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Controle- en rapportageprotocol Subsidieregeling voor 
scholing en re-integratie van personen met 
arbeidsbeperkingen en ernstige scholings-
belemmeringen voor de cohorten 2013-2016 
 

1 Rapportageprotocol 
Dit controle en rapportageprotocol voor de ‘Subsidieregeling voor scholing en re-integratie van 

personen met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen’ (hierna: de 

subsidieregeling) heeft betrekking op de afgegeven subsidiebeschikkingen voor de volgende 
jaargangen (cohorten volgens artikel 1d van de subsidieregeling): 

1. Cohort 2013 (zie subsidieregeling Bijlage A) 
2. Cohort 2014 (zie subsidieregeling Bijlage B) 
3. Cohort 2015 (zie subsidieregeling Bijlage C) 
4. Cohort 2016 (zie subsidieregeling Bijlage C) 

 
Met de wijziging van de regeling (Staatscourant 2016-38403 – als bijlage E opgenomen) wordt 
ruimte gemaakt voor een aanvraagprocedure voor het Cohort 2017 (de voor dit cohort geldende 
subsidieregeling is als bijlage D opgenomen). Verder wordt een wijziging aangebracht in de 
verantwoordingssystematiek waardoor vanaf het cohort 2013 geen verantwoording van 
gerealiseerde kosten meer hoeft te worden opgeleverd (zie de toelichting bij de wijziging van de 

regeling (Staatscourant 2016-38403). Dit controleprotocol geldt, toekomstige wijzigingen 
daargelaten, ook voor het cohort 2017. 
 
Er is sprake van één subsidieregeling voor scholing en re-integratie van personen met 

arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen. In de tijd is de regeling gewijzigd op het 
punt van de relevante doelgroepen. Voor de kern van de controle-activiteiten zijn deze wijzigingen 
van minder belang. De wijzigingen betreffen de toelating van individuele gevallen. Voor het cohort 

2013 is nog sprake van klasse 2 en klasse 3. Voor het cohort 2014 is alleen sprake van klasse 3. 
Vanaf 2015 is ook alleen klasse 3 aan de orde, maar komt toeleiding niet meer alleen vanuit UWV 
maar ook vanuit gemeenten op basis van een toelatingstoets. Voor de controle is relevant of de 
individuele kandidaat inderdaad tot de regeling is toegelaten. Een en ander dient te blijken uit een 
schriftelijk/elektronisch akkoord van de gemeente bij de aanvraag voor de toelatingstoets en de 
uiteindelijke beslissing van UWV tot toelating tot de regeling voor de individuele deelnemer. 
 

Met ingang van cohort 2013 wordt niet langer een specifieke kostenverantwoording gevraagd. De 
prestatiegegevens die noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de subsidie overeenkomstig 
artikelen 12 en 13 dienen wel te worden overlegd. Artikel 12 vereist dat binnen dertien weken na 
afloop van de subsidieperiode de gecontroleerde declaratie wordt ingediend.  
Als gevolg van de per 1 januari 2016 van kracht geworden privacyregelgeving dienen de instituten 
aan de deelnemers kenbaar te maken en akkoord te verkrijgen dat de gevraagde 

prestatiegegevens worden vastgelegd. Mocht een deelnemer niet akkoord gaan, dan kan de 
deelnemer niet voor een traject op grond van deze subsidieregeling in aanmerking komen. 
 
Elk subsidiecohort wordt volgens artikel 13 van de subsidieregeling afzonderlijk afgerekend binnen 
drie maanden na afloop van de subsidieperiode. De indieningstermijnen voor de eindafrekeningen 
zijn als volgt: 
- voor het cohort 2013: 31 oktober 2016 

- voor het cohort 2014: 31 oktober 2017 
- voor het cohort 2015: 31 oktober 2018 
- voor het cohort 2016: 31 oktober 2019 
- voor het cohort 2017: 31 oktober 2020 
 
Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht geworden. Dat betekent dat ook 
gemeenten kandidaten kunnen aanmelden bij de scholingsinstituten voor deelname aan een 

subsidietraject. In dit kader voert UWV een toets uit of een persoon die valt onder de 
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gemeentelijke re-integratieverantwoordelijkheid voldoet aan de sociaal-medische aspecten van de 
beoordeling ‘ernstige scholingsbelemmeringen’. Indien een persoon voldoet aan deze criteria en de 

betreffende gemeente schriftelijk dan wel elektronisch toestemming geeft voor het volgen van een 
subsidietraject, wordt de persoon aangemeld voor een subsidietraject bij een van de 
scholingsinstellingen. De scholingsinstelling beslist, evenals het geval is als de persoon behoort tot 
de Wajong, vervolgens of de persoon toegelaten kan worden (of er bijvoorbeeld nog plaats is). 
Deze wijziging heeft gevolgen voor de informatievoorziening vanuit de scholingsinstituten naar 
UWV vanaf de subsidiecohort 2015. 

Een ander gevolg van de invoering van de Participatiewet is dat de Sociale Werkvoorziening is 
afgesloten voor nieuwe instroom. De destijds, in het kader van de subsidieverstrekking, 
geoffreerde plaatsingspercentages blijven van kracht aangezien de strekking van de 
subsidieregeling is dat mensen naar werk moeten worden geleid. Dat betekent dat wanneer in de 
offerte van een scholingsinstelling reguliere plaatsing en plaatsing bij een WSW-instelling 
afzonderlijk zijn geoffreerd, de som van die twee plaatsingspercentages wordt gehanteerd. Deze 
wijziging heeft gevolgen voor alle cohorten vanaf 2013, voor zover feitelijke plaatsing van 

aangemelde kandidaten na 1 januari 2015 plaatsvindt. 
 
De declaratie per cohort bestaat uit twee onderdelen.  

 Deel 1 heeft betrekking op de prestatiegegevens. Deel 1 is op basis van moment van 
aanlevering van de gegevens verder onderverdeeld naar 3 onderdelen: 

o Deel 1a is de basis voor de subsidievaststelling zoals bedoeld in artikelen 12 en 13 
van de regeling.  

o Deel 1b is bedoeld om in de UWV-administratie op individueel niveau een verband 
aan te kunnen brengen tussen de ten laste van deze subsidieperiode aangemelde 
cliënten en degenen waarvoor thans wordt afgerekend.  

o Deel 1c geeft een afbakening van de cohorten en de wijze van vaststellen welke 
cursist tot welk cohort behoort. 

 Het in de eerdere controleprotocollen opgenomen deel 2 vervalt met ingang van de 

verantwoording over het cohort 2013 (Staatscourant 2016-38403, toelichting) 
 Deel 3 betreft de eindafrekening en geeft een toelichting op de wijze van afrekenen van 

een subsidieperiode voor de cohorten 2013 en 2014 en in globalere termen voor de latere 
cohorten. 

 
Begripsbepalingen: 
In dit controle- en rapportageprotocol Subsidieregeling voor scholing en re-integratie van personen 

met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen wordt verstaan onder: 
 De subsidieregeling: Subsidieregeling voor scholing en re-integratie van personen met 

arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen zoals geldend op 1 januari van 
het eerste jaar van de subsidieperiode 

 Klasse: de in de bijlage 1 van de subsidieregeling bedoelde indeling naar ernst van de 
handicap 

 Opleidingsnorm: het in artikel 2 eerste lid, respectievelijk artikel 13b van de 

subsidieregeling bedoelde begrote percentage met diploma of deelcertificaat afgeronde 
opleidingen 

 Plaatsingsnorm: het in artikel 4 tweede lid respectievelijk artikel 13c van de 
subsidieregeling bedoelde begrote percentage succesvol geplaatste cursisten. 

 Het rapportageprotocol: het onder A bedoelde rapportageprotocol Subsidieregeling voor 
scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en ernstige 

scholingsbelemmeringen. 
 Het controle- en assuranceprotocol: het onder B bedoelde controle- en assuranceprotocol 

Subsidieregeling voor scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en 
ernstige scholingsbelemmeringen. 

 Cohort: een groep personen met ernstige scholingsbelemmeringen die in een bepaald 

kalenderjaar zijn opleiding aan een scholingsinstelling is aangevangen 

 Cohortperiode: periode van drie jaar en zeven maanden waarin een cohort een opleiding 
gevolgd door een traject richting werkhervatting volgt aan een scholingsinstelling. 
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2 Verantwoording deel 1. Prestatiegegevens 

2.1 Deel 1a. Overzicht Prestatiegegevens 

Frequentie: 1 maal per jaar, ultimo december 
 

 Begroot Realisatie 
UWV 

Realisatie  
Gemeenten 

1. Aantal personen op wie de aanvraag 
betrekking heeft (aanmeldingen)  

   

2. Uitval (dwz tussen aanmelden en start traject)    

3. Aantal ingezette subsidietrajecten    

4. Aantal personen dat de opleiding succesvol 
heeft afgerond 

   

5. Percentage personen die opleiding succesvol 

hebben afgerond 

   

6. Aantal personen dat geplaatst is op de 
arbeidsmarkt 

   

7. Percentage personen die geplaatst zijn op de 

arbeidsmarkt 

   

    

 
In de verantwoording over een cohortperiode worden alleen die gestarte subsidietrajecten 

opgenomen voor wie over de desbetreffende cohortperiode afrekening wordt verlangd (inclusief 
eventuele niet succesvolle beëindiging van een traject). De onder prestatiegegevens gevraagde 
informatie heeft betrekking op voortgangsinformatie. Deze gegevens worden op jaarbasis – d.w.z. 
per 31 december - verstrekt en vergeleken met de oorspronkelijk voor dat jaar ingediende 

subsidieaanvraag. De gegevens worden gebruikt voor inzicht in werkvoorraden.  
De gegevens worden verstrekt binnen 4 weken na afloop van de desbetreffende periode. 

