, de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media;
school: school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet
onderwijs;
voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs als
bedoeld in artikel 10 van de Wet op het voortgezet onderwijs.
Artikel 2. Toepassing Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
Deze regeling geldt in aanvulling op de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.
Artikel 3. Doel en te subsidiëren activiteiten
1. De Minister kan voor periode van 1 april 2020 tot en met 31 maart 2024 aan een of meer
rechtspersonen projectsubsidie verstrekken voor:
a. het gedurende alle boekjaren organiseren van jaarlijkse nationale vakwedstrijden voor
het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs in Nederland, waaronder de voorrondes en
finale, en het stimuleren van deelname daaraan;
b. het gedurende alle boekjaren organiseren van jaarlijkse nationale vakwedstrijden voor
het beroepsonderwijs in Nederland, waaronder de voorrondes en finale, en het stimuleren
van deelname daaraan; of

c. het gedurende alle boekjaren voorbereiden van nationale deelnemers op de
internationale vakwedstrijden in het beroepsonderwijs alsmede de deelname van nationale
deelnemers aan de internationale vakwedstrijden in het beroepsonderwijs en de kosten die
daaruit voortvloeien voor de deelnemers.
2. De activiteiten hebben als doel om het vakgerichte onderwijs te promoten door jongeren en jong
volwassenen uit te dagen en te stimuleren het beste in zichzelf naar boven te halen en dit verder te
ontwikkelen. De activiteiten hebben daarnaast als doel om andere jongeren en jong volwassenen te
inspireren en uit te nodigen beroepsonderwijs te gaan volgen. Daarnaast hebben de
vakwedstrijden tot doel de diversiteit te borgen bij deelname van leerlingen dan wel studenten aan
de nationale vakwedstrijden. Daartoe wordt in elk geval een breed aanbod van nationale
vakwedstrijden georganiseerd dat een zo breed mogelijk scala van beroeps- of vakgerichte
opleidingen bestrijkt.
Artikel 4. Subsidieplafond
Voor subsidieverstrekking op grond van deze regeling is voor de periode van 1 april 2020 tot en
met 31 maart 2024 per boekjaar beschikbaar:
a. voor de activiteit, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a: een bedrag van € 680.000;
b. voor de activiteit, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b: een bedrag van € 3.600.000;
c. voor de activiteit, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel c: een bedrag van € 500.000;
Artikel 5. Subsidieaanvraag
1. Voor het boekjaar 2020 wordt uiterlijk 15 september 2019 een aanvraag ingediend bij de
Minister. De rechtspersoon waaraan subsidie voor het boekjaar 2020 is verstrekt, dient voor de
boekjaren 2021, 2022 en 2023 de aanvraag uiterlijk 13 weken voor de aanvang van het boekjaar,
waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, in.
2. In aanvulling op artikel 3.3 bevat de aanvraag voor het boekjaar 2020:
a.

een meerjarenbegroting;

b.

een afschrift van de oprichtingsakte van de rechtspersoon dan wel van de statuten zoals
deze laatstelijk zijn gewijzigd; en

c.

de laatst opgemaakte jaarrekening dan wel de balans en de staat van baten en lasten en
de toelichting daarop.

3. De in het tweede lid, onderdeel c, bedoelde bescheiden zijn voorzien van een controleverklaring
van een accountant.
4. Per activiteit als bedoeld in artikel 3, eerste lid, wordt een aanvraag ingediend.
5. Een aanvrager kan voor een of meer van de activiteiten, bedoeld in artikel 3, eerste lid, een
aanvraag indienen.
Artikel 6. Wijze van verdeling beschikbare middelen
1. Alleen aanvragen die tijdig zijn ingediend en die voldoen aan artikel 5, worden in behandeling
genomen.
2. De aanvragen voor het boekjaar 2020 die in behandeling zijn genomen, worden zodanig
gerangschikt dat de Minister de aanvragen die naar verwachting meer geschikt zijn om bij te
dragen aan de doelstellingen van de subsidieverstrekking, voorrang geeft.

