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Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 maart 

2019, nr. [MBO/7497035], houdende wijziging van de Bekendmaking van de 

Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 23 februari 2018, 

nr. 1286401, houdende wijziging van het subsidieplafond van de Regeling 

subsidie zij-instroom 2017 voor het kalenderjaar 2017 en vaststelling van het 

subsidieplafond voor het kalenderjaar 2018 (Stcrt. 2018, 11700) in verband 

met een verhoging van het subsidieplafond voor zij-instromers in het 

middelbaar beroepsonderwijs voor het kalenderjaar 2018

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 4, derde lid, van de Regeling subsidie zij-instroom 2017;

Besluit:

ARTIKEL I 

In artikel II van de Bekendmaking van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 
23 februari 2018, nr. 1286401, houdende wijziging van het subsidieplafond van de Regeling subsidie 
zij-instroom 2017 voor het kalenderjaar 2017 en vaststelling van het subsidieplafond voor het 
kalenderjaar 2018 (Stcrt. 2018, 11700) wordt ‘€ 6.120.000,–’ vervangen door ‘€ 7.220.000,–’.

ARTIKEL II 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant 
waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 12 oktober 2018.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
I.K. van Engelshoven
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TOELICHTING 

Bij besluit van 23 februari 2018 (Stcrt. 2018, 11700) is op grond van artikel 4, derde lid, van de Regeling 
subsidie zij-instroom 2017 het subsidieplafond voor zij-instromers in het middelbaar beroepsonderwijs 
(hierna: mbo) bekendgemaakt. Bij besluit van 10 oktober 2018 (Stcrt. 2018, 58484) is het subsidiepla-
fond voor de zij-instromers in het mbo met € 1,8 miljoen verhoogd. Met dit besluit wordt het 
subsidieplafond met terugwerkende kracht voor het kalenderjaar 2018 met € 1,1 miljoen verhoogd. 
Met deze extra middelen wordt het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2018 in totaal € 7.220.000,–.

De extra middelen van € 1,1 miljoen zijn afkomstig van de instructeursbeurs. Hierdoor is in het eerste 
jaar van de instructeursbeurs € 700.000,– beschikbaar in plaats van € 1,8 miljoen. In oktober 2018 is in 
Kamervragen kenbaar gemaakt dat in het kalenderjaar 2018 vanwege uitputting van het subsidiepla-
fond mbo de aanvragen die niet zijn toegekend, in 2019 alsnog worden toegekend. Met de € 1.100.000 
kunnen 55 aanvragen voor de zij-instroom met terugwerkende kracht onder de subsidievoorwaarden 
van kalenderjaar 2018 toegekend worden.

Het besluit werkt in het kader van de kenbaarheid terug tot en met 12 oktober 2018, omdat dat de 
datum is van het besluit waarin het subsidieplafond van kalenderjaar 2018 eerder is verhoogd 
(Stcrt. 2018, 58484).

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
I.K. van Engelshoven
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