Aanlevering van gegevens geschiedt op digitale wijze in spreadsheet-formaat en in pdf-formaat. 
Ook als er geen instroom van cursisten vanuit gemeenten is, moet dat expliciet in dit overzicht 
worden vermeld. Met ingang van de subsidieperiode 2011-2013 heeft de gevraagde informatie een 
wettelijke grondslag gekregen in artikel 14c van de regeling. Dit geldt daarmee voor de cohorten 
2012 en verder. 
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2.2 Deel 1b. Gegevens individuele cursisten 

Frequentie: 1 maal bij indiening van de opgave over cohortperiode, binnen 13 weken na afloop van de cohortperiode 
 
De onderstaande uitvraag is nodig om in de UWV-administratie aansluiting te kunnen maken tussen alle oorspronkelijk op de subsidieregeling 

voorgedragen personen en degenen waarvan thans de einddeclaratie wordt ingediend. De uitvraag dient tevens als basis voor de eindafrekening van een 
cohortperiode. Waar nodig zijn relevante antwoordcategorieën aangegeven. Per klasse wordt een afzonderlijke declaratie ingediend en daarmee ook een 
afzonderlijke specificatie van deelnemersgegevens. De gegevens dienen in digitale vorm (spreadsheet format en in de vorm van een pdf-scan van een 
door de accountant gewaarmerkt overzicht inclusief controleverklaring) te worden aangeleverd. De instelling dient bij een dossierreview het origineel van 
het door de accountant gewaarmerkte overzicht te kunnen overleggen. 

Tabel 1: Specificatie rapportage eisen per cursist 

Naam  
BSN-
nummer 

Contract-
nummer 
UWV/ 
Datum 

brief 
gemeente 

+ 
kenmerk 

gemeente
-naam 

Voorgeschie-
denis cursist 

Opleidingssoort Status 
opleiding 

Opleiding 
afgerond 

Plaatsing 

Format: 
achter-
naam, 
voorletters: 

 
Vries, de, P. 
 

Format:  
xxxxxxxxx 
 
Niet: 

xx.xx.xx.xxx  

  1. Diploma VO 
2. REC 
3. Uitval ROC 
4. Uitval 

elders 
5. Anders 

1. Economisch/ 
administratief 
2. Techniek/logistiek 
3. Grafisch 

4. Zorg/welzijn 
5. ICT/Informatica 

1. Crebo 
erkend 
2. Branche 
erkend 

3. Overig 

1. Diploma 
2. Deelcertificaat 
3. Uitstroom 
zonder resultaat 

1. Reguliere 
plaatsing van minder 
dan 6 mnd 
2. Reguliere 

plaatsing voor langer 
dan 6 mnd 
4. geen plaatsing 

 

Het contractnummer UWV en datum brief en kenmerk gemeente zijn aanvullende zoekgegevens voor UWV en worden niet gebruikt voor de 
subsidievaststelling, anders dan voor de vaststelling tot welk cohort een cursist behoort. 
 
Inhoud 
Voor wat UWV onder een plaatsing verstaat wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden behorende bij de betreffende subsidieperiode. Met ingang 
van cohort 2017 wordt een plaatsing van 3 maanden als succesvolle plaatsing voor deze regeling gezien. Voor de cohorten 2013-2016 geldt onveranderd 
6 maanden.
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2.3 Deel 1c. Afbakening cohorten 

Met ingang van de subsidieregeling 2011-2014 is het begrip ‘cohort’ in de subsidieregeling 
geïntroduceerd. De regeling beoogt om in een cohort een nauwkeurige afbakening te geven van de 
wijze waarop cursisten aan een bepaalde subsidieperiode kunnen worden toegerekend. De kern 
van de regeling is dat een cursist die met een subsidietraject start in een kalenderjaar wordt 
toegerekend aan het cohort voor dat kalenderjaar. Daarmee is het schuiven met cursisten tussen 

subsidieperiodes onmogelijk gemaakt. Om deze bepaling te kunnen uitvoeren is een nadere 
afbakening nodig van de wijze waarop moet worden vastgesteld tot welk cohort een cursist 
behoort. Om controle-technische redenen is het noodzakelijk een objectieve grondslag te hanteren.  
 
Op basis van onderzoek naar de registraties van trajecten komen wij tot de conclusie dat er 
afhankelijk van werkprocessen meerdere mogelijkheden zijn, waarbij bij jaargrenzen problemen 
kunnen ontstaan. Er kunnen twee documenten beschikbaar zijn: een opdrachtbrief waarin UWV het 

scholingsinstituut aangeeft een plan voor een bepaalde kandidaat te maken of een expliciet 

goedgekeurd plan, dat kan worden gelezen als een beschikking van de zijde van UWV, hetzij via 
mail, hetzij via brief. Veelal is de opdrachtbrief een bevestiging van een al ingediend voorstel en in 
die zin gelijk te stellen aan een beschikking. We kiezen de vroegste datum van een van beide 
documenten als leidend voor het cohortjaar. Voor opdrachtbevestigingen/brieven van gemeenten 
die verband houden met de instroom van kandidaten vanuit gemeenten gelden dezelfde 

uitgangspunten. Het dossier dient ook een opdrachtbevestiging van UWV te bevatten. Die is niet 
leidend voor de indeling in cohorten maar wel relevant voor de bepaling of de desbetreffende 
cursist is toegelaten tot de regeling. 
Voor het cohortjaar 2015 geldt dat als gevolg van de aanloopproblematiek in de participatiewet 
nadere afspraken zijn gemaakt over de instroomperiode.  
 
Voor alle cohorten geldt dat het kalenderjaar gelijk is aan het cohortjaar. Dit betekent voor de 

toets op de indeling in de cohorten het volgende: 
 
Cohort 2013: datum opdrachtbrief/beschikking tussen 01-01-2013 en 31-12-2013 (als laatste 
datum) 

Cohort 2014: datum opdrachtbrief/beschikking tussen 01-01-2014 en 31-12-2014 (als laatste 
datum) 
Cohort 2015: datum opdrachtbrief/beschikking tussen 01-01-2015 en 31-12-2015 (als laatste 

datum), waarbij de opdrachtbevestiging van UWV uiterlijk op 31-1-2016 gedateerd mag zijn.  
Cohort 2016: datum opdrachtbrief/beschikking tussen 01-01-2016 en 31-12-2016 (als laatste 
datum).  
Cohort 2017: datum opdrachtbrief/beschikking tussen 01-01-2017 en 31-12-2017 (als laatste 
datum).  
 

Vanuit het perspectief van de afwikkeling van de trajecten heeft UWV er behoefte aan dat u 
afgesloten trajecten in opdracht van UWV die niet in de eindafrekening zijn opgenomen, 
terugkoppelt zodat de betreffende dossiers ook bij UWV kunnen worden afgesloten. 
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2.4 Verantwoording deel 2. Financiële verantwoording 

subsidieregeling  

Vervallen. 
 
 

2.5 Verantwoording deel 3. De eindafrekening 

 
Aan het eind van de subsidieperiode dient de gesubsidieerde instelling een einddeclaratie in. De 
vaststelling van de definitieve hoogte van de subsidie door UWV valt buiten de reikwijdte van het 
Controle- en assuranceprotocol en verloopt als volgt. Voor de eindafrekening kan worden volstaan 
met de totale gegevens van gesubsidieerde cursisten, gegeven dat onder deel 1a en 1b van de 
verantwoording inzichtelijk moet zijn gemaakt of cursisten vanuit UWV of vanuit gemeenten zijn 

ingestroomd. 

 
I. Betekenis coderingen in formules: 

Omschrijving Code Voorbeeld 

Het aantal gesubsidieerde cursisten waarvoor 

oorspronkelijk een beschikking is afgegeven 

[#] € 1.000.000;  

25 cursisten 

Het aantal gesubsidieerde cursisten waarvoor 
afrekening is ingediend:  

[a] 20 

Het percentage succesvol op te leiden cursisten:  [b] 90% 

Het percentage succesvol geplaatste cursisten als 
percentage van het aantal succesvol opgeleide 
cursisten:  

[c] 70% 

De maximaal toegekende subsidie voor scholing èn 

plaatsing op basis van het aantal cursisten waarvoor 
afrekening is ingediend 

[S] € 800.000 

Plaatsingsnorm [P]=[X]*[c] Zie uitwerking 

De subsidie per cursist voor scholing èn plaatsing:  [A] = S/a € 40.000 

Het werkelijk aantal opgeleide cursisten:  [X] Zie uitwerking 

Het werkelijk aantal geplaatste cursisten:  [Y] Zie uitwerking 

 
Bij de vaststelling van het al dan niet behalen van de opleidings- of plaatsingsnorm geldt dat de 
berekening [a]*[b], respectievelijk [b]*[c] wordt afgerond naar beneden. De financiële berekening 
blijft in stand zonder afrondingen.  
 
De subsidie wordt per cohort vastgesteld op 20% van de oorspronkelijk toegekende subsidie [#] 

wanneer 1 (één) cursist een traject is gestart (artikel 13, onder a). In het bovengenoemde 
voorbeeld wordt dus 20% van € 1.000.000 (= € 200.000) toegekend indien één traject is gestart.  
 
De opleidingssubsidie (artikel 13, onder b) 
Onder de Subsidieregeling zoals van kracht vanaf 1 januari 2011 geldt voor de opleidingssubsidie 
een vergoeding van 40%.  