3. De Minister voorziet in een gelijktijdige beslissing op de aanvragen.
4. Per activiteit als bedoeld in artikel 3, eerste lid, ontvangt één rechtspersoon subsidie. Dezelfde
rechtspersoon kan voor meer activiteiten subsidie ontvangen.
Artikel 7. Beoordeling subsidieaanvraag
1. Een aanvraag wordt aan de hand van de volgende criteria beoordeeld:
a. inhoud: de mate waarin het voorstel bijdraagt aan de doelstellingen van de
subsidieverstrekking;
b. organisatie: de vraag of de organisatie zodanig is dat er voldoende vertrouwen is dat de
activiteit zal worden georganiseerd en uitgevoerd;
c. samenwerking: de mate waarin wordt samengewerkt met de onderwijsinstellingen en het
bedrijfsleven ten aanzien van de organisatie en inrichting van de activiteit en met leerlingenen/of studentenorganisaties, docenten en praktijkopleiders ten aanzien van de invulling van de
activiteit;
d. financiering: de vraag of de financiering voldoende degelijk is, de mate van cofinanciering
vanuit het bedrijfsleven, of de kosten van de activiteit in een redelijke verhouding staan tot de
voorgenomen doelstellingen en de daarvan te verwachten resultaten, en of de organisatie en
de uitvoering van de activiteit passen binnen het beschikbaar gestelde bedrag; en
e. duurzaamheid: de visie die de organisatie heeft op de wijze waarop het stimuleren van de
interesse van jongeren en jong volwassenen voor het vakgerichte beroepsonderwijs en op het
voor de toekomst borgen van het gebruik van nieuwe innovatieve onderwijsvormen en nieuwe
technieken uit de praktijk door docenten en praktijkopleiders; onderdeel van die visie is hoe
de nationale vakwedstrijden een goede afspiegeling geven van de beroepsopleidingen die door
de scholen of instellingen aangeboden worden en hoe diversiteit van leerlingen en/of
studenten bij deelname aan de nationale vakwedstrijden gestimuleerd wordt;
f. promotionele activiteiten: het zichtbaar maken voor een breder publiek van de
vakwedstrijden en de deelname daaraan van leerlingen of studenten alsmede het vmbo en
mbo en de mate waarin dit in samenhang met andere betrokken partijen wordt ingevuld.
2. De criteria zijn opgenomen in een beoordelingskader dat als bijlage bij deze regeling is gevoegd.
Artikel 8. Weigeringsgronden
In aanvulling op artikel 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht kan de
subsidieverstrekking worden geweigerd indien:
a. voor de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, ook uit andere hoofde aanspraak
op subsidie bestaat;
b. de kosten niet in redelijke verhouding staan tot de beoogde resultaten; of
c. onvoldoende is aangetoond dat de geraamde kosten noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van
de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
Artikel 9. Verplichtingen
De subsidieontvanger zendt aan de Minister jaarlijks vóór 1 oktober een voortgangsrapportage
waarin de subsidieontvanger aangeeft wat de stand van zaken is met betrekking tot de activiteit.

Artikel 10. Vaststelling
Indien de activiteit waarvoor de subsidie is verleend geheel is verricht en volledig is voldaan aan de
verplichtingen die verbonden zijn aan de verleende subsidie, wordt de subsidie vastgesteld op het
bedrag dat bestaat uit de gerealiseerde kosten verminderd met de gerealiseerde bijdragen van
derden en de begrote eigen bijdrage of de gerealiseerde eigen bijdrage indien deze hoger is dan de
begrote eigen bijdrage tot ten hoogste het in de verleningsbeschikking genoemde bedrag,
verminderd met de maximaal toegestane toevoeging aan de egalisatiereserve voor zover een
egalisatiereserve wordt aangehouden.
Artikel 11. Egalisatiereserve
1. De subsidieontvanger kan een egalisatiereserve vormen.
2. De egalisatiereserve bedraagt ten minste € 0 en ten hoogste 10% van het bij het besluit tot
verlening bepaalde bedrag van de subsidie.
3. De egalisatiereserve wordt in een boekjaar uitsluitend besteed aan de activiteit bedoeld in artikel
3, waarvoor de subsidieontvanger in dat boekjaar een subsidie heeft ontvangen, en die niet kan
worden bekostigd uit de subsidie die is verleend ten behoeve van dat boekjaar.
4. Paragraaf 8.5 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS is van overeenkomstige
toepassing.
Artikel 12. Verantwoording
De verantwoording vindt plaats overeenkomstig de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.
Artikel 13. Inwerkingtreding en vervaldatum
1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2019.
2. Deze regeling vervalt met ingang van 31 december 2024.
Artikel 14. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vakwedstrijden vmbo en mbo.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ingrid van Engelshoven

Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Arie Slob

Bijlage
Deze bijlage hoort bij Regeling vakwedstrijden vmbo en mbo
Onderstaande tabellen geven een nadere uitwerking van de criteria waarop een subsidieaanvraag
wordt beoordeeld. Tabel 1 bevat de minimumvereisten. Aanvragen die voor subsidie in aanmerking
willen komen dienen minimaal aan deze eisen te voldoen. Tabel 2 bevat de criteria op basis
waarvan een rangorde wordt aangebracht tussen de ingediende aanvragen die voldoen aan de
criteria zoals opgenomen in tabel 1.

