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Aanvraagdocumenten 
 Invulformulier website DUS-I, met daarin: 
 Regionale visie 
 Samenwerking en draagvlak 
 Activiteiten 
 Begroting en financiering 

 Optioneel: Regiovisiedocument/beleidsplan/activiteitenplan (max. 20 pagina’s) 

 
Subsidiecriteria 
Meerjarige regionale visie en doelstellingen 
Regionale po netwerken 
 Er is een regionale visie met korte historie, doelstellingen en opbrengsten voor de periode 2017 – 2020 (SMART), 

die bijdraagt aan de realisatie van de doelstellingen van het Techniekpact 2020 en de hoofddoelstelling voor het 
po: De introductie van het vak W&T dat per 2020 verplicht wordt ingevoerd. De basis voor deze visie ligt reeds in 
bestaande businessplannen en al gerealiseerde opbrengsten van de technieknetwerken. 

 Aangegeven is hoe de doelstellingen bijdragen aan verduurzaming van het netwerk. 
 
VO-HO netwerken 
 Er is een regionale visie met korte historie, doelstellingen en opbrengsten voor de periode 2017 – 2020 (SMART), 

die bijdraagt aan de realisatie van de doelstellingen van het Techniekpact 2020 en de hoofddoelstelling voor het 
vo-ho: Verbeteren van het studiesucces in de technische opleidingen van vo’ers in het ho. De basis voor deze visie 
ligt reeds in bestaande businessplannen en al gerealiseerde opbrengsten van de technieknetwerken. 

 Aangegeven is hoe de doelstellingen bijdragen aan verduurzaming van het netwerk. 
 
Bestaande TiB netwerken 
 Er is een regionale visie met korte historie, doelstellingen en opbrengsten voor de periode 2017 – 2020 (SMART), 

die bijdraagt aan de realisatie van de doelstellingen van het Techniekpact 2020 en de hoofddoelstelling voor TiB: 
Het werken aan de kwantitatieve en kwalitatieve mismatch tussen de uitstroom van studenten in het technisch 
beroepsonderwijs en de regionale arbeidsmarkt. De basis voor deze visie ligt reeds in bestaande businessplannen 
en al gerealiseerde opbrengsten van de technieknetwerken. 

 Aangegeven is hoe de doelstellingen bijdragen aan verduurzaming van het netwerk. 
 
Samenwerking en draagvlak 
 Uit de aanvraag blijkt welke partners betrokken zijn en welke belangen zij hebben en gedeeld eigenaarschap (dit 

kunnen zowel bestaande als nieuwe partners zijn). 
 Indien de samenstelling van de samenwerking substantieel is gewijzigd, blijkt uit de aanvraag welke belangen de 

verschillende partners hebben en op welke wijze het samenwerkingsverband voorziet in deze belangen. Uit de 
aanvraag blijkt tevens dat er na deze wijziging nog steeds sprake is van gedeeld eigenaarschap. Het gedeeld 
eigenaarschap kan onder andere met behulp van een samenwerkingsovereenkomst worden aangetoond. 

 Indien er sprake is van cofinanciering en dit inzichtelijk gemaakt kan worden onder het criterium ‘financiën’, geldt 
dit als extra bewijs van gedeeld eigenaarschap. 

 
Activiteiten 
 Uit de aanvraag blijkt op welke activiteit(en) het netwerk zich gaat richten in het schooljaar waarvoor subsidie 

wordt aangevraagd. Dit betreft een uitwerking van één of meerdere onderdelen uit het beleidsplan/masterplan 
van het huidige netwerk, met speciale aandacht voor verduurzaming. Activiteiten kunnen bijvoorbeeld betrekking 
hebben op het continueren van doorlopende leerlijnen, inzet en professionalisering van docenten en 
projectleiders of het intensiveren of bestendigen van het netwerk. 

 Deze activiteit(en) sluit/sluiten logisch aan op de visie en doelstellingen én op reeds gerealiseerde opbrengsten en 
uitgevoerde activiteiten van het bestaande netwerk. 
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Begroting en financiering 
 Er is een beknopt overzicht van de kosten en de baten voor de activiteit(en) in het schooljaar, waarvoor subsidie 

wordt aangevraagd. 
 Uit de aanvraag blijkt dat de middelen zo economisch mogelijk worden ingezet om maximale resultaten te 

bereiken. 
 Hierbij wordt gestreefd naar een vorm van cofinanciering. 
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