 

Scenario I: Opleidingsnorm gehaald 
 
Als [X] ≥ [a]*[b] --> 0,4*[S] 
Als [X] < [a]*[b] --> {[X]/([a]*[b])}*0,4*[S] 
 
Op basis van het voorbeeld: 

[X]= 18=[a]*[b] 
De opleidingsubsidie is dan 0,4*[S]= 0,4*800.000=320.000 
Idem voor [X]=19 en [X]=20. 
 
Scenario II: Opleidingsnorm niet gehaald 
 
 [X] = 16 <[a]*[b] 

De opleidingsubsidie is dan {16/([a]*[b])} *0.4* [S] = 16/18 * 320.000= 284.444 
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De plaatsingssubsidie (artikel 13, onder c) 

De plaatsingssubsidie wordt vastgesteld op maximaal 40% van de laatste afgegeven beschikking 
en prijs per cursist voor de subsidieperiode. De berekening is als volgt: 
 
Scenario I: Opleidingsnorm gehaald 
 
Het aantal succesvol opgeleide cursisten is maximaal ([X]=[a]); in dit geval 20. 

 
 
In geval de plaatsingsnorm wordt gehaald: Y ≥ [P] in het voorbeeld: Y = 14 of hoger 
De plaatsingssubsidie is dan: 0,4 *[S] = 0,4 * 800.000 = 320.000 
 
In geval de plaatsingsnorm niet wordt gehaald: Y < [P], in dit geval Y <14, bijvoorbeeld 13 
De plaatsingssubsidie is dan [Y]/[P] * 0,4*[S] = (13/14)*0,4*800.000 = 297.143 

 
Scenario II: Opleidingsnorm niet gehaald 
 
Het aantal succesvol opgeleide cursisten is kleiner dan het maximum ([X]<[a]) dwz kleiner dan 20 
en bijvoorbeeld 16. 
 
In geval de plaatsingsnorm wordt gehaald: [Y] ≥ [P] 

X=16 --> [P] = 0,7* 16 = 11,2; stel Y = 13 
De plaatsingssubsidie is dan [X]/[a] * 0,4* [S] = (16/20) * 0,4* 800.000 = 256.000 
 
In geval de plaatsingsnorm niet wordt gehaald: [Y] < [P] 
X=16 --> [P] = 0,7* 16 = 11,2; stel Y = 11 
De plaatsingssubsidie is dan ([Y]/[P]) * ([X]/[a]) * (0,4 * [S]) = (11/11,2) * (16/20) * (0,4 * 

800.000) = (11/11,2) * 256.000 = 251.429 
 

In woorden en met een iets ander voorbeeld: 
Oorspronkelijk zijn 22 cursisten voor subsidie in aanmerking gekomen, 20 cursisten hebben de 
opleiding succesvol afgerond, de plaatsingsnorm is 70%, er is uitgegaan van 90% succesvol op te 
leiden cursisten. 
Er is een beschikking afgegeven voor € 385.000 (17.500/cursist). De vaste subsidie is dan 77.000 

(= 22*17.500*20%), de scholingssubsidie is maximaal 20*17.500*40%= 140.000 en de 
plaatsingssubisidie is maximaal 20*17.500*40%= 140.000.  
 
Bij deelname van één (1) cursist wordt de vaste subsidie van € 77.000 uitgekeerd.  
Bij 20 ingestroomde cursisten en tenminste 18 (0,9*20) succesvol opgeleide cursisten wordt de 
gehele scholingssubsidie van 140.000 uitgekeerd. Bij 17 succesvol opgeleide cursisten is dat 
17/18*140.000= 132.222.  

 
Bij 14 of meer plaatsingen wordt de plaatsingssubsidie volledig uitbetaald (140.000). Bij 13 of 
minder plaatsingen wordt naar rato uitgekeerd. Bijvoorbeeld: er zijn 12 plaatsingen, dan wordt 
12/14 van de subsidie (=120.000) uitbetaald.  

 
Plaatsing van cursisten bij WSW-instellingen 

De instroom bij de Sociale Werkvoorziening is per 1 januari 2015 gesloten. In de verantwoordingen 
over de cohorten 2012 en 2013 is het denkbaar dat er nog plaatsingen bij WSW-instellingen zijn 
gerealiseerd. Voor die plaatsingen blijft de beoordeling op basis van het maximum aantal via WSW 
geplaatste cursisten van kracht. 
In artikel 13, lid b sub 2 is een maximum opgenomen voor wat betreft plaatsingen bij WSW-
instellingen in relatie tot overige plaatsingen. In de memorie van toelichting bij de Subsidieregeling 
is als voorbeeld opgenomen dat bij 50 plaatsingen waarvan 20 WSW-plaatsingen en 30 reguliere 

plaatsingen, slechts 10 WSW-plaatsingen in aanmerking worden genomen. Voor het getal [Y] in de 
bovengenoemde voorbeelden wordt dan 40 ingevuld in plaats van 50.  
Het in de toelichting bij de regeling genoemde voorbeeld gaat uit van erg grote aantallen cursisten. 
UWV zal bij de afrekening de volgende uitgangspunten gaan hanteren: 
Bij een totaal aantal plaatsingen tot en met 5 voor een individuele beschikking geldt dat daaronder 
1 persoon, bij WSW geplaatst, mag worden geteld. 
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Bij een totaal aantal plaatsingen van 6 tot en met 10 voor een individuele beschikking geldt dat 2 
personen mogen worden geteld, welke bij WSW zijn geplaatst. 

Bij een totaal aantal plaatsingen hoger dan 10 geldt de 20% regel, waarbij wordt afgerond naar 
beneden. Voorbeeld: 16 plaatsingen (20%*16=3,2) betekent maximaal 3 WSW-plaatsingen die 
mogen meetellen; vanaf 20 plaatsingen maximaal 4, vanaf 25 plaatsingen maximaal 5, enzovoorts. 
 
Met ingang van het cohort 2015 is de afrekenmethodiek van artikel 13 vereenvoudigd en 
gebaseerd op de geleverde prestaties voor de individuele deelnemende persoon. Deze methodiek 

komt op het volgende neer: 
a. Bij instroom van 1 deelnemer wordt 20% van het oorspronkelijk toegekende 

subsidiebedrag vastgesteld 
b. Als de opleidings- én de plaatsingsnorm voor het aantal in de afrekening opgenomen 

trajecten is gehaald, wordt 80% van de trajectprijs vermenigvuldigd met het aantal in de 
afrekening opgenomen trajecten. (Als het aantal in de afrekening opgenomen trajecten 
gelijk is aan het aantal begrote trajecten, betekent dit dat de volledige subsidie wordt 

vastgesteld). 
c. Als de opleidings- of plaatsingsnorm niet is behaald, wordt per succesvol opleidingstraject 

40% van de trajectprijs en per succesvol plaatsingstraject 40% van de trajectprijs als 
subsidie vastgesteld. 
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3 B Controle- en assuranceprotocol 

1. Inleiding 

Dit controle- en assuranceprotocol heeft betrekking op de Subsidieregeling voor scholing en re-
integratie van personen met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen; cohorten 

2013-2016. Onder controle wordt hier verstaan een accountantscontrole die dient te worden 
uitgevoerd door een registeraccountant of een daarmee gelijk te stellen accountants-
administratieconsulent, bij voorkeur de instellingsaccountant, i.c. de accountant die opdracht heeft 

tot controle van de jaarrekening van het instituut en/of de moederinstelling. Met betrekking tot de 
prestatiegegevens in deel 1 en voor de vaststelling van de eindafrekening in deel 3 van het 
rapportageprotocol wordt van de accountant een Assurance-rapport volgens NBA-standaard 3000 

gevraagd. 
 
Dit protocol omvat:  
 Nadere voorschriften voor bereik en diepgang van de accountantswerkzaamheden 

 Voorschriften voor rapportage naar aanleiding van de accountantswerkzaamheden 
 Het model controleverklaring. 
 

2. Doel 

Het doel van dit controle- en assuranceprotocol is om de accountant, die belast wordt met de 
controle van de declaratie aan het UWV, aanwijzingen te geven voor de uit te voeren 
werkzaamheden. 
 

3. Randvoorwaarden aan de accountantscontrole/assurance-

opdracht 

 
In het Assurance-rapport volgens de NBA-standaard 3000 dient aan de volgende onderwerpen 

specifieke aandacht te worden besteed: 
Deel 1a: Prestatiegegevens, inclusief verantwoording over trajecten vanuit gemeenten vanaf  1-1-
2015 
Deel 1a: Toepassing plaatsingsbegrip 
Deel 1b: Cursistgegevens 
Deel 1b: Indeling cursisten in klassen voor de subsidiecohorten 2013 en verder 
 

Teneinde de controles op de hierboven genoemde gegevens goed te kunnen verrichten is 
kennisneming nodig van de relevante bepalingen van: 

 De AWB Titel 4.2 en 
 De beschikkingen van UWV per klasse voor de subsidieperiode 2013-2016 en latere 

subsidieperiodes inclusief de daarin vermelde informatie aangaande de betaalprocedures, 
 Voor het cohort 2013. De subsidieregeling zoals geldend op 1 januari 2013 (zie ook bijlage 

A, aangevuld met Staatscourant 2016-38403). 

 Voor het cohort 2014. De subsidieregeling zoals geldend op 1 januari 2014 (zie ook bijlage 
B, aangevuld met Staatscourant 2016-38403). 

 Voor de cohorten 2015 en later. De subsidieregeling zoals geldend per 1 april 2015 (zie ook 
bijlage C, aangevuld met Staatscourant 2016-38403) 

 
Dat geldt eveneens voor de beschikkingen waarbij jaarlijks per klasse: 

a. de subsidie wordt toegekend 
b. het aantal beschikbare opleidingsplaatsen wordt vermeld. 
  