Tabel 1: Minimumvereisten
Criterium

Minimale vereisten

Beoordeling

Organisatie

De aanvragers maken

Beoordeeld wordt of het

aannemelijk dat de activiteit

voorstel voldoet aan de eisen

zal worden georganiseerd en

zoals genoemd in de regeling.

uitgevoerd.
Samenwerking

De aanvragers maken

Beoordeeld wordt of het

aannemelijk dat er

voorstel voldoet aan de eisen

samengewerkt wordt met alle

zoals genoemd in de regeling.

benodigde actoren.
Financiering

De aanvragers maken

Het activiteitenplan, de

aannemelijk dat de financiering

begroting en het overzicht van

voldoende robuust is en binnen

de financiële situatie wordt

de gestelde kaders. De kosten

beoordeeld.

moeten in redelijke verhouding
staan tot de beoogde activiteit.
Tabel 2: Criteria voor de te bepalen rangorde
Criterium

Beschrijving criterium

Beoordeling

Inhoud

De aanvragers beschrijven

Er wordt een inschatting

waarom en hoe hun voorstel

gemaakt van de mate waarin

bijdraagt aan het doel van de

het voorstel bijdraagt aan het

regeling.

doel van de subsidie, zoals
beschreven in artikel 3.

Duurzaamheid

De aanvragers geven hun visie

Er wordt een inschatting

op de wijze waarop het

gemaakt van de mate waarin

stimuleren van de interesse

het voorstel bijdraagt aan de

van jongeren en jong

verduurzaming van het doel

volwassenen voor het

van de subsidie, zoals

vakgerichte beroepsonderwijs

beschreven in artikel 3.

plaats zou moeten vinden.
Daarnaast geven de
aanvragers hun visie op hoe de
vakwedstrijden een goede
afspiegeling zijn van het
aanbod van

beroepsopleidingen die door
scholen en/of instellingen
aangeboden worden en hoe
diversiteit van leerlingen en/of
studenten bij de deelname aan
de nationale vakwedstrijden
gestimuleerd en geborgd kan
worden.
Promotionele activiteiten (PR)

De aanvragers geven hun visie

De communicatiestrategie

op de wijze waarop ze de

wordt beoordeeld en er wordt

vakwedstrijden, de deelname

een inschatting gemaakt van

daaraan door leerlingen en/of

de mate waarin het voorstel

studenten en daarmee het

bijdraagt aan bekendheid van

vakgerichte onderwijs (vmbo

de vakwedstrijden.

en/of mbo) in zijn
algemeenheid voor een breed
publiek toegankelijk maken.

Toelichting
Algemeen deel
1. Inleiding
Jaarlijks worden in het vmbo en het mbo nationale vakwedstrijden georganiseerd: op dit moment
zijn dat Skills Talents (vmbo) en Skills Heroes (mbo). Daarnaast doen de winnaars van de
nationale mbo-vakwedstrijden mee aan de internationale vakwedstrijden: Euro- en WordSkills. Bij
de wedstrijden strijden jongeren om in hun vakgebied de beste te worden.
Voor de periode 2020-2023 wordt subsidie beschikbaar gesteld voor het organiseren van de
nationale vakwedstrijden in het vmbo en mbo en voor deelname aan de internationale
vakwedstrijden door de winnaars van de nationale wedstrijden in het mbo.
2. Doelstelling subsidieregeling
Met de subsidieregeling wordt beoogd het imago van het beroepsonderwijs te versterken. De
vakwedstrijden bieden een podium om aan een breed publiek te laten zien wat vakgericht
onderwijs en vakmanschap inhouden. De vakwedstrijden bieden allereerst een platform aan
leerlingen en studenten om te excelleren. Zij worden gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen en
trots te zijn op hun vak en vaardigheden. Tegelijkertijd kunnen de vakwedstrijden ook docenten en
praktijkbegeleiders stimuleren om andere onderwijsvormen of nieuwe technologieën uit de praktijk
aan te bieden en daarbij de interesse van jongeren te wekken. Ten slotte kunnen de
vakwedstrijden andere jongeren en jongvolwassenen inspireren en uitnodigen om ook vakgericht
beroepsonderwijs te gaan volgen. De vakwedstrijden sluiten daarmee aan bij afspraken die het
kabinet met de mbo-sector heeft neergelegd in het bestuursakkoord ‘Trots, lef en vertrouwen’ om
het beroepsonderwijs in Nederland nog krachtiger te laten functioneren.
3. Categorieën subsidieregeling
Subsidie wordt aangevraagd en toegekend voor het organiseren van vier jaarlijkse edities van de
vakwedstrijden in de periode 2020 tot en met 2023. In 2020 dienen de aanvragers een onder
andere een activiteitenplan en meerjarenbegroting in te dienen. Op basis van deze aanvraag wordt
per activiteit een keuze gemaakt voor een organisatie. Na 2020 dient deze organisatie jaarlijks een
bijgestelde begroting in te dienen voor de uitvoering van de activiteiten.
Subsidie kan worden aangevraagd voor drie separate activiteiten:
De eerste activiteit betreft het gedurende vier boekjaren organiseren van jaarlijkse nationale
vakwedstrijden voor het voortgezet onderwijs in Nederland en het stimuleren van deelname
daaraan. De nationale vakwedstrijden bestaan zowel uit regionale voorrondes als de landelijke
finales.
De tweede activiteit betreft het gedurende vier kalenderjaren organiseren van jaarlijkse nationale
vakwedstrijden voor het beroepsonderwijs in Nederland en het stimuleren van deelname daaraan.
De nationale vakwedstrijden bestaan eveneens uit regionale voorrondes en landelijke finales.

