Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of
goede regelgeving dient te voldoen. Uitgebreide informatie vind je op www.naarhetiak.nl (klik dan
op de tekst “Naar het IAK” in de linker kolom).
1. Wat is de aanleiding?
Jaarlijks worden in het (v)mbo vakwedstrijden georganiseerd: Skills Talents (vmbo), Skills Heroes
(nationale mbo-vakwedstrijden) en de Euro- en WordSkills (internationale mbo-vakwedstrijden).
Bij de wedstrijden strijden jongeren om in hun vakgebied de beste te worden. De wedstrijden
vervullen een belangrijke rol in het promoten van het vakgerichte onderwijs.
Vóór 2015 verleende OCW subsidie voor het organiseren van vmbo- en mbo-vakwedstrijden. In
de periode 2015 – 2018 werden de nationale vakwedstrijden in het mbo bekostigd vanuit de
excellentie-middelen, opgenomen in de Regeling kwaliteitsafspraken mbo. Deze regeling loopt aan
het einde van 2018 af.
OCW hecht belang aan de continuering van de nationale vakwedstrijden in het mbo. Met de leden
van de MBO Raad is overeengekomen dat vanaf 2020 middelen uit de lumpsum van het mbo
worden gehaald en dat dit bedrag via een tenderprocedure zal worden verstrekt aan een
organisatie die de nationale wedstrijden gaat organiseren en instellingen bij de organisatie van de
regionale wedstrijden ondersteunt.
Bovendien wordt voorgesteld om ook de subsidie voor de internationale vakwedstrijden in het
mbo en de vakwedstrijden in het vmbo in de regeling te integreren. In het verleden zijn de
vakwedstrijden in het vo en het mbo los van elkaar bekostigd en georganiseerd. In het kader van
de transparantie en de efficiëntie is het voornemen nu tot een gezamenlijke subsidieregeling te
komen.

2. Wie zijn betrokken?
MBO Raad, VO Raad , SPV, JOB, LAKS, VNO/NCW. De vakwedstrijden worden georganiseerd voor
studenten en scholen. Daarom zijn hun vertegenwoordigers betrokken om mee te denken.

3. Wat is het probleem?
Sinds 2015 worden de nationale vakwedstrijden in het mbo gefinancierd uit de Regeling
kwaliteitsafspraken mbo. Met ingang van 1 januari 2019 is deze regeling geëindigd en komt de
financiering te vervallen. Daarmee zijn de nationale vakwedstrijden en de deelname daaraan en
aan de internationale vakwedstrijden door studenten niet langer geborgd.
Voor de vakwedstrijden in het vmbo is een groot aantal jaren subsidie verstrekt op basis van de
WOOS. Dit heeft zijn maximale termijn bereikt waardoor de juridische grondslag er niet meer is
en een nieuwe noodzakelijk is geworden.
4. Wat is het doel?
Het doel van de regeling is het vakgerichte onderwijs te promoten door jongeren en jong
volwassenen uit te dagen en te stimuleren het beste in zichzelf naar boven te halen. Daarnaast
hebben de vakwedstrijden het doel docenten te stimuleren in het aanbieden van andere
(praktijkgerichte) onderwijsvormen, waardoor de interesse van jongeren voor vakgericht
onderwijs wordt gewekt. Tijdens de wedstrijden worden ook verbindingen gelegd tussen docenten
en het bedrijfsleven, wat hieraan kan bijdragen. Ten slotte hebben de activiteiten het doel om
andere jongeren en jong volwassenen te inspireren om meer uit zichzelf te halen door vakgericht
onderwijs te gaan volgen.
De wedstrijden worden al meerdere decennia georganiseerd. Daardoor is het niet mogelijk het
effect van de wedstrijden op de instroom van leerlingen en studenten in het vakgerichte
onderwijs te monitoren.

Wel meetbare doelen zijn:
de deelname van zoveel mogelijk scholen en opleidingen. Dit kan jaarlijks na afloop van
de regionale finales worden vastgesteld.
de mate van publiciteit die de evenementen genereren. Hier kan jaarlijks na de regionale
finales, na de nationale finales en na de internationale finales onderzoek naar worden
gedaan.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
De vakwedstrijden vormen een belangrijk middel in de promotie van het beroepsonderwijs (vmbo
en mbo). Er is een groot tekort aan technisch en zorgpersoneel, waardoor promotie wel van
belang is. Wanneer de organisatie van de wedstrijden wordt overgelaten aan individuele scholen,
is het de vraag of zij hieraan middelen uit de lumpsum willen besteden. Naar verwachting zullen
dan aanzienlijk minder scholen deelnemen.
6. Wat is het beste instrument?

Gekozen is voor een subsidieregeling met tenderprocedure, waardoor de regeling openstaat
voor iedere organisatie die geïnteresseerd is.

Gekozen is voor een subsidie in plaats van een opdracht, omdat er geen diensten aan OCW
worden geleverd, maar aan het onderwijsveld in brede zin. Enerzijds wil OCW zekerstellen
dat de vakwedstrijden worden voortgezet, omdat dit van maatschappelijk belang is,
anderzijds vindt OCW dat de vakwedstrijden een zaak zijn van het onderwijsveld en is er de
wens om de invulling van de wedstrijden aan het veld (scholen, studenten, docenten en
bedrijfsleven) over te laten.

7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
Burgers: de vakwedstrijden worden ten behoeve van studenten en leerlingen georganiseerd,
maar hebben geen invloed op de administratieve of andere lasten.
Bedrijven: voor de organiserende bedrijven gaat het aanvragen van de subsidie gepaard met
administratieve lasten. Voor de berekening hiervan wordt verwezen naar punt 8 in de toelichting
bij de regeling. Omdat het iedere organisatie vrij staat in te schrijven, heeft de regeling geen
gevolgen voor de concurrentiepositie en heeft de regeling geen ongewenste markteffecten.
Overheid: de keuze van de aanbieder zal zodanig zorgvuldig gebeuren, dat de regeling naar
verwachting geen gevolgen zal hebben voor bezwaar en beroep, rechtspraak rechtsbijstand etc.
Wel brengt de regeling inspanningen met zich mee in het kader van verantwoording.
Verantwoording over de subsidie vindt plaats overeenkomstig de Kaderregeling subsidies OCW,
SZW en VWS.