In die beschikkingen kunnen afwijkende c.q. aanvullende subsidiebepalingen zijn opgenomen.  
 
De accountant neemt kennis van de relevante subsidieregeling, eventuele aanvullingen erop uit 
hoofde van specifieke aanwijzingen voor de individuele instituten en betrekt de naleving van 

eventueel daarin opgenomen nadere subsidiebepalingen in de controle. Hierbij besteedt de 
accountant aandacht aan de consistentie van indeling van de cursisten uit het cohort2013 in de 
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zwaarteklassen, conform art. 4 van de subsidieregeling. Herindelingen dienen te worden gemeld en 
te zijn onderbouwd. Vanaf cohort 2014 is er nog slechts één zwaarteklasse en kan worden volstaan 

met controle op de toelating. 
 

4. De te hanteren goedkeurings- en controletoleranties 

Voor het Assurance-rapport op grond van de NBA-standaard 3000 geldt dat in de verantwoorde 

gegevens geen fouten mogen voorkomen. 
 

5. Aard, reikwijdte en diepgang van de accountantscontrole 

Voor het Assurance-rapport gebaseerd op de NBA-standaard 3000 dient de accountant vast te 

stellen dat: 
a. Een leerlingenadministratie is opgezet volgens de rapportage-eisen per cursist zoals genoemd 

in tabel 1 van deel 1 van het rapportageprotocol. 

b. De cursist is toegelaten tot de regeling en in het juiste cohort is ingedeeld 
c. De genoemde individuele cursisten zijn ingedeeld in de correcte zwaarteklasse 

overeenkomstig de desbetreffende beschikking van UWV. 
d. De cursist het vermelde opleidingsresultaat heeft behaald. 

e. De inzake de cursist vermelde plaatsingsgegevens blijken uit de daaraan ten grondslag 
liggende arbeidsovereenkomsten. 

f. Voor de betrokken cursist voor het desbetreffende onderdeel (scholing/plaatsing) niet eerder 
door de organisatie een afrekening is ingediend. 

g. De overige artikelen van de subsidieregeling (waarnaar niet expliciet verwezen is), zijn 
nageleefd. 

 

6. Review-activiteiten vanuit het UWV 

Het UWV behoudt zich het recht voor om de accountant die belast is met de controle van de uit 
hoofde van de declaratie aan het UWV te verstrekken documenten door de UWV-accountant te 

laten reviewen met betrekking tot de in het kader van dit protocol afgegeven controleverklaring. 

  



Verantwoordingsdocument Subsidieregeling voor 
scholing en re-integratie van personen met 

arbeidsbeperkingen en ernstige 
scholingsbelemmeringen; cohorten 2013-2016 
Versie: 1 augustus 2016 Copro 16xxx 

 

 

 

  Pagina 11 van 40 

 

 

Bijlage 1  Model controleverklaring declaratie 

 
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
Afgegeven ten behoeve van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen  

Aan: Opdrachtgever 
 
Wij hebben bijgaande subsidiedeclaratie, opgesteld ingevolge de <verwijderen wat niet van 
toepassing is> 

a. Voor het cohort 2013: Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige 
scholingsbelemmeringen (geldend 1-1-2013) 

b. Voor het cohort 2014: Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige 

scholingsbelemmeringen (geldend 1-1-2014) 

c. Voor de cohorten 2015 en 2016: Subsidieregeling voor scholing en re-integratie van 
personen met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen (geldend 
vanaf 1-4-2015) 

d. Voor het cohort 2017: Subsidieregeling voor scholing en re-integratie van personen 
met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen (geldend vanaf 23-7-

2016) 
 

en ingevolge de daaraan ten grondslag liggende subsidiebeschikkingen en de individuele 
toelatingsbeschikkingen, van ... (naam entiteit) te ... (statutaire vestigingsplaats) over de cohort 
periode <vul relevante cohort periode in> gecontroleerd. 
 
Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur van de entiteit1 is verantwoordelijk voor het opstellen van de subsidieopgave voor het 
cohort <vul jaartal in> in overeenstemming met de subsidieregeling, de subsidiebeschikkingen en 
individuele toelatingsbeschikkingen, zoals vastgelegd in het Controle- en rapportageprotocol 
behorend bij de subsidieregeling. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van de subsidieopgave mogelijk te maken 
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 
 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de subsidieopgave op basis van onze 
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder 
de Nederlandse controlestandaarden en in overeenstemming met het Controle- en 
assuranceprotocol (versie 1 augustus 2016) zoals bedoeld in artikel 12, 3e lid van de 
subsidieregeling. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en 

dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt 
verkregen dat de subsidiedeclaratie geen afwijkingen van materieel belang bevat. 
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over 
de aantallen en de toelichtingen in de subsidieopgave. De geselecteerde werkzaamheden zijn 
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het 
inschatten van de risico’s dat de subsidieopgave een afwijking van materieel belang bevat als 

gevolg van fraude of fouten. 

 
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opstellen van de subsidieopgave door de entiteit, gericht op 
het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de 
effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren 
van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor het opstellen van de subsidieopgave, 

alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de subsidieopgave. 
 

                                                
1 Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals 
'het bestuur van de vennootschap' (B.V/N.V.), 'vereniging', 'stichting', enz. 
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Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om 
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

 
Oordeel 
Naar ons oordeel is de subsidieopgave ingevolge de daaraan ten grondslag liggende 
subsidieregeling, de subsidiebeschikkingen en de individuele toelatingsbeschikkingen van ... (naam 
entiteit) voor het subsidiecohort <jaar> in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in 
overeenstemming met de bijbehorende subsidieregeling, de subsidiebeschikkingen en individuele 

toelatingsbeschikkingen, zoals vastgelegd in het Controle- en rapportageprotocol (versie 1 juli 
2016) behorend bij de bijbehorende subsidieregeling. 
 
Beperking in gebruik en verspreidingskring 
De subsidiedeclaratie is opgesteld voor het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen met als 
doel ... (naam entiteit) in staat te stellen te voldoen aan de bepalingen van de subsidieregeling die 
behoort bij het subsidiecohort <jaar>. Hierdoor is de subsidiedeclaratie mogelijk niet geschikt voor 

andere doeleinden. De subsidiedeclaratie met onze controleverklaring is derhalve uitsluitend 
bestemd voor ... (naam entiteit) en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en dient 
niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. 
 
Plaats en datum 
 
... (naam accountantspraktijk) 

 
... (naam accountant) 
  



Verantwoordingsdocument Subsidieregeling voor 
scholing en re-integratie van personen met 

arbeidsbeperkingen en ernstige 
scholingsbelemmeringen; cohorten 2013-2016 
Versie: 1 augustus 2016 Copro 16xxx 

 

 

 

  Pagina 13 van 40 

 

 

Bijlage A: Regeling zoals geldend op 1 januari 2013. (cohort 2013) 

Bron: www.overheid.nl 
 
 
Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen 

Geldend van 01-10-2010 t/m 14-09-2013 
Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 september 2005, Directie 
Sociale Verzekeringen, nr. SV/R&S/2005/73174, houdende regels met betrekking tot de 
financiering van scholing van jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen 
(Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen) 
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
Gelet op artikel 50a van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten; 

Besluit: 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. de minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 
b. jonggehandicapte met ernstige scholingsbelemmeringen: de jonggehandicapte die 
1°. na scholing of opleiding, die strekt tot behoud, herstel of bevordering van de mogelijkheid 

tot het verrichten van arbeid, in staat is algemeen geaccepteerde arbeid te verrichten als bedoeld 
in de artikelen 2:5 en 3:1 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, en 
2°. als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte of gebrek, ook met 
toepassing van voorzieningen als bedoeld in de artikelen 35 en 36 van de Wet werk en inkomen 
naar arbeidsvermogen en artikel 2.17 van de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen 
naar arbeidsvermogen ernstige belemmeringen ondervindt bij het deelnemen aan dergelijke 
scholing of opleiding; 

c. scholingsinstelling: rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf 
door scholing de inschakeling van jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen in de 

arbeid bevordert; 
d. cohort: een groep jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen die in een 
bepaald kalenderjaar zijn opleiding aan een scholingsinstelling is aangevangen; 
e. cohortperiode: periode van drie jaar en zeven maanden waarin een cohort een opleiding 
volgt aan een scholingsinstelling. 

 

Artikel 2. Subsidie scholingsinstellingen 

1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt één keer per drie jaar op 
aanvraag, telkens voor de duur van vijf kalenderjaren en zeven maanden, subsidie ten behoeve 
van een scholingsinstelling die beroepsonderwijs voor jonggehandicapten met ernstige 
scholingsbelemmeringen verzorgt als bedoeld in artikel 7.2.2 van de Wet educatie en 

beroepsonderwijs, voorzover de jonggehandicapte op of na 1 januari 2006 dit onderwijs is gaan 
volgen en dat onderwijs is gericht op het verwerven van arbeidsmarktgerichte diploma’s of 
deelcertificaten. 
2. De beschikking tot verlening van subsidie als bedoeld in het eerste lid vermeldt de 

verhouding tussen het bedrag van de subsidie en de door de subsidieontvanger te verrichten 
activiteiten. 

Artikel 3. Subsidieplafond 

De minister stelt één keer per drie jaar, telkens voor de duur van vijf kalenderjaren en zeven 
maanden, het subsidieplafond per cohort vast dat naar de klassen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, 
kan verschillen en doet hiervan mededeling in de Staatscourant. 

