
Vervolgaanvraag Sterk Techniekonderwijs

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft een verlenging 
vanaf 2024 van het huidige subsidieprogramma Sterk Techniekonderwijs (STO) 
aangekondigd. Hoe het programma er precies uit komt te zien, weten we nog niet. 
Wat we wel weten, is dat vmbo’s vanaf medio 2023 een vervolgaanvraag kunnen 
indienen - inclusief samenwerkingsovereenkomst, regiovisie, plan van aanpak en 
begroting - om opnieuw voor subsidie in aanmerking te komen. De experts van 
Nehem helpen u graag daarbij met hun vijf-fasen-werkwijze.

Het aanvraagproces
Het schrijven van een STO-vervolgaanvraag vraagt meer tijd dan u van tevoren wellicht inschat. Het traject 
doet een beroep op het ondernemende vermogen van u en uw partners. Voor het verkrijgen van subsidie, 
stelt de subsidieverstrekker zeer hoge eisen aan de impact en haalbaarheid van uw projectidee en de kwaliteit 
van uw samenwerkingsverband. En moeten u en uw partners goed nadenken over de projectopzet en de uit 
te voeren activiteiten. 

Intensief proces
Onze ervaring is dat het oprichten van een publiek private samenwerking (pps) of het formuleren van een 
project met een bestaande netwerkorganisatie een proces is dat op alle betrokkenen grote indruk maakt. 
Er ontstaat enthousiasme en betrokkenheid om het gezamenlijke toekomstbeeld te gaan realiseren en er 
ontstaat duidelijkheid over elkaars verwachtingen. Partners nemen besluiten, nieuwe inzichten ontstaan 
en nieuwe partijen haken aan. Met name het bijeenbrengen van partners en samen met hen dit project 
aangaan, is een uitdagende en tijdrovende klus. Daarom informeren wij u graag over wat u kan verwachten 
tijdens dit proces en hoe we u hierbij kunnen ondersteunen.

De vijf-fasen-werkwijze van Nehem
Een goede voorbereiding van een STO-aanvraag is een belangrijke fase in het traject. Onze adviseurs streven 
ernaar om uw aanvraag zo kansrijk mogelijk te maken. Daarvoor zijn een goede planning en samenwerking 
nodig. Hiervoor hebben wij een vijf-fasen-werkwijze ontwikkeld op basis van eerdere STO-aanvragen en 
vergelijkbare complexe subsidietrajecten (zoals het Regionaal Investeringsfonds mbo) van de afgelopen jaren 
om het proces zo prettig mogelijk te laten verlopen voor alle partners.

Nehem is, doordat ze dicht bij het vuur zit, altijd als één van de eersten op de hoogte van de nieuwste 
ontwikkelingen in de regeling.  Die kennis zet ze graag in en deelt ze graag met haar opdrachtgevers. Naast 
het traject voor een vervolgaanvraag moet u voor de lopende STO-projecten uiterlijk op 1 juli 2023 een 
formele voortgangsrapportage indienen waarbij Nehem u ook graag ondersteunt. Sterker nog, het opstellen 
van een nieuwe aanvraag en het rapporteren over het lopende project gaan hand in hand. Dit maakt de 
werkwijze van Nehem nog effi  ciënter. 



Fase 1: Intakegesprek 

Bij Nehem werken we in duo’s aan een aanvraag, het duo houdt overzicht over het aanvraagtraject en alle 
individuele stukken die u moet aanleveren bij de indiening. We starten met een intakegesprek met een 
selecte groep projectpartners waarin we ingaan op vragen als: 

• Wat willen u en uw partners hebben bereikt na vier jaar?
• Wanneer bent u tevreden? 

Fase 2: Projectidee 

Aan de hand van de resultaten van het intakegesprek stellen wij een projectidee op. Vervolgens bespreken 
we dit idee met alle mogelijke projectpartners (individueel of in groepsverband) en stellen onder meer de 
volgende vragen: 

• Wat wilt u met uw bedrijf?
• Wat zijn uw wensen op dit gebied?  
• Wanneer bent u tevreden over het project? 
• Wat kan uw bedrijf bieden in dit project? 

