
AANVRAGEN VOUCHERS EN BEOORDELING:

OVERIG:

COFINANCIERING

Voor alle vouchers geldt dat deze moeten worden ingediend bij de administratie van de Overijsselse techniekuitdaging 
via: info@overijsselsvakmanschap.nl. 

De administratie beoordeelt de aanvraag aan de hand van de volgende eisen:
•   De beoordelaar toetst of de aangevraagde scholing voldoet aan de gestelde criteria en volledigheid.
•   In de aanvraag is een offerte opgenomen van de dienstverlener met een duidelijke inhoudelijke specificatie, tegen  
       marktconforme tarieven en voorzien van een duidelijke planning. Er is een positieve indruk van de professionaliteit en  
      kwaliteit van de dienstverlener.
•   Degene die de opleiding betaalt krijgt het voucherbedrag uitgekeerd.
•   Na ontvangst van de overeenkomst en kopie-factuur wordt overgegaan tot betaling aan de opleider of aan de aanvrager 
     als deze het betalingsbewijs levert.  

•   Een aanvraag kan alleen ingediend worden voor een traject dat nog gaat plaatsvinden.
•   Het scholingstraject dient te worden uitgevoerd door een externe opleider of brancheopleider.
•   De kosten van opleidingsverleturen en reiskosten worden niet vergoed.
•   Alleen aantoonbaar gemaakte kosten voor 1 januari 2020 kunnen worden ingediend.
•   Facturen ná 31 december 2019 worden niet meer in behandeling genomen.
•   De werkzoekende dient woonachtig te zijn of het bedrijf waar de deelnemer werkzaam is dient gevestigd te zijn in de 
     provincie Overijssel.
•   Het is wel toegestaan dat het bedrijf/deelnemer aan meerdere opleidingen uit hetzelfde arrangement deelneemt tot 
     de maximale vergoeding. 
•  Overstijgt het factuurbedrag de maximale vergoeding, dan kan bij het desbetreffende opleidingsfonds een verzoek   
    worden ingediend voor een aanvullende bijdrage.
•  De vergoeding per voucher bedraagt maximaal:

COFINANCIERING:
Voor de vouchers ‘Ik zoek werk in de techniek’ en ‘Ik werk binnen de techniek’ geldt dat er hetzelfde bedrag aan  
cofinanciering tegenover moet staan. Dit wordt ter beschikking gesteld door de technische O+O fondsen of werkgever 
en dit kan door:

•  In geld door een bijdrage van de werkgever t.b.v. het huidige scholingstraject of een vervolgtraject dat afgerond
    wordt met een certificaat.
•  In de vorm van scholings- en/of begeleidingsactiviteiten door het O&O fonds.
•  Of een combinatie van beiden.

SOORT VOUCHER VERGOEDING COFINANCIERING VANUIT O+O FONDS EN/OF WERKGEVER

Werkloosheid naar werk € 2.500,- € 2.500,- 

Werk-werk € 2.500,- € 2.500,- 

Leven Lang Ontwikkelen voor werknemers € 1.000,- € 1.000,-

Aankomend  docentschap € 3.000,-



EMAIL:   info@overijsselsvakmanschap.nl          |          WEBSITE:    www.overijsselsvakmanschap.nl

SOORT VOUCHER AANTAL MAXIMAAL 
BEDRAG

CRITERIA

Ik zoek werk in 
de techniek 
(zij-instroom 
en/of vanuit 
werkloosheid)

200 € 2.500,- +
€ 2.500,- 
cofinanciering 
vanuit O+O fonds 
en/of werkgever

Criteria voor de beoordeling van aanvragen van vouchers voor 
arbeidsmarkttrajecten voor werkzoekenden
•   De vouchers zijn bestemd voor twee doelgroepen:
      1. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt namelijk;  
      jongeren van 16 t/m 27 zonder baanperspectief, 55+’ers en 
      statushouders.
      2. Mensen die vanuit een andere sector een overstap willen maken naar       
      de technische sector.
•   In geval van doelgroep 1: Het aangeboden leerwerktraject wordt minimaal       
      20 uur per week, voor minimaal 3 maand en maximaal een jaar gevolgd.
•   De werkzoekende en/of zij-instromer heeft samen met het UWV, 
     gemeente en/of toekomstig werkgever een plan gemaakt voor een scholings-       
      of begeleidingstraject waarmee perspectief ontstaat op een baan in één
      van de deelnemende technische branches. 
•   De voucher wordt aangevraagd door de contactpersoon binnen de arbeids-
      marktregio, ten behoeve van de werkzoekende. 
•   Vouchers kunnen niet worden besteed aan wettelijk verplichte 
      certificeringen zoals EHBO, BHV, rijbewijzen, regulier bekostigd 
      onderwijs, inburgeringstrajecten, stageplekken, vrijwilligerswerk of aan 
      dagbestedingstrajecten. 
•   Per bedrijf geldt een maximum van 10 aan te vragen vouchers.

Ik heb werk in 
de techniek 
(Leven Lang 
Ontwikkelen)

250 € 1.000,- + 
€ 1.000,- 
cofinanciering 
vanuit O+O fonds
en/of werkgever

Criteria voor de beoordeling van aanvragen van ontwikkelings- 
vouchers voor werknemers
•   De voucher wordt besteed aan een opleiding t.b.v. persoonlijke       
      groei, ontwikkeling en het bevorderen van de kennis en 
      vaardigheden van de werknemer.
•   De voucher wordt aangevraagd door het betreffende O+O 
      fonds of door de werknemer.
•   Vouchers kunnen niet worden besteed aan wettelijk verplichte 
      certificeringen, zoals VCA, EHBO, BHV en rijbewijzen.
•   Maximaal 10 werknemers van één bedrijf mogen een voucher 
      aanvragen.

Ik wil het
technisch 
onderwijs in

20 € 3.000,- Criteria voor de beoordeling van aanvragen van ontwikkelings- 
vouchers voor het scholingstraject “docenten en instructeurs”
•   De voucher is bestemd voor werknemers werkzaam in de 
      deelnemende technische branches. 
•   De voucher wordt besteed aan het scholingstraject “docenten- en 
      instructeurspool Technische Branches” en is gericht op het behalen 
      van het Pedagogisch Didactisch Diploma. 
•   De werknemer beschikt over minimaal een technische opleiding 
      op mbo-4 niveau (voorkeur hbo) en heeft een hbo werk- en 
      denkniveau. 
•   De werknemer is gemotiveerd om in eerste instantie stage te 
      lopen binnen het onderwijs en in een later stadium gastlessen 
      en workshops te verzorgen. De werknemer is gemiddeld twee       
      dagdelen per week beschikbaar gedurende een periode van 
      circa 11 maanden. 
•   De scholing zelf wordt verzorgd door een hogeschool. 
•   De voucher wordt aangevraagd door de projectleider van het 
      genoemde scholingstraject.