Artikel 4. Verdeling beschikbare subsidie over aanvragers 

1. Na het verstrijken van de periode van indiening, bedoeld in artikel 6, vijfde lid, worden de 
aanvragen, per cohort conform de klassenindeling, bedoeld in bijlage 1, ingedeeld naar de ernst 
van de handicap of de behoefte aan scholing van de cursisten op wie de aanvraag betrekking heeft. 

2. Per cohort per klasse, bedoeld in bijlage 1, worden de aanvragen in een rangorde 
geplaatst. Daarbij worden de aanvragen beoordeeld naar de verhouding tussen de kosten van de 
opleiding en het percentage jonggehandicapten dat na afronding van de door de scholingsinstelling 

http://www.overheid.nl/
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verzorgde scholing een dienstbetrekking aangaat, waarbij de aanvraag met de gunstigste 
verhouding als eerste in de rangorde wordt geplaatst. 

3. Indien het subsidiebedrag dat verleend kan worden aan de subsidieaanvrager wiens 
aanvraag als eerste in de rangorde is geplaatst, lager is dan het subsidieplafond per cohort per 
klasse, bedoeld in artikel 3, verleent het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen dat 
subsidiebedrag. Indien aan de aanvrager van de volgende aanvraag een subsidiebedrag kan 
worden verleend dat lager is dan het bedrag dat na beslissing op de eerste aanvraag resteert, 
verleent het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen ook aan die aanvrager dat 

subsidiebedrag, en zo vervolgens. 
4. Indien in de rangorde een aanvraag aan de orde is waarop een hoger bedrag kan worden 
verleend dan het bedrag dat van het subsidieplafond per cohort per klasse resteert wordt het 
subsidiebedrag bepaald gelijk aan het van het subsidieplafond per cohort per klasse resterende 
bedrag. 
5. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen wijst resterende aanvragen af. 

Artikel 5. Subsidieaanvrager 

1. De subsidie wordt aangevraagd door een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die 
gemachtigd is om de scholingsinstelling ten behoeve waarvan de subsidie wordt aangevraagd, in 
rechte te vertegenwoordigen. 
2. De subsidie wordt verstrekt aan de subsidieaanvrager. 

Artikel 6. Subsidieaanvraag 

1. De aanvraag tot subsidieverlening wordt ingediend bij het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen. 

2. De subsidieaanvrager maakt bij de indiening van de aanvraag gebruik van het daartoe door 
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te verstrekken formulier. 
3. Bij de aanvraag wordt overgelegd: 
a. een beschrijving van de onderwijsvorm van de scholingsinstelling; 
b. een begroting van de voor subsidie in aanmerking te brengen kosten; 
c. een opgave van het aantal jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen van 

wie scholing met de subsidie wordt bekostigd; 
d. een document waaruit blijkt dat de subsidieaanvrager gemachtigd is de scholingsinstelling 
ten behoeve waarvan subsidie wordt aangevraagd, in rechte te vertegenwoordigen; 
e. gegevens met betrekking tot het aantal jonggehandicapten met ernstige 
scholingsbelemmeringen dat in de laatste vijf jaar na het volgen van een opleiding bij een 
scholingsinstelling, in de arbeid is ingeschakeld. 
 

4. Indien de subsidieaanvrager voor de kosten, bedoeld in artikel 7, subsidie van een ander 
bestuursorgaan heeft aangevraagd of ontvangt, dan wel in verband daarmee van anderen 
inkomsten verwerft, doet hij daarvan mededeling in de aanvraag. 
5. Een aanvraag om subsidie wordt een zodanig tijdstip verzonden dat het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen deze ontvangt voor 1 november van het jaar voorafgaand aan het 
eerste kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft. Het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen geeft een beschikking binnen acht weken na ontvangst van de 

aanvraag. 
6. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen neemt een aanvraag tot 

subsidieverlening voor een bedrag van minder dan € 125.000,– niet in behandeling. 

Artikel 7. Subsidiabele kosten 

Voor subsidie kunnen slechts in aanmerking worden gebracht de volgende noodzakelijke, 
rechtstreeks aan de voorbereiding en de feitelijke uitvoering van de scholing of opleiding van 

jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen toe te rekenen, werkelijk gemaakte en 
ten laste van de scholingsinstelling ten behoeve waarvan de subsidie is aangevraagd, gebleken 
kosten van: 
a. personeel; 
b. lesmateriaal; 
c. kosten van huisvesting, ICT en andere indirecte kosten; 
d. de woonfunctie van de jonggehandicapte met ernstige scholingsbelemmeringen; 

e. vervoer als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel j; 
f. inschakeling in de arbeid. 
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Artikel 8. Omvang subsidie 

De subsidie voor de kosten, bedoeld in artikel 7, bedraagt maximaal het in de beschikking tot 

subsidieverlening overeenkomstig artikel 4 vastgestelde bedrag. 

Artikel 9. Weigering subsidie 

Subsidie wordt geweigerd, indien: 
a. de voor subsidie in aanmerking te brengen kosten niet in een redelijke verhouding staan 
tot de daarvan te verwachten resultaten; 
b. de subsidie betrekking heeft op kosten die vóór de subsidieaanvraag zijn gemaakt; 

c. de administratieve organisatie niet aan de in artikel 11 gestelde eisen voldoet; 
d. de locatie waar door de scholingsinstelling onderwijs wordt geboden niet goed toegankelijk 
is voor jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen, voorzover deze toegankelijkheid 
de doelgroep van de scholingsinstelling waarvoor de subsidie wordt aangevraagd in aanmerking 
nemende, noodzakelijk kan worden geacht; 

e. de scholingsinstelling niet is aangepast op het geven van arbeidsmarktgericht 
beroepsonderwijs aan jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen; 

f. leraren en begeleiders van de scholingsinstelling niet beschikken over kwalificaties waaruit 
blijkt dat zij bevoegd en deskundig zijn met betrekking tot het geven van beroepsonderwijs en 
begeleiding aan jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen; 
g. het onderwijsprogramma van de scholingsinstelling geen specifiek op jonggehandicapten 
met ernstige scholingsbelemmeringen gericht beroepsonderwijs omvat; 
h. de scholingsinstelling geen ondersteuning biedt indien de jonggehandicapte met ernstige 
scholingsbelemmeringen een stage volgt; 

i. de scholingsinstelling bij het te geven onderwijs geen rekening houdt met de specifiek op 
de jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen gerichte activiteiten op het terrein van 
de zorg; 
j. de scholingsinstelling geen zorg draagt voor het vervoer tussen het al dan niet tijdelijke 
woonadres van jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen en de scholingsinstelling 
of tegemoetkoming in de kosten van dat vervoer; 

k. de scholingsinstelling niet kan aangeven met welke activiteiten wordt bevorderd dat de 

jonggehandicapte met ernstige scholingsbelemmeringen direct aansluitend op de schoolopleiding 
kan instromen in het arbeidsproces; of 
l. de scholingsinstelling in de twee jaar aansluitend op de afronding van de schoolopleiding 
door de jonggehandicapte met ernstige scholingsbelemmeringen geen nazorg biedt. 
m. bij de subsidieverlening en de subsidievaststelling wordt rekening gehouden met subsidies 
of inkomsten als bedoeld in artikel 6, vierde lid. 

 

Artikel 10. Beschikking subsidieverlening/voorschot 

1. Indien de gevraagde subsidie geheel of gedeeltelijk wordt verleend, geeft het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan de subsidieaanvrager een beschikking tot 
subsidieverlening, waarbij per cohortperiode voor ieder cohort ambtshalve een voorschot van ten 
hoogste 60% van de verleende subsidie voor dat specifieke cohort kan worden verleend. 
2. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen is bevoegd in de cohortperiode ten 

hoogste één keer een tweede voorschot toe te kennen, waarbij de hoogte van het eerste en 

tweede voorschot tezamen ten hoogste 60% van de verleende subsidie voor dat specifieke cohort 
bedragen. 

Artikel 10a. Geen aanspraak vervolgsubsidie 

Verstrekking van subsidie door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op grond van 
deze regeling kan geen aanspraken doen ontstaan op verlening van een vervolgsubsidie. 

Artikel 11. Administratie 

1. De subsidieaanvrager draagt zorg voor een inzichtelijke en controleerbare administratie. 
Deze administratie bestaat uit een leerlingenadministratie en een financiële administratie, waarin 
alle voor de subsidieverlening en de subsidievaststelling noodzakelijke gegevens tijdig, juist en 
volledig zijn vastgelegd en zijn te verifiëren met bewijsstukken. 
2. De administratie biedt voldoende mogelijkheden voor een goede accountantscontrole. 
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3. De subsidieaanvrager draagt er zorg voor dat voor de subsidieverlening en de 
subsidievaststelling noodzakelijke bescheiden bewaard blijven tot en met vijf jaren na het jaar 

waarin de subsidie is vastgesteld. 

Artikel 11a. Meldingsplicht en voortgangsverslag 

1. De subsidieaanvrager doet onverwijld een schriftelijke melding zodra aannemelijk is dat de 
activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of 
dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden 
voldaan. 

2. De in het vorige lid bedoelde omstandigheid doet zich in ieder geval, doch niet uitsluitend, 
voor indien er sprake is van een substantieel aantal minder te scholen jonggehandicapten met 
ernstige scholingsbelemmeringen dan waarop de door Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen afgegeven toekenningsbeschikking is gebaseerd. 
3. De subsidieaanvrager overlegt één keer per periode van 12 maanden een tussentijds 
voortgangsverslag aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, conform de eisen die 

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in de beschikking aan dit verslag stelt. 

