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Innovatiesubsidie Bedrijfs(tak)scholen 2019-2021 
          
Looptijd regeling: 6 mei 2019 t/m 30 juni 2021(*) 
 
Aanbod voor publiek-private opleiders in de metalektro 
Binnen de metalektro wordt veel opgeleid binnen publiek private samenwerkingen van 
bedrijfs(tak)scholen en roc’s. Deze bedrijfs(tak)scholen weten wat speelt in bedrijven én in het 
onderwijs. Ze zijn daarom een belangrijke schakel in zowel het initieel opleiden als het leven lang 
ontwikkelen van medewerkers in de metalektro.  
 
Om deze bedrijfs(tak)scholen te ondersteunen en te versterken heeft A+O een innovatiesubsidie 
opengesteld. Deze subsidie dient ter ondersteuning van ontwikkelingen gericht op: 

1. Onderwijsinnovatie, te denken valt aan: 
a. Ontwikkelen en implementeren doorlopende leerlijnen 
b. Ontwikkelen en implementeren Leven lang leren aanbod/modulair onderwijs 
c. Ontwikkelen en implementeren van NLQF opleidingsmodules  
d. Ontwikkelen en implementeren nieuw onderwijsaanbod 

2. Professionaliseren van onderwijsgevenden 
3. Versterken samenwerking met vmbo/mbo/hbo. A+O biedt een platform voor 

kennisuitwisseling. A+O faciliteert dan ook de kennisuitwisseling met andere 
subsidieaanvragers.   

 
Voorwaarden 
- Bedrijfs(tak)school is aangesloten bij A+O of leidt aantoonbaar op voor bij A+O aangesloten 

bedrijven. 
- Er zijn minimaal 2 technische bedrijven betrokken bij de uitvoering van het project. Van deze 

bedrijven is minimaal 1 bedrijf een aangesloten A+O bedrijf.  
- De bedrijfs(tak)school heeft een regionale functie en is toegankelijk voor meerdere (bij A+O 

aangesloten) bedrijven.  
- De bedrijfs(tak)school dient voor start van het project een subsidie aanvraag in bij A+O. 
- Een aanvraag heeft betrekking op een project gericht op: 

o Onderwijsinnovatie 
Te denken valt aan: het ontwikkelen van nieuwe opleidingen, doorlopende leerlijnen of 
modulair onderwijs (via NLQF). Het ontwikkelen en/of implementeren van een nieuw 
opleidingsconcept of verbeteren van de onderwijskwaliteit. 
En/of 

o Professionaliseren van onderwijsgevenden 
Het scholen, trainen of coachen van onderwijsgevend personeel voor het uitvoeren van 
een nieuwe opleiding, uitvoeren van een nieuw opleidingsconcept, modulair onderwijs of 
het begeleiden/coachen van studenten. Het bijscholen van onderwijsgevend personeel 
op vaktechnisch vlak.  
En/of 

o Kennisuitwisseling met samenwerkingspartners 
Deze partners zijn naast de bedrijven, het vmbo-, mbo- en hbo-onderwijs en andere 
publiek private samenwerkingsverbanden. 

- De Innovatiesubsidie is bedoeld voor de daadwerkelijke onderwijsontwikkeling en implementatie 
van het onderwijsconcept, vooronderzoek kan niet uit dit budget worden bekostigd. 

- Het te ontwikkelen onderwijs is gericht op het behalen van een mbo-diploma, of certificaten en 
heeft daarmee civiel effect. 
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- De subsidie aanvraag bestaat uit een projectplan dat is gericht op een of meerdere van 
bovenstaande onderwerpen. Dit projectplan beschrijft: 

o de projectdoelstellingen 
o op te leveren projectresultaten (wat wordt beoogd) 
o de reden dat het project wordt gestart 
o de te ondernemen activiteiten inclusief planning 
o de kosten van het project 
o de betrokken partijen bij het project inclusief co-financiering 
o het subsidiebedrag dat bij A+O wordt aangevraagd (wat heb je nodig en waarvoor?). 

- De doorlooptijd van het project is maximaal 2 jaar vanaf indiening van het projectplan. 
- De bedrijfs(tak)school is actief in kennisdeling met andere bedrijfs(tak)scholen en het vmbo- en 

hbo-onderwijs. 
- Per aanvraag wordt tot maximaal 70% van het projectbedrag gesubsidieerd.  

 
Aanvragen? 
- Bedrijfs(tak)school downloadt het aanvraagformulier op de website. 
- Bedrijfs(tak)school dient het aanvraagformulier samen met het projectplan in bij A+O via: 

vergoedingen@ao-metalektro.nl, onder vermelding van Innovatiesubsidie 
Bedrijfs(tak)scholen 2019-2021. 

- De aanvraag wordt door A+O getoetst op de voorwaarden van de regeling.   
- Alleen volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen, op volgorde van 

binnenkomst.   
- Binnen 4 weken na ontvangst volgt een reactie over het al dan niet honoreren van de subsidie 

aanvraag. 
- Voorfinanciering van de kosten vindt plaats door bedrijfs(tak)scholen. BTW op externe kosten 

kan niet worden gedeclareerd.  

Declareren? 
- Na ontvangst van de toekenningsbrief kan 80% van het totale subsidiebedrag met een eerste 

factuur worden aangevraagd bij A+O. 
- De resterende 20% wordt uitbetaald na ontvangst van een tweede factuur en na goedkeuring 

van de meegestuurde eindrapportage, waarin behaalde resultaten en budgetrealisatie worden 
toegelicht. 

 
(*) Voor deze regeling is in totaal een maximum budget beschikbaar van € 1.500.000,-. De 
inschrijving sluit wanneer dit maximum budget is bereikt. Per jaar is een budget van € 500.000,- 
beschikbaar. 
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