De derde en laatste activiteit is het gedurende vier boekjaren voorbereiden van de nationale
deelnemers op deelname aan de internationale vakwedstrijden in het beroepsonderwijs, de
daadwerkelijke deelname van nationale deelnemers aan die wedstrijden en de kosten die daaruit
voortvloeien voor de deelnemers. Bij de deelname aan de internationale wedstrijden gaat het dan
om het begeleiden van de deelnemers tijdens de wedstrijden, het regelen van het verblijf en het
voldoen van de kosten die uit het verblijf voortvloeien. Deze activiteit ziet uitdrukkelijk niet op
deelname aan het organiseren van de internationale wedstrijden en evenmin op activiteiten die de
aangewezen organisatie uitvoert in het kader van deelname aan de WorldSkills organisatie, zoals
de deelname aan vergaderingen.
De subsidie kan worden aangevraagd voor één of voor meerdere van de drie bovenstaande
activiteiten.
4. Inhoud subsidieaanvraag
De subsidieaanvraag omvat een activiteitenplan en een begroting. De subsidieaanvraag in 2020
bevat daarnaast ook een meerjarenbegroting. In het activiteitenplan wordt per fase aangegeven
welke tussenresultaten op welk moment behaald moeten zijn. In de begroting wordt op
transparante wijze het verband tussen de activiteiten en geraamde kosten gelegd. De kosten en
kostenposten moeten inzichtelijk zijn.
5. Indieningstermijn.
Aanvragers dienen hun aanvraag uiterlijk in op 15 september 2019 via de website van de Dienst
Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Hiervoor is een speciaal digitaal aanvraagformulier
beschikbaar via www.dus-i.nl.
6. Subsidieplafonds
Voor het organiseren van de vakwedstrijden zijn per boekjaar de volgende bedragen beschikbaar:
Nationale vakwedstrijden vmbo

€

680.000

Nationale vakwedstrijden mbo

€ 3.600.000

Internationale vakwedstrijden mbo

€

500.000

7. Beoordeling
Aan de hand van de beoordelingscriteria beoordelen de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (voor het mbo) en de minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (voor het
vmbo) of het activiteitenplan van voldoende kwaliteit is. De criteria waarop wordt beoordeeld zijn
inhoud, organisatie, samenwerking, financiering, duurzaamheid en promotionele activiteiten (PR).
Vervolgens wordt er een rangschikking gemaakt van alle adviezen waarbij de aanvragen die naar
verwachting meer geschikt zijn om bij te dragen aan de doelstellingen van de subsidieverstrekking,
voorrang krijgen. Op basis van deze rangschikking wordt een besluit genomen. De minister zal bij
de beoordeling de Raden (VO Raad en MBO Raad) de studentenbelangenorganisaties (Laks en JOB)
en VNO NCW raadplegen, waardoor een breed draagvlak bestaat voor de organisatie die de
activiteit gaat uitvoeren.