Artikel 12. Verantwoording en subsidievaststelling 

1. De subsidieaanvrager dient na afloop van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend een 
aanvraag tot subsidievaststelling in. Het verzoek tot subsidievaststelling wordt door het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen ontvangen uiterlijk dertien weken na afloop van de 
cohortperiode waarvoor subsidie is verleend. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
geeft een beschikking binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. 
2. De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, wordt ingediend onder gebruikmaking van het door 

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekte formulier, dat is ingericht 
overeenkomstig een door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vast te stellen model, 
vergezeld van een declaratie van de gemaakte subsidiabele kosten, bedoeld in artikel 7, die is 
ingericht overeenkomstig een door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vast te 
stellen model. 
3. De declaratie is voorzien van een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393, 

eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De verklaring van de accountant is gebaseerd 
op een controle die is uitgevoerd overeenkomstig het door het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen voorgeschreven controle- en rapportageprotocol. 
4. Op aanvraag kan de termijn, bedoeld in het eerste lid, worden verlengd met ten hoogste 
dertien weken. 
5. Indien van de subsidieaanvrager niet binnen de termijn, bedoeld in het eerste of vierde lid, 
een aanvraag tot subsidievaststelling is ontvangen, stelt het Uitvoeringsinstituut 

werknemersverzekeringen de subsidie binnen acht weken na afloop van de desbetreffende termijn 
ambtshalve vast. 

Artikel 13. Wijze subsidievaststelling 

De subsidie wordt als volgt vastgesteld: 
a. de subsidie wordt per cohort vastgesteld op 20% van het op grond van artikel 4 
vastgestelde bedrag; 
b. in aanvulling op de vaststelling, bedoeld in onderdeel a, wordt de subsidie per cohort 

vastgesteld op 40%, indien het in artikel 2 bedoelde opleidingsresultaat is behaald, met dien 

verstande dat het genoemde percentage wordt gerelateerd aan het aantal jonggehandicapten 
waarvoor een afrekening is ingediend en die in de desbetreffende cohortperiode dat resultaat 
hebben behaald; 
c. in aanvulling op de vaststelling, bedoeld in de onderdelen a en b, wordt de subsidie per 
cohort vastgesteld op 40%, indien het in de aanvraag genoemde aantal of een hoger aantal 

jonggehandicapten, nadat zij het in artikel 2 bedoelde opleidingsresultaat hebben behaald, een 
dienstbetrekking is aangegaan, met dien verstande dat: 
1°. het genoemde percentage wordt gerelateerd aan het aantal jonggehandicapten waarvoor 
een afrekening is ingediend en dat in de desbetreffende cohortperiode dat opleidingsresultaat heeft 
behaald en in deze cohortperiode een dienstbetrekking is aangegaan, en 
2°. voor zover de aangegane dienstbetrekkingen, dienstbetrekkingen zijn in de zin van artikel 
2 van de Wet sociale werkvoorziening, deze voor de vaststelling, bedoeld in de aanhef, niet meer 

dan 20% van het totaal aantal aangegane dienstbetrekkingen omvatten. 
 

Artikel 14. Aanvullende subsidie 2009–2012 
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1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt in het jaar 2009 eenmalig, 
voor de duur van drie jaar en zeven maanden ingaande op 1 januari 2009, een aanvullende 

subsidie ten behoeve van een scholingsinstelling die beroepsonderwijs voor jonggehandicapten met 
ernstige scholingsbelemmeringen verzorgt als bedoeld in artikel 7.2.2 van de Wet educatie en 
beroepsonderwijs, voorzover de jonggehandicapte op of na 1 januari 2006 dit onderwijs is gaan 
volgen en dat onderwijs gericht is op het verwerven van arbeidsmarktgerichte diploma’s of 
deelcertificaten. 
2. De minister stelt het subsidieplafond vast voor de aanvullende subsidie, bedoeld in het 

eerste lid, alsmede de maximale aanvullende subsidie per subsidieaanvrager, welke naar de 
klassen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, kunnen verschillen en doet hiervan mededeling in de 
Staatscourant. 
3. Een aanvraag om aanvullende subsidie, bedoeld in het eerste lid, wordt ingediend voor 
1 juli 2009. 
4. De artikelen 2, tweede lid, 4, 5, 6, eerste tot en met vierde lid, 7, 8, 9, 11 en 12 zijn van 
overeenkomstige toepassing op de aanvullende subsidie, bedoeld in het eerste lid. 

5. Artikel 13 is van overeenkomstige toepassing op de aanvullende subsidie, bedoeld in het 
eerste lid, met dien verstande dat ten aanzien van de aanvullende subsidie geldt dat het 
percentage, bedoeld in onderdeel b 40% is, en het percentage, bedoeld in onderdeel c 40%. 

Artikel 14a. Toedeling scholingsactiviteiten 

1. De subsidieaanvrager geeft bij de aanvraag, bedoeld in artikel 12, eerste lid, aan ten 
aanzien van welke jonggehandicapten activiteiten plaatsgevonden hebben in het kader van de 
aanvullende subsidie, bedoeld in artikel 14, eerste lid. 

2. Bij de vaststelling van de subsidie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, blijven activiteiten die 
plaatsvonden ten aanzien van jonggehandicapten, bedoeld in het eerste lid, buiten beschouwing. 

Artikel 14b. Beschikking subsidieverlening en voorschot 

Indien de gevraagde aanvullende subsidie, bedoeld in artikel 14, eerste lid, geheel of gedeeltelijk 
wordt verleend, zendt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan de subsidieaanvrager 
een beschikking tot subsidieverlening. Bij de subsidieverlening kan het Uitvoeringsinstituut 

werknemersverzekeringen een voorschot verstrekken van 60% van de verleende subsidie. Dit 
voorschot kan op verzoek van de subsidieaanvrager door het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen worden verhoogd, welk verzoek ten hoogste één keer per jaar kan 
worden ingediend. 

Artikel 14c. Verantwoording Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 

1. Binnen acht weken nadat een beschikking tot subsidieverlening is gegeven, overlegt het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan de minister per cohort per klasse gegevens over 

aantallen toegekende trajecten per subsidieaanvrager, alsmede een overzicht van de totaal per 
subsidieklasse toegekende budgetten. 
2. Binnen acht weken nadat over een cohortperiode een beschikking tot subsidievaststelling is 
gegeven, overlegt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan de minister per cohort 
per klasse gegevens over het aantal opgeleide en het aantal geplaatste jonggehandicapten met 
ernstige scholingsbelemmeringen, alsmede de totaal uitgekeerde bedragen. 
3. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen informeert de minister onverwijld over 

ontwikkelingen met betrekking tot de uitvoering van deze regeling die van zodanig maatschappelijk 

of politiek belang zijn of die anderszins zodanig de aandacht kunnen trekken, dat tijdige 
kennisneming door de minister gewenst is. 

Artikel 15. Inwerkingtreding 

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de 
Staatscourant waarin zij wordt geplaatst met dien verstande dat subsidies op grond van deze 

regeling niet eerder dan per 1 januari 2006 kunnen worden verleend. 

Artikel 16. Citeertitel 

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige 
scholingsbelemmeringen. 
Deze regeling zal met de toelichting en bijlage 1 in de Staatscourant worden geplaatst. 
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Den Haag, 22 september 2005 
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

A.J. de Geus 
 
Bijlage 1 

Ernst handicap/ 

Scholingsbehoefte  

Klasse 1  Klasse 2  Klasse 3  

Lichamelijke, 
psychische of 
zintuiglijke 

belastbaarheid, mate 
van zelfredzaamheid  

Beperkingen in 
belastbaarheid zijn te 
compenseren  

Belastbaarheid is 
beperkt, maar 
voorspelbaar en continu  

Belastbaarheid is 
beperkt en 
onvoorspelbaar en 

discontinu  

    

 Perspectief op arbeid  Perspectief op arbeid  Perspectief op arbeid  

    

Persoonsgerichte zorg 

en begeleiding  

In lichte mate  Gemiddeld  Zwaar; bijv. er is 

sprake van 
zorgindicatie, therapie, 
bijzondere aandacht 
voor de handicap 
(handicapmanagement
)  

Opleidings- en 
handicapgerelateerde 
expertise  

Heeft binnen zijn 
functieverantwoordelijk
heid basale kennis van 
de meest voorkomende 

diagnosecategorieën en 
daarmee 
samenhangende 
persoonlijke en 
arbeidsgerelateerde 
beperkingen. 
Is in staat om i.s.m. 

andere professionals de 
als noodzakelijk 
geïndiceerde extra 
ondersteuning te geven.  

Heeft binnen zijn 
functieverantwoordelijk
heid kennis van alle 
voorkomende 

diagnosecategorieën en 
daarmee 
samenhangende 
persoonlijke en 
arbeidsgerelateerde 
beperkingen. 
Is in staat om 

zelfstandig en waar 
nodig i.s.m. andere 
professionals de als 
noodzakelijk 
geïndiceerde extra 
ondersteuning te geven.  

Heeft binnen zijn 
functieverantwoordelij
kheid brede kennis van 
alle voorkomende 

diagnosecategorieën 
en daarmee 
samenhangende 
persoonlijke en 
arbeidsgerelateerde 
beperkingen. 
Is in staat om in hoge 

mate zelfstandig de als 
noodzakelijk 
geïndiceerde extra 
ondersteuning te 
geven en collega’s 
daarin te coachen.  

