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16:45–17:30  Nieuwe regeling RIF
Liesbeth vd Berg & Eeuwout Bauer 
(ministerie van OCW)
• Terugblik RIF 2014-2018
• Toelichting nieuwe RIF 2019-2022
• Procedure en planning

17:30–18:00  Lichte maaltijd

18:00–18:50  Workshopronde 1

19:00–19:50  Workshopronde 2

11 oktober 2018
NDC Den Hommel

Regionaal 
Investerings-
fonds
mbo
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Workshops

1) De starters subsidie (zaal Lucardie)

2) De opschalers subsidie (zaal Goudsmit)

3) Verduurzaming van een pps (zaal Slavenburg)

4) Hoe maak ik een goede begroting? (zaal 
Heldring)
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Wat is het RIF?

Is een subsidieregeling om:
• duurzame publiek-private samenwerking (PPS) in het 

beroepsonderwijs te stimuleren
• voor een betere aansluiting van het mbo op de regionale 

arbeidsmarkt
• het opleidingsaanbod doelmatiger te organiseren 

(optioneel)

 100 miljoen vanuit OCW beschikbaar voor 2014-2017
 1 jaar verlengd in 2018 (25 miljoen)
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Stand van zaken 2014 – 2018 (eerste 
ronde)

• 111 toegekende 
subsidieaanvragen

• Inschatting PBT: ongeveer 
80% gaat door na vier jaar 
subsidie

• RIF is katalysator voor 
vernieuwing in het mbo

Nederland 5
Noord 14 

20 Noordwest

28 Zuidwest
Zuidoost 21

Oost 23 



Financieel Totaal toegekende subsidie OCW € 100.351.328 
Gemiddeld per toekenning € 904.066 

Totale cofinanciering € 215.252.139 
Cofinanciering bedrijven € 152.895.562 
Overige cofinanciering € 62.356.557 

Totale kosten € 309.926.391
Machines en apparatuur € 24.318.520 (7,8%)
Loonkosten € 229.605.500 (74%)
Materiaalkosten € 30.019.566 (9,7%) 
Kosten derden € 25.982.805 (8,4%)
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Stand van zaken 2014 – 2018 (eerste ronde) 
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Stand van zaken 2014 – 2018 (eerste ronde) 

Partners
Bedrijven 1202
Brancheorganisaties 125
(incl. O&O fondsen) 
Non-profit 189
Opleidingsbedrijven 64
Gemeenten 137
Provincies 30
Vo-scholen 111
Mbo-instellingen 142
Hbo-instellingen 74 
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Stand van zaken 2014 - 2017
Opleidingsdomeinen

TECHNIEK EN PROCESINDUSTRIE 46
BOUW EN INFRA 28
ZORG EN WELZIJN 27
TRANSPORT, SCHEEPVAART EN LOGISTIEK 17
INFORMATIE EN COMPUTERTECHNOLOGIE 17
AFBOUW, HOUT EN ONDERHOUD 15
VOEDSEL, NATUUR EN LEEFOMGEVING 15
MOBILITEIT EN VOERTUIGEN 13
HANDEL EN ONDERNEMERSCHAP 11
MEDIA EN VORMGEVING 9
GROENE DOMEIN 7 
AMBACHT, LAB EN GEZONDTECH 7
HORECA EN BAKKERIJ 7
TOERISME EN RECREACTIE 6
ECONOMIE EN ADMINSTRATIE 5
VEILIGHEID EN SPORT 3
UITERLIJKE VERZORGING 2

Totaal: 235



Evaluatie RIF

• Tussenevaluatie ResearchNed (2017)

• Jaarlijkse monitoring van de lopende projecten 
(DUS-I) 

• Kennisdeling en diverse (landelijke) bijeenkomsten 
(DUS-I, Platform Bèta Techniek en Katapult) 

• Bijeenkomsten met huidige RIF-projecten
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Conclusie

• RIF is katalysator voor vernieuwing in het mbo

• RIF heeft ervoor gezorgd dat partijen in de 
regio elkaar opzoeken en intensiever met 
elkaar samenwerken 

• We zetten het RIF door in 2019-2022 

• Regeling RIF wordt op een aantal punten gewijzigd
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De nieuwe regeling RIF 
2019-2022
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Wat blijft gelijk? (1)
• Het voorstel draagt bij aan verbetering aansluiting 

onderwijs-arbeidsmarkt.

• De vorm van de pps is vrij. 

• Mbo-instellingen zijn aanvrager, maar doen dit namens 
het gehele samenwerkingsverband.