8. Administratieve lasten
Administratieve lasten worden gedefinieerd als de kosten om te voldoen aan
informatieverplichtingen aan de overheid, voorvloeiend uit wet- en regelgeving van de overheid.
Uitgangspunt is dat het proces zo wordt ingericht dat het zo min mogelijk administratieve lasten
creëert. Vanuit DUS-I wordt een format beschikbaar gesteld, waarmee een aanvraag kan worden
ingediend. Aanvragers wordt gevraagd om een beknopt, maar duidelijk activiteitenplan in te
dienen.
De administratieve lasten worden per aanvraag geschat op: 38 uur (met name voor aanvraag,
voortgangsrapportage en verantwoording) x € 45 (uurtarief) = € 1.710,- per jaar.

9. Uitvoeringstoets
PM: De regeling is voor een uitvoeringstoets voorgelegd aan de Dienst Uitvoering Subsidies aan
Instellingen (DUS-I). DUS-I heeft deze regeling uitvoerbaar geacht

Artikelsgewijze toelichting
Artikel 1
Deze regeling voorziet in vakwedstrijden voor het beroepsonderwijs (mbo) als bedoeld in de Wet
educatie en beroepsonderwijs en het voortgezet middelbaar beroepsonderwijs als bedoeld in de
Wet op het voortgezet onderwijs. Ander vakgericht onderwijs valt niet onder deze regeling.
Het boekjaar loopt in afwijking van de kaderregeling van 1 april tot en met 31 maart. Hiervoor is
gekozen omdat de huidige cyclus van de vakwedstrijden voorziet in finales die gehouden worden in
maart. Met name in het mbo is het voortzetten van deze cyclus van belang vanwege de deelname
aan de internationale vakwedstrijden die veelal in het laatste kwartaal van enig jaar gehouden
worden en de voorbereiding daarop.
Artikel 2
Deze regeling is mede gebaseerd op de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW,
SZW en VWS (hierna: kaderregeling). Om die reden is de kaderregeling van toepassing, tenzij
uitdrukkelijk in deze regeling anders is bepaald. Voor de verantwoording in artikel 12 wordt om die
reden verwezen naar de kaderregeling.
Artikel 3
De minister kan gedurende een periode van vier boekjaren jaarlijks een subsidie verstrekken aan
een of meer rechtspersonen voor drie separate activiteiten, te weten:
a.

het gedurende die boekjaren organiseren van jaarlijks nationale vakwedstrijden voor het
voortgezet onderwijs in Nederland en het stimuleren van deelname daaraan;

b.

het gedurende die boekjaren organiseren van jaarlijkse nationale vakwedstrijden voor het
beroepsonderwijs in Nederland en het stimuleren van deelname daaraan; en

c.

het gedurende die boekjaren voorbereiden van nationale deelnemers op internationale
vakwedstrijden in het beroepsonderwijs en de verblijfskosten die daaruit voortvloeien voor
de deelnemers.

De activiteiten onder a en b kunnen door de aanvrager zelf vormgegeven worden, maar dienen in
elk geval regionale voorrondes (bij de scholen/mbo-instellingen) en landelijke finales te omvatten.
De deelnemers aan deze wedstrijden zijn leerlingen van een school voor het voortgezet middelbaar
beroepsonderwijs (sub a) en studenten ingeschreven bij een instelling voor het beroepsonderwijs
(sub b). De winnaars van de vakwedstrijden bedoeld onder b vormen de nationale deelnemers voor
de internationale vakwedstrijden, de huidige Euro– en WorldSkills-wedstrijden. Deelname aan deze
wedstrijden is gereglementeerd door de organisatie WorldSkills. De deelnemers aan deze
internationale vakwedstrijden moeten worden voorbereid op de wedstrijden en kunnen daarvoor
bijvoorbeeld trainingen of oefenruimtes en materialen aangeboden krijgen. De trainingen hoeven
zich niet te beperken tot het vakgebied; ook andersoortige trainingen die bijdragen aan het doel,
zoals mediatrainingen, kunnen gegeven worden. Het deelnemen aan de organisatie van de
internationale vakwedstrijden of het uitvoeren van activiteiten in het kader van deelname aan de
WorldSkills-organisatie, zoals het deelnemen aan vergaderingen, vallen niet onder de activiteit
genoemd onder c. Het meedoen aan voornoemde activiteiten is daarmee niet uitgesloten, maar