    

Aanvullende 
persoonsgerichte 
aanpassingen en 
voorzieningen  

–  In beperkte mate 
noodzakelijk  

Programma wordt 
sterk bepaald door 
deze noodzakelijke 
aanpassingen en/of 
voorzieningen  

    

Groepsgrootte 
(continu)  

Geen eisen  Tot 8 personen  Tot 5 personen  

    

Individuele werk/leer 
instructie  

Af en toe gewenst  Periodiek noodzakelijk  Intensief  
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Verzorging in opleiding 
en verblijfs 
Voorziening  

–  –  Hulp bij algemene 
dagelijkse 
levensverrichtingen 
en/of voorbehouden 
medische handelingen 
voor cliënten met 

zwaar lichamelijke 
problematiek, en/of 
intensieve 
psychosociale 
begeleiding of therapie 
voor cliënten met 
zware psychiatrische 

aandoeningen  

    

Intensieve 
arbeidsbemiddeling en 
nazorg (duur en 
frequentie)  

Licht  Gemiddeld  Zwaar  

    

Maximale 
opleidingsduur  

1 jaar  2 jaar  2,5 jaar  

    

Indicatie studiebelasting  1600 uur 
studiebelasting  

3200 uur 
studiebelasting  

4000 uur 
studiebelasting  

    

Dagelijks reizen veelal 
bezwaarlijk: 
Verblijfs- of 
vervoersvoorziening  

–  Gemiddeld  In de meerderheid van 
de gevallen  

 

  



Verantwoordingsdocument Subsidieregeling voor 
scholing en re-integratie van personen met 

arbeidsbeperkingen en ernstige 
scholingsbelemmeringen; cohorten 2013-2016 
Versie: 1 augustus 2016 Copro 16xxx 

 

 

 

  Pagina 20 van 40 

 

 

Bijlage B: Regeling zoals geldend op 1 januari 2014. (cohort 2014) 

Bron: www.overheid.nl 
 
 
Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen 

Geldend van 15-09-2013 t/m 31-03-2015 
Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 september 2005, Directie 
Sociale Verzekeringen, nr. SV/R&S/2005/73174, houdende regels met betrekking tot de 
financiering van scholing van jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen 
(Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen) 
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
Gelet op artikel 50a van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten; 

Besluit: 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. de minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 
b. jonggehandicapte met ernstige scholingsbelemmeringen: jonggehandicapte met 
kenmerken als opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage die 

1°. na scholing of opleiding, die strekt tot behoud, herstel of bevordering van de mogelijkheid 
tot het verrichten van arbeid, in staat is algemeen geaccepteerde arbeid te verrichten als bedoeld 
in de artikelen 2:5 en 3:1 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, en 
2°. als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte of gebrek, ook met 
toepassing van voorzieningen als bedoeld in de artikelen 35 en 36 van de Wet werk en inkomen 
naar arbeidsvermogen en artikel 2.17 van de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen 
naar arbeidsvermogen ernstige belemmeringen ondervindt bij het deelnemen aan dergelijke 

scholing of opleiding; 
c. scholingsinstelling: rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf 

door scholing de inschakeling van jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen in de 
arbeid bevordert; 
d. cohort: een groep jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen die in een 
bepaald kalenderjaar zijn opleiding aan een scholingsinstelling is aangevangen; 
e. cohortperiode: periode van drie jaar en zeven maanden waarin een cohort een opleiding 

volgt aan een scholingsinstelling; 
f. trajectprijs: omvang van de subsidie als bedoeld in artikel 8 gedeeld door het begrote 
opleidingsresultaat of de aangegane dienstbetrekking, bedoeld in artikel 13. 
 

Artikel 2. Subsidie scholingsinstellingen 

1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt één keer per drie jaar op 

aanvraag, telkens voor de duur van vijf kalenderjaren en zeven maanden, subsidie ten behoeve 
van een scholingsinstelling die beroepsonderwijs voor jonggehandicapten met ernstige 
scholingsbelemmeringen verzorgt als bedoeld in artikel 7.2.2 van de Wet educatie en 
beroepsonderwijs en dat onderwijs is gericht op het verwerven van arbeidsmarktgerichte diploma’s 

of deelcertificaten. 
2. De beschikking tot verlening van subsidie als bedoeld in het eerste lid vermeldt de 
verhouding tussen het bedrag van de subsidie en de door de subsidieontvanger te verrichten 

activiteiten. 

Artikel 3. Subsidieplafond 

De minister stelt één keer per vier jaar, telkens voor de duur van vijf kalenderjaren en zeven 
maanden, het subsidieplafond per cohort vast en doet hiervan mededeling in de Staatscourant. 

Artikel 4. Verdeling beschikbare subsidie over aanvragers 

1. Na het verstrijken van de periode van indiening, bedoeld in artikel 6, vijfde lid, worden de 
aanvragen per cohort ingedeeld naar de ernst van de handicap of de behoefte aan scholing van de 

cursisten op wie de aanvraag betrekking heeft. 
2. Per cohort worden de aanvragen in een rangorde geplaatst. Daarbij worden de aanvragen 
beoordeeld naar de verhouding tussen de kosten van de opleiding en het percentage 

http://www.overheid.nl/
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jonggehandicapten dat na afronding van de door de scholingsinstelling verzorgde scholing een 
dienstbetrekking aangaat, waarbij de aanvraag met de gunstigste verhouding als eerste in de 

rangorde wordt geplaatst. 
3. Indien het subsidiebedrag dat verleend kan worden aan de subsidieaanvrager wiens 
aanvraag als eerste in de rangorde is geplaatst, lager is dan het subsidieplafond per cohort, 
bedoeld in artikel 3, verleent het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen dat 
subsidiebedrag. Indien aan de aanvrager van de volgende aanvraag een subsidiebedrag kan 
worden verleend dat lager is dan het bedrag dat na beslissing op de eerste aanvraag resteert, 

verleent het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen ook aan die aanvrager dat 
subsidiebedrag, en zo vervolgens. 
4. Indien in de rangorde een aanvraag aan de orde is waarop een hoger bedrag kan worden 
verleend dan het bedrag dat van het subsidieplafond per cohort resteert wordt het subsidiebedrag 
bepaald gelijk aan het van het subsidieplafond per cohort resterende bedrag. 
5. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen wijst resterende aanvragen af. 

Artikel 5. Subsidieaanvrager 

1. De subsidie wordt aangevraagd door een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die 
gemachtigd is om de scholingsinstelling ten behoeve waarvan de subsidie wordt aangevraagd, in 
rechte te vertegenwoordigen. 
2. De subsidie wordt verstrekt aan de subsidieaanvrager. 

Artikel 6. Subsidieaanvraag 

1. De aanvraag tot subsidieverlening wordt ingediend bij het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen. 

2. De subsidieaanvrager maakt bij de indiening van de aanvraag gebruik van het daartoe door 
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te verstrekken formulier. 
3. Bij de aanvraag wordt overgelegd: 
a. een beschrijving van de onderwijsvorm van de scholingsinstelling; 
b. een begroting van de voor subsidie in aanmerking te brengen kosten; 
c. een opgave van het aantal jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen van 

wie scholing met de subsidie wordt bekostigd met dien verstande dat de opgave van het aantal 
jonggehandicapten niet hoger mag zijn dan 10% van het gemiddeld aantal jonggehandicapten met 
ernstige scholingsbeperkingen in de laatste vijf jaar, bedoeld in onderdeel e.; 
d. een document waaruit blijkt dat de subsidieaanvrager gemachtigd is de scholingsinstelling 
ten behoeve waarvan subsidie wordt aangevraagd, in rechte te vertegenwoordigen; 
e. gegevens met betrekking tot het aantal jonggehandicapten met ernstige 
scholingsbelemmeringen dat in de laatste vijf jaar na het volgen van een opleiding bij een 

scholingsinstelling, in de arbeid is ingeschakeld; 
f. gegevens waaruit blijkt in welke mate de scholingsinstelling samenwerkt met partijen die in 
de regio zijn aangesloten bij samenwerkingsverbanden voor onderwijs of passend onderwijs, 
arbeidsmarkt en zorg. 
 
4. Indien de subsidieaanvrager voor de kosten, bedoeld in artikel 7, subsidie van een ander 
bestuursorgaan heeft aangevraagd of ontvangt, dan wel in verband daarmee van anderen 

inkomsten verwerft, doet hij daarvan mededeling in de aanvraag. 
5. Een aanvraag om subsidie wordt een zodanig tijdstip verzonden dat het Uitvoeringsinstituut 

werknemersverzekeringen deze ontvangt voor 1 november van het jaar voorafgaand aan het 
eerste kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft. Het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen geeft een beschikking binnen acht weken na ontvangst van de 
aanvraag. 

6. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen neemt een aanvraag tot 
subsidieverlening voor een bedrag van minder dan € 125.000,– niet in behandeling. 

Artikel 7. Subsidiabele kosten 

Voor subsidie kunnen slechts in aanmerking worden gebracht de volgende noodzakelijke, 
rechtstreeks aan de voorbereiding en de feitelijke uitvoering van de scholing of opleiding van 
jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen toe te rekenen, werkelijk gemaakte en 
ten laste van de scholingsinstelling ten behoeve waarvan de subsidie is aangevraagd, gebleken 

kosten van: 
a. personeel; 
b. lesmateriaal; 
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c. kosten van huisvesting, ICT en andere indirecte kosten; 
d. de woonfunctie van de jonggehandicapte met ernstige scholingsbelemmeringen; 

e. vervoer als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel j; 
f. inschakeling in de arbeid. 
 

Artikel 8. Omvang subsidie 

1. De subsidie voor de kosten, bedoeld in artikel 7, bedraagt maximaal het in de beschikking 
tot subsidieverlening overeenkomstig artikel 4 vastgestelde bedrag. 