• Gaat om bekostigde mbo-opleidingen

• Gebaseerd op regionale afstemming, 
arbeidsmarktanalyse en visie

• Duurzame samenwerking
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Wat blijft gelijk? (2)
• Aantoonbaar nieuwe activiteiten

• Beoordelingscommissie van experts uit 
onderwijs en bedrijfsleven

• Subsidie van het Rijk bedraagt 1/3 van de 
totale begroting van de aanvraag. 2/3 wordt 
door het bedrijfsleven en regionale 
overheid(en) gefinancierd
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Wat is er nieuw? (1)
• Subsidie voor opschalers (aanzienlijke verdieping en 

verbreding)

• RIF-aanvraag is in lijn met de Kwaliteitsagenda’s 
van de betrokken mbo-instelling(en)

• Midterm review

• De transitiekostenvergoeding voor doelmatig 
organiseren van het opleidingsaanbod wordt niet 
meer beschikbaar gesteld 
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Wat is er nieuw? (2)
Aantal thema’s wordt in het nieuwe RIF extra 
gestimuleerd:
o jongeren in een kwetsbare positie (waaronder de 

entreeopleiding) 
o leven lang ontwikkelen
o professionalisering docenten
o onderzoekend vermogen (bijvoorbeeld via het 

inrichten van practoraten) 

• Betrokkenheid en draagvlak onder studenten en 
docenten
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Financiële kaders (1)
• 2019 - 2022 €25 miljoen per jaar beschikbaar 

vanuit het Rijk

• Financiering: 1/3 rijksoverheid en 2/3 
cofinanciering bedrijfsleven en regionale overheden 
(m.u.v. entree)

• Subsidie vanuit het Rijk is ten minste €250.000 en 
ten hoogste €2 miljoen per project

• Publiek-privaat samenwerkingsverband met mbo-
instelling als aanvrager
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Financiële kaders (2)
• Subsidie voor minimaal 4 jaar, maximaal 5 jaar

• Geen stapeling van subsidies (bijv. € 100 miljoen 
techniek)

• Voor aanvragen waarin de entree-opleiding centraal 
staan is de bijdrage van het Rijk maximaal de helft 
van de totale begroting. Bijdrage vanuit 
bedrijfsleven is minimaal 25%, om een zekere mate 
van betrokkenheid te garanderen.
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Wat heeft u nodig voor uw aanvraag? 

Uw aanvraag (starters en opschalers) bevat de 
volgende onderdelen:
• Regionaal Visiedocument
• Plan van aanpak
• Meerjarenbegroting en aantoonbare 

cofinanciering
• Samenwerkingsovereenkomst
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Aanvraag- en beoordelingsprocedure
• Maak gebruik van de voorschouw en registreer je 

als aanvrager bij DUS-I

• Van 1 januari tot 1 februari 2019 aanvragen 
indienen (via digitaal aanvraagformulier). 

• Toekenning door minister van OCW binnen 16 
weken (dus eind mei 2019)

• Tweede aanvraagperiode start op 1 juni 2019
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Werkwijze commissie
Een onafhankelijke commissie beoordeelt 
aanvragen op basis van beoordelingskader in de 
Regeling

Voorzitter en leden, bestaande uit experts op 
gebied van beroepsonderwijs, pps en bedrijfsleven.

Beoordeling o.b.v.:
• Ingediende aanvraag (documenten)
• Presentatie en vraaggesprek met subcommissie 

(vrijwillig)
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Beoordelingscriteria van de starters 
subsidie 

1. Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt

2. Samenwerking en draagvlak

3. Uitvoerbaarheid en haalbaarheid

4. Duurzaamheid 

5. Financiering
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Aanvullende beoordelingscriteria voor de 
opschalers subsidie

1. Verbreding 
Aanzienlijke toename in het bereik van het project. 

2. Verdieping 
Er is sprake van innovatie en doorontwikkeling. En 
professionalisering is onderdeel van het project.

3. Onderzoekend vermogen
Het project stimuleert onderzoekend vermogen
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Ondersteuning en rol DUS-I
In de ontwikkelfase:
• Informatie en registratie via website
• Voorschouw op de voorstellen t.a.v. de regeling en 

begroting
• Informatie over de Regeling via DUS-I

Na toekenning en start:
• Subsidieverstrekking
• Verantwoording aan DUS-I van de voortgang: 

- Midterm review (inhoudelijk en financieel)
- Jaarlijkse financiële verantwoording in de jaarrekening
- Indien nodig voortgangsgesprekken



24

Ondersteuning en rol PBT

Van idee tot aanvraag
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Tot slot
160 PPS’en
50.000 studenten
6000 bedrijven
4000 docenten

https://www.wijzijnkatapult.nl

 Leven lang ontwikkelen
 Opschalen en verduurzamen
 3-daagse training businessmodellen 
 kwaliteitsafspraken, begroting en 

financiering

https://www.wijzijnkatapult.nl/
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Informatie

Informatie van OCW over o.a. de regeling, 
aanmelding, aanvraagprocedure via:
https://www.dus-i.nl/

Ervaringen met publiek-private samenwerking via:
www.investeringsfondsmbo.nl

https://www.dus-i.nl/
http://www.investeringsfondsmbo.nl/


16:45–17:30  Plenaire presentatie

17:30–18:00  Lichte maaltijd

18:00–18:50  Workshopronde 1

19:00–19:50  Workshopronde 2

11 oktober 2018

Regionaal 
Investerings-
fonds
mbo
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Workshops

1) De starters subsidie (zaal Lucardie)

2) De opschalers subsidie (zaal Goudsmit)

3) Verduurzaming van een pps (zaal Slavenburg)

4) Hoe maak ik een goede begroting? (zaal 
Heldring)
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