kosten die daarmee samenhangen komen niet voor een subsidie als bedoeld in deze regeling in
aanmerking.
De rechtspersoon die de activiteit in artikel 3, eerste lid, onder c, uitvoert zal door de Minister bij
WorldSkills worden aangemeld als rechtspersoon die gerechtigd is deelnemers namens Nederland
af te vaardigen.
De activiteiten hebben als doel om het vakgerichte onderwijs te promoten door jongeren en jong
volwassenen uit te dagen en te stimuleren het beste in zichzelf naar boven te halen en dit verder te
ontwikkelen in hun professionele carrière. Tegelijkertijd kunnen de activiteiten – bij wijze van
bijvangst - ook er aan bijdragen dat docenten en praktijkopleiders gestimuleerd worden in het
aanbieden van andere (praktijkgerichte) onderwijsvormen en nieuwe technieken uit de praktijk,
waardoor de interesse van met name jongeren gewekt wordt voor het vakgericht
beroepsonderwijs. De verbinding die gedurende de vakwedstrijden gelegd kan worden tussen het
bedrijfsleven en docenten kan hieraan bijdragen. Een ander doel is om de diversiteit zoveel
mogelijk te borgen bij deelname van leerlingen en studenten aan de vakwedstrijden. De
deelnemers zouden voor zover mogelijk een goede afspiegelingen moeten zijn van de gehele
populatie aan leerlingen of studenten. Ook zouden zoveel mogelijk beroepsopleidingen terug te
vinden moeten zijn bij de vakwedstrijden, zodat in principe zoveel mogelijke leerlingen of
studenten deel kunnen nemen. Ten slotte hebben de activiteiten het doel om andere jongeren en
jong volwassenen te inspireren om meer uit zich zelf te halen door vakgericht onderwijs te gaan
volgen. Voor dit doel is het van belang dat de wedstrijden en de deelname door leerlingen en
studenten daaraan voldoende publiciteit krijgen.
Artikel 4
Voor subsidieverstrekking op basis van deze regeling zijn gedurende de boekjaren in de periode 1
april 2020 tot en met 31 maart 2024 per boekjaar de volgende middelen beschikbaar:


voor de nationale vakwedstrijden voor het voortgezet onderwijs in Nederland en het
stimuleren van deelname daaraan: € 680.000



voor het organiseren van nationale vakwedstrijden voor het beroepsonderwijs in Nederland
en het stimuleren van deelname daaraan: € 3.600.000,-



voor de voorbereiding van nationale deelnemers op internationale vakwedstrijden in het
beroepsonderwijs en de verblijfskosten die daaruit voortvloeien voor de deelnemers: €
500.000,-.

Het is niet mogelijk om middelen die zijn toegekend voor de ene activiteit, in te zetten voor een
andere activiteit. Overgebleven middelen worden dan ook niet toegevoegd aan het budget voor een
andere activiteit als er in enig jaar een overvraging is door een organisatie.
Artikel 5
Er wordt een organisatie (rechtspersoon) per activiteit aangewezen die gedurende vier boekjaren
subsidie kan ontvangen voor het organiseren van nationale vakwedstrijden dan wel de
voorbereiding voor de internationale vakwedstrijden. Om die reden zal voor het jaar 2020 de
aanvraag vergezeld moeten gaan van niet alleen een activiteitenplan, begroting en

meerjarenbegroting, maar ook een afschrift van de oprichtingsakte van de rechtspersoon dan wel
van de statuten zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd alsmede de laatst opgemaakte jaarrekening
dan wel de balans en de staat van baten en lasten en de toelichting daarop. Laatstgenoemde
bescheiden (jaarrekening of balans met staat van baten en lasten) moeten voorzien zijn van een
controleverklaring van een accountant. De aanvraag voor 2020 moet ingediend worden voor 15
september 2019. De organisatie van wie de aanvraag voor 2020 is toegekend, dient vervolgens in
de daarop volgende jaren wederom een aanvraag voor die activiteit in. Aanvragers, wiens
aanvraag voor 2020 worden afgewezen komen dus in de jaren 2021 tot en met 2023 evenmin in
aanmerking voor een subsidie. Hetzelfde geldt voor aanvragers die geen aanvraag hebben
ingediend voor 2020, maar in de daaropvolgende drie jaar wel een aanvraag willen indienen.
De organisatie waaraan subsidie voor 2020 is toegekend dient zijn aanvraag voor 2021, 2022 en
2023 uiterlijk 13 weken voor aanvang van het desbetreffende boekjaar in.
Een aanvraag wordt – zoals in het algemeen deel al is vermeld - ingediend bij Dienst Uitvoering
Subsidies aan Instellingen (DUS-I).
Het activiteitenplan bevat een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd,
beschrijft aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de activiteiten, en beschrijft duidelijk de
met de activiteiten na te streven doelstellingen, resultaten of producten.
De begroting behelst per activiteit een overzicht van de geraamde kosten en opbrengsten van de
aanvrager, voor zover deze betrekking hebben op de periode waarvoor subsidie wordt
aangevraagd. De kostenposten en bijbehorende kosten moeten inzichtelijk zijn. De
begrotingsposten worden verder ieder afzonderlijk van een toelichting voorzien en de begroting die
bij de aanvraag wordt ingediend, is sluitend.
Per activiteit dient een aparte aanvraag ingediend te worden. Het is een aanvrager toegestaan om
voor meerdere activiteiten een aanvraag in te dienen. Dit betekent dat een aanvrager die voor alle
drie de activiteiten een subsidie wil aanvragen, drie afzonderlijke aanvragen moet indienen.
Artikel 6
Alleen een aanvraag die tijdig is ingediend en alle in artikel 5 genoemde documenten bevat, wordt
in behandeling genomen.
Bij de rangschikking wordt voor de activiteit genoemd in artikel 3, eerste lid, onder a de
vertegenwoordigers van de leerlingen in het voortgezet onderwijs (LAKS), de vertegenwoordiger
van de scholen (VO Raad) en de vertegenwoordiger van het bedrijfsleven (VNO NCW)
geraadpleegd. Voor de activiteiten genoemd in artikel 3, eerste lid, onder b en c, worden de
vertegenwoordigers van de studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (JOB), de
vertegenwoordiger van de instellingen (MBO Raad) en de vertegenwoordiger van het bedrijfsleven
(VNO NCW) geraadpleegd. Hierdoor wordt zoveel mogelijk geborgd dat voor de organisatie die de
betreffende activiteit gaat verrichten voldoende draagvlak bestaat bij de partijen.
Op basis van de rangschikking ontvangt voor elke activiteit één organisatie subsidie. Ook als het
subsidieplafond niet uitgeput wordt, wordt maar één organisatie aangewezen. Het betreft immers