2. Indien voor de kosten uit anderen hoofde subsidie of anderszins inkomsten worden 
verworven, wordt de omvang van de subsidie zodanig vastgesteld dat het totaal van alle subsidies 
en inkomsten ten hoogste 100% van de subsidiabele kosten bedraagt. 

Artikel 9. Weigering subsidie 

Subsidie wordt geweigerd, indien: 
a. de voor subsidie in aanmerking te brengen kosten niet in een redelijke verhouding staan 
tot de daarvan te verwachten resultaten of de eerder behaalde resultaten; 

b. de administratieve organisatie niet voldoet aan de eisen, genoemd in artikel 11; 
c. de scholingsinstelling niet meer dan één opleiding aanbiedt als bedoeld in artikel 7.2.2, 
eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs; 
d. het geïntegreerd aanbod op het terrein van zorg, re-integratie en onderwijs van de 
scholinginstelling onvoldoende rekening houdt met de specifieke behoeften van jonggehandicapten 
met ernstige scholingsbelemmeringen; 
e. de scholingsinstelling geen zorg draagt voor het vervoer tussen het woonadres van 

jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen en de scholingsinstelling of voor 
tegemoetkoming in de kosten van dat vervoer; 
f. de scholingsinstelling niet kan aangeven met welke activiteiten wordt bevorderd dat de 
jonggehandicapte met ernstige scholingsbelemmeringen direct aansluitend op de schoolopleiding 
kan instromen in het arbeidsproces; 
g. de scholingsinstelling in de twee jaar aansluitend op de afronding van de schoolopleiding 

door de jonggehandicapte met ernstige scholingsbelemmeringen geen nazorg biedt; 
h. de jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen op de scholingsinstelling 
afkomstig zijn uit minder dan drie regio’s als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Wet structuur 
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; 
i. niet wordt voldaan aan artikel 6, derde lid, onderdeel c. 
 

Artikel 10. Beschikking subsidieverlening/voorschot 

1. Indien de gevraagde subsidie geheel of gedeeltelijk wordt verleend, geeft het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan de subsidieaanvrager een beschikking tot 
subsidieverlening, waarbij per cohortperiode voor ieder cohort ambtshalve een voorschot van 60% 
van de verleende subsidie voor dat specifieke cohort kan worden verleend. 
2. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen is bevoegd in de cohortperiode ten 
hoogste één keer een tweede voorschot toe te kennen, waarbij de hoogte van het eerste en 
tweede voorschot tezamen ten hoogste 60% van de verleende subsidie voor dat specifieke cohort 

bedragen. 

Artikel 10a. Geen aanspraak vervolgsubsidie 

Verstrekking van subsidie door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op grond van 
deze regeling kan geen aanspraken doen ontstaan op verlening van een vervolgsubsidie. 

Artikel 11. Administratie 

1. De subsidieaanvrager draagt zorg voor een inzichtelijke en controleerbare administratie. 

Deze administratie bestaat uit een leerlingenadministratie en een financiële administratie, waarin 
alle voor de subsidieverlening en de subsidievaststelling noodzakelijke gegevens tijdig, juist en 
volledig zijn vastgelegd en zijn te verifiëren met bewijsstukken. 
2. De administratie biedt voldoende mogelijkheden voor een goede accountantscontrole. 
3. De subsidieaanvrager draagt er zorg voor dat voor de subsidieverlening en de 
subsidievaststelling noodzakelijke bescheiden bewaard blijven tot en met vijf jaren na het jaar 
waarin de subsidie is vastgesteld. 
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Artikel 11a. Meldingsplicht en voortgangsverslag 

1. De subsidieaanvrager doet onverwijld een schriftelijke melding aan het Uitvoeringsinstituut 

werknemersverzekeringen zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend 
niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan 
de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan. 
2. De in het vorige lid bedoelde omstandigheid doet zich in ieder geval, doch niet uitsluitend, 
voor indien er sprake is van een substantieel aantal minder te scholen jonggehandicapten met 
ernstige scholingsbelemmeringen dan waarop de door Uitvoeringsinstituut 

werknemersverzekeringen afgegeven toekenningsbeschikking is gebaseerd. 
3. De subsidieaanvrager overlegt één keer per periode van 12 maanden een tussentijds 
voortgangsverslag aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, conform de eisen die 
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in de beschikking aan dit verslag stelt. 

Artikel 12. Verantwoording en subsidievaststelling 

1. De subsidieaanvrager dient na afloop van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend een 
aanvraag tot subsidievaststelling in. Het verzoek tot subsidievaststelling wordt door het 

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen ontvangen uiterlijk dertien weken na afloop van de 
cohortperiode waarvoor subsidie is verleend. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
geeft een beschikking binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. 
2. De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, wordt ingediend onder gebruikmaking van het door 
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekte formulier, dat is ingericht 
overeenkomstig een door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vast te stellen model, 
vergezeld van een declaratie van de gemaakte subsidiabele kosten, bedoeld in artikel 7, die is 

ingericht overeenkomstig een door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vast te 
stellen model. 
3. De declaratie is voorzien van een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393, 
eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De verklaring van de accountant is gebaseerd 
op een controle die is uitgevoerd overeenkomstig het door het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen voorgeschreven controle- en rapportageprotocol. 

4. Op aanvraag kan de termijn, bedoeld in het eerste lid, worden verlengd met ten hoogste 

dertien weken. 
5. Indien van de subsidieaanvrager niet binnen de termijn, bedoeld in het eerste of vierde lid, 
een aanvraag tot subsidievaststelling is ontvangen, stelt het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen de subsidie binnen acht weken na afloop van de desbetreffende termijn 
ambtshalve vast. 

Artikel 13. Wijze subsidievaststelling 

1. De subsidie wordt als volgt vastgesteld: 
a. de subsidie wordt vastgesteld op 20% van het op grond van artikel 4 vastgestelde bedrag; 
b. in aanvulling op de vaststelling, bedoeld in onderdeel a, wordt de subsidie op basis van het 
aantal in de afrekening genoemde trajecten vastgesteld op 80% indien het opleidingsresultaat, 
bedoeld in artikel 2, is behaald en het in de aanvraag genoemde aantal of een hoger aantal 
jonggehandicapten, nadat zij het opleidingsresultaat hebben behaald, een dienstbetrekking is 
aangegaan. 

 

2. Indien niet is voldaan aan het eerste lid, onderdeel b, wordt in aanvulling op de 
vaststelling, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, de subsidie vastgesteld op 40% van de 
trajectprijs per behaald onderwijsresultaat en 40% van de trajectprijs per aangegane 
dienstbetrekking. 

Artikel 14. Aanvullende subsidie 2009–2012 

[Vervallen per 15-09-2013] 

Artikel 14a. Toedeling scholingsactiviteiten 

1. De subsidieaanvrager geeft bij de aanvraag, bedoeld in artikel 12, eerste lid, aan ten 
aanzien van welke jonggehandicapten activiteiten plaatsgevonden hebben in het kader van de 
aanvullende subsidie, bedoeld in artikel 14, eerste lid. 
2. Bij de vaststelling van de subsidie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, blijven activiteiten die 
plaatsvonden ten aanzien van jonggehandicapten, bedoeld in het eerste lid, buiten beschouwing. 

Artikel 14b. Beschikking subsidieverlening en voorschot 
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Indien de gevraagde aanvullende subsidie, bedoeld in artikel 14, eerste lid, geheel of gedeeltelijk 
wordt verleend, zendt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan de subsidieaanvrager 

een beschikking tot subsidieverlening. Bij de subsidieverlening kan het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen een voorschot verstrekken van 60% van de verleende subsidie. Dit 
voorschot kan op verzoek van de subsidieaanvrager door het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen worden verhoogd, welk verzoek ten hoogste één keer per jaar kan 
worden ingediend. 

Artikel 14c. Verantwoording Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 

1. Binnen acht weken nadat een beschikking tot subsidieverlening is gegeven, overlegt het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan de minister per cohort gegevens over aantallen 
toegekende trajecten per subsidieaanvrager. 
2. Binnen acht weken nadat over een cohortperiode een beschikking tot subsidievaststelling is 
gegeven, overlegt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan de minister per cohort 
gegevens over het aantal opgeleide en het aantal geplaatste jonggehandicapten met ernstige 

scholingsbelemmeringen, alsmede de totaal uitgekeerde bedragen. 

3. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen informeert de minister onverwijld over 
ontwikkelingen met betrekking tot de uitvoering van deze regeling die van zodanig maatschappelijk 
of politiek belang zijn of die anderszins zodanig de aandacht kunnen trekken, dat tijdige 
kennisneming door de minister gewenst is. 

Artikel 15. Inwerkingtreding 

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de 
Staatscourant waarin zij wordt geplaatst met dien verstande dat subsidies op grond van deze 

regeling niet eerder dan per 1 januari 2006 kunnen worden verleend. 

Artikel 16. Citeertitel 

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige 
scholingsbelemmeringen. 
Deze regeling zal met de toelichting en bijlage 1 in de Staatscourant worden geplaatst. 

 

 
 
Den Haag, 22 september 2005 
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
A.J. de Geus 
 
 

Bijlage 1 

Ernst handicap/scholingsbehoefte   

Problematiek  Meervoudige problematiek waarvan 
gedragsproblemen een onderdeel zijn  

Lichamelijke, psychische of zintuiglijke 

belastbaarheid, mate van zelfredzaamheid  

Belastbaarheid is beperkt en onvoorspelbaar en 

discontinu  

Persoonsgerichte zorg en begeleiding  Zwaar; er is bijvoorbeeld sprake van zorgindicatie, 
therapie, bijzondere aandacht