
Avans+, dé specialist in het 
ontwikkelen van mensen en 
organisaties.

Met meer dan 200 bachelor-, 
postbachelor- en masteropleidingen 
is Avans+ de toonaangevende 
opleider voor professionals.
Persoonlijke benadering en praktisch 
toepasbare kennisverwerving staan 
centraal. Diverse locaties door 
heel Nederland; altijd dichtbij! Ook 
incompany trajecten

bereik meer

Aanleiding
Binnen de IT-sector is de vraag naar en het aanbod van 
arbeidsplaatsen sterk veranderd door de gevolgen van de 
coronacrisis. Ook hebben de gevolgen van de coronacrisis trends 
versterkt die al langer effect hadden op de arbeidsmarkt. Om 
de intersectorale mobiliteit mogelijk te maken, is van belang 
dat werknemers beschikken over de benodigde competenties, 
kennis en ervaring. Hiervoor is omscholing van deze werknemers 
noodzakelijk.

Daarom heeft het Ministerie EZK  besloten een subsidieregeling 
te lanceren die omscholing van zij-instromers naar de ICT en 
Techniek financiert. Met de opleidingen die in dit paper voor 
u worden weergegeven wordt voldaan aan de belangrijkste 
voorwaarden uit deze subsidieregeling. 

De subsidieregeling
Als werkgever kun je (nieuwe) werknemers laten omscholen 
naar een beroep binnen de Techniek of ICT. Vanuit deze 
subsidieregeling kunt u aanspraak maken op financiële 
ondersteuning voor de kosten die met deze trajecten gemoeid zijn. 
Onder een omscholingstraject wordt verstaan:
A) scholing via een opleiding, cursus, training, of andere vorm 

van kennisverwerving die door een opleider namens de 
werkgever wordt aangeboden aan de werknemer; EN

B) praktijkondersteuning via het inwerken, coachen, geven 
van feedback of andere vorm van ondersteuning door een 
praktijkbegeleider namens de werkgever aan de werknemer.

Subsidieregeling
Omscholing  
Kansarme 
beroepen naar 
ICT & Techniek 
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Je kunt per omscholingstraject (werknemer) € 3.750 aan 
subsidie ontvangen. Met een maximaal aantal van 6 
omscholingstrajecten (per KvK-nummer) betekent dit een 
maximale subsidie van € 22.500. Een omscholingstraject moet 
daarbij minimaal € 7.500 aan kosten bedragen. 

De subsidie wordt verstrekt onder de-minimissteun, dus laat 
vooraf onderzoeken of je nog voldoende ruimte hebt om de 
subsidie aan te vragen.

Overige voorwaarden
+ Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 1 september 2021 

09:00 uur t/m 1 december 2021 17:00 uur
+ Aanvragen worden beoordeeld op basis van ‘first come, 

first serve’ en subsidie wordt verstrekt zolang het budget 
beschikbaar is;

+ De subsidieregeling wordt ambtshalve vastgesteld (u krijgt 
direct na verlening het aangevraagde subsidiebedrag, en 
controle vindt steekproefsgewijs plaats).

+ het project moet starten binnen 3 maanden nadat de subsidie 
is verleend en het project moet binnen 5 jaar na verlening 
afgerond zijn;

+ werknemers die in een periode van minder dan 2 jaar 
voorafgaand aan de subsidieaanvraag eindexamen binnen 
het voortgezet onderwijs hebben afgelegd of vóór 1 juli 2021 
werkzaam waren binnen één van de in de regeling genoemde 
beroepssegmenten, zijn uitgesloten van deelname;

+ de subsidieaanvraag wordt afgewezen indien de werkgever 
niet voornemens is een arbeidsovereenkomst te sluiten/of 
heeft gesloten met de werknemer voor tenminste de duur van 
het omscholingstraject en een periode van 6 maanden na 
succesvolle afronding van het omscholingstraject.

Subsidie aanvragen
In dit voorstel wordt samengewerkt met PNO Consultants die 
veel ervaring heeft met vergelijkbare subsidieregelingen. PNO 
Consultants kan de subsidieaanvraag volledig voor u uit handen 
nemen. U bent als organisatie maximaal 30 minuten bezig met 
het aanleveren van informatie voor de subsidieaanvraag.
Om direct te kunnen voldoen aan de gesubsidieerde scholingen 
behorende bij de regeling, is een opleidingsconsortium 
samengesteld bestaande uit Avans+, Fast Lane en Winc 
Academy. Met het gezamenlijke portfolio kunnen zij alle relevante 
functies (zoals beschreven in de regeling) bedienen.

Voor het aanvragen van deze subsidieregeling rekent PNO 
Consultants wel een vergoeding van 10% over het aan u verleende 
subsidiebedrag (no-cure-no-pay). 

Denkt u dat dit interessant zou kunnen zijn voor uw bedrijf? 
Hieronder vindt u de contactgegevens:
Dimitiri Mulder: Dimitri.Mulder@pnoconsultants.com
Renée van de Mortel: RvandeMortel@avansplus.nl 

Scholingsconcepten: oplossingen op de IT-uitdagingen uit de 
regeling
Om aan mensen te scholen om aan de functies te voldoen 
hebben we het volgende portfolio paraat.
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