nationale vakwedstrijden waarbij de meest excellent presterende deelnemer in diens vakgebied
wordt uitgeroepen. Het subsidiëren van meerdere organisaties, die elk nationale vakwedstrijden
organiseren, zou deze doelstelling doorkruisen. Wel kan één organisatie voor meerdere activiteiten
subsidie toegekend krijgen.
Artikel 7
Een aanvraag wordt door de minister aan de hand van zes criteria beoordeeld:
1.

inhoud

2.

organisatie

3.

samenwerking

4.

financiering

5.

duurzaamheid

6.

promotionele activiteiten (PR)

De criteria zijn nader uitgewerkt in het beoordelingskader dat in de bijlage behorende bij deze
regeling is opgenomen. Tabel 1 van dit beoordelingskader bevat de minimumvereisten. Aanvragen
die voor subsidie in aanmerking willen komen dienen minimaal aan deze eisen te voldoen. Alleen
aanvragen die aan deze minimumvereisten voldoen worden beoordeeld aan de hand van de criteria
uit Tabel 2. Tabel 2 bevat de criteria op basis waarvan een rangorde wordt aangebracht tussen de
ingediende aanvragen die voldoen aan de criteria zoals opgenomen in tabel 1. Zoals hiervoor
vermeld worden de vertegenwoordigers van de leerlingen en studenten (LAKS en JOB), de
vertegenwoordiger van de scholen en de instellingen (VO Raad en MBO Raad) en de
vertegenwoordiger van het bedrijfsleven (VNO NCW) geraadpleegd over de ingediende aanvragen
alvorens er op de aanvragen besloten wordt. Desgewenst kunnen ook nog andere deskundigen
geraadpleegd worden indien daaraan behoefte bestaat.
Artikel 8
In aanvulling op de weigeringsgronden die in artikel 4:25 en 4:35 van de Algemene wet
bestuursrecht worden genoemd, kan een subsidieverstrekking ook worden geweigerd indien voor
de activiteiten ook uit andere hoofde aanspraak op subsidie bestaat. Ook wanneer de kosten niet in
redelijke verhouding staan tot de beoogde resultaten of onvoldoende aangetoond kan worden dat
de geraamde kosten noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de activiteiten kan de
subsidieverstrekking worden geweigerd. Daarbij kan gedacht worden aan een disproportionele
inzet van capaciteit ten opzichte van de uit te voeren werkzaamheden (bijv. te hoge loonschalen of
te veel arbeidsuren) of een onevenredig hoge vergoeding voor te leveren goederen of diensten.
Artikel 9
De subsidieontvanger zorgt ervoor dat zowel de nationale vakwedstrijden voor het voortgezet
onderwijs als de nationale vakwedstrijden voor het beroepsonderwijs jaarlijks voor 1 april
plaatsvinden. De voorbereiding van de deelnemers aan de internationale vakwedstrijden vindt
plaats in de periode na de finales tot aan de internationale vakwedstrijden. In de regel zal dit niet
het hele boekjaar betreffen omdat de finales voor april afgerond zijn en de internationale
wedstrijden veelal in het laatste kwartaal van datzelfde jaar gehouden worden. Daarnaast begeleidt
en ondersteunt de subsidieontvanger de deelnemers gedurende de deelname aan de internationale

wedstrijden en draagt hij zorg voor de betaling van de verblijfskosten (veelal bestaat er de
mogelijkheid zogenaamde packages af te nemen die het organiserende land heeft samengesteld).
De subsidieontvanger zendt jaarlijks voor 1 september een voortgangsrapportage. Deze
voortgangsrapportage kan eveneens aan DUS-I gezonden worden. In de voortgangsrapportage
wordt vermeld wat de stand van zaken is met betrekking tot het organiseren van de
vakwedstrijden dan wel het voorbereiden van de deelnemers aan de internationale vakwedstrijden.
De subsidieontvanger moet ervoor zorgen dat alle betrokken actoren ten alle tijden betrokken zijn
bij de organisatie (scholen/instellingen en bedrijfsleven), het inrichten (scholen/instellingen en
bedrijfsleven) en invullen (leerlingen/studenten, docenten en praktijkopleiders) van de
vakwedstrijden. Juist deze synergie levert een meerwaarde op voor het vakgerichte onderwijs en
draagt bij aan het inspireren en stimuleren van jongeren en jong volwassenen.
Artikel 10 en 11
Op grond van het verzoek tot vaststelling wordt beoordeeld of de activiteit waarvoor subsidie is
ontvangen is verricht en voldaan is aan de verplichtingen die verbonden zijn aan de subsidie. De
subsidie wordt vervolgens vastgesteld op de daadwerkelijk gemaakte kosten, maar daarbij wordt
wel rekening gehouden met het volgende:


Indien er sprake is van cofinanciering dan wordt voor zover de daadwerkelijk ontvangen
cofinanciering hoger is uitgevallen dan het in de aanvraag opgenomen bedrag aan
cofinanciering afgetrokken van de gemaakte kosten.



Een organisatie kan een egalisatiereserve vormen en dit volstorten tot 10% van het bij
besluit verleende subsidiebedrag. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het terug te
vorderen bedrag.

De egalisatiereserve wordt uitsluitend besteed aan de activiteit bedoeld in artikel 3, waarvoor de
organisatie in het betreffende boekjaar al subsidie heeft gekregen en waarvoor de ontvangen
subsidie niet toereikend is (gebleken). De egalisatiereserve kan niet besteed worden aan andere
activiteiten. Indien een organisatie voor meerdere activiteiten subsidie ontvangt op grond van deze
regeling dan dient de egalisatiereserve per activiteit plaats te vinden. Reserves opgebouwd voor
activiteit a kunnen dus niet ingezet worden voor activiteit b of c etc.
Na afloop van het laatste boekjaar worden bij de laatste verantwoordingsbeschikking ook mogelijke
middelen in de egalisatiereserve teruggevorderd.
Artikel 12
De verantwoording over de subsidie vindt plaats overeenkomstig de kaderregeling en dus in de
vorm van een activiteitenverslag en een financieel verslag. Dit houdt in dat een aanvraag tot
vaststelling van de subsidie wordt ingediend binnen 22 weken na afloop van het boekjaar waarvoor
de subsidie is verleend dan wel zoveel eerder als de activiteit eerder dan het einde van het
boekjaar is afgerond (dit zal met name het geval zijn bij de internationale vakwedstrijden die een
jaarlijks wisselende datum kennen). De subsidieontvanger legt rekening en verantwoording af aan
de hand van een activiteitenverslag en een financieel verslag. Een verschil tussen het financieel
verslag en de begroting van ten minste 20% van een afzonderlijke begrotingspost wordt toegelicht,
tenzij het verschil met die begrotingspost lager is dan € 25.000. Indien de activiteiten waarvoor de

subsidie is verleend geheel zijn verricht en volledig is voldaan aan de verplichtingen die verbonden
zijn aan de verleende subsidie, wordt de subsidie vastgesteld op het bedrag dat bestaat uit de
gerealiseerde kosten verminderd met de gerealiseerde bijdragen van derden en de begrote eigen
bijdrage of de gerealiseerde eigen bijdrage indien deze hoger is dan de begrote eigen bijdrage tot
ten hoogste het in de verleningsbeschikking genoemde bedrag. De minister besluit binnen 22
weken op een aanvraag tot vaststelling.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
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