Fase 3: Uitwerking plan van aanpak, matching en voorschouw DUS-I 

In deze fase werken we het concept-plan van aanpak (PvA), de regiovisie en de begroting uit samen met de 
penvoerder en de partners. De beoogde activiteiten en benodigde ureninzet matchen we vervolgens met alle 
partners, naar gelang expertise en capaciteit. Voor indiening vragen we feedback aan de Dienst Uitvoering 
Subsidies aan Instellingen (DUS-I) over de status en slagingskansen van de aanvraag. Deze feedbackronde 
(voorschouw) helpt om de aanvraag nog sterker te maken. Zo nodig vragen we ook om feedback van het 
landelijke STO-ondersteuningspunt.

Fase 4: Feedback DUS-I verwerken, doorontwikkeling aanvraag en afstemming 
met partners 

We verwerken de DUS-I-feedback voor het verder ontwikkelen van de aanvraag. In deze fase van het 
aanvraagtraject plannen we ook een aantal afstemmingsmomenten. Tijdens deze momenten stellen we u de 
nodige vragen om er samen goed achter te komen wanneer u tevreden bent over het STO-projectvoorstel 
en ondersteunen en adviseren wij u over de mogelijkheden binnen uw STO-project en de verdere uitwerking. 
Wij communiceren altijd open over de nog uit te voeren acties en de stand van zaken van de aanvraag. 
Daarbij gaan wij op een effectieve wijze te werk om het aanvraagtraject van start tot indiening zo soepel 
mogelijk te laten verlopen. 

Fase 5: Nazending stukken en voorbereiding pitch 

Deze fase ligt na de subsidiedeadline. U heeft dan nog maximaal twee weken om eventueel ontbrekende 
stukken na te zenden. Ook bereiden we u voor op de pitch, om het projectvoorstel te kunnen presenteren, 
wanneer de beoordelingscommissie u daar eventueel voor uitnodigt.



Geïnteresseerd in een vervolgaanvraag? De experts van Nehem staan voor 
u klaar. Neem contact op met Lianne Groen via Lianne.Groen@Nehem.nl 

of 06 29 55 88 86.

Planning
Grofweg stellen wij de volgende planning op:

Intakegesprek met selecte groep.12 maanden

8 maanden

6-3 maanden

2-1 maanden

4 weken

2 weken

2 weken (erna)

2 maanden

3 maanden

Nazending stukken.

Eventuele pitch voor beoordelingscommissie.

Definitieve uitslag.

Uitwerken van concept-PvA, regiovisie en begroting i.s.m. penvoerder/partners. 
Opleveren concept-PvA, regiovisie en begroting en toesturen aan DUS-I 
(voorschouw) en of landelijke STO-ondersteuning.

Aanpassen stukken op basis van feedback DUS-I/STO-ondersteuning. 
Gesprekken met partners - bedrijven en vmbo’s - concretiseren deelname en 
samenwerkingovereenkomsten.

PvA, regiovisie en begroting zijn globaal af. Planning voor laatste weken wordt 
gemaakt. Partners ontvangen herinnering voor samenwerkingovereenkomst.

Alle partners zijn definitief. Laatste punten op de i bij de documenten. Moment 
voor voorbereiding op de eventuele pitch wordt gepland.

Meer weten?
Het ontwikkelen van een aanvraag voor Sterk Techniekonderwijs is een complexe en veelzijdige uitdaging. 
Nehem is in diverse STO-regio’s betrokken bij aanvragen, van ideeontwikkeling tot indiening, en van start tot 
eindrapportage. Vanuit onze ervaring met de eerste STO-aanvragen helpen we u graag met het versterken 
van techniekonderwijs in uw regio. 
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Gesprekken met partners, bedrijven en scholen, over deelname aan (vervolg)
project. Eerste uitwerking projectidee op basis van input tussenrapportage 
lopend STO-project. Voorleggen projectidee aan mogelijke partners.

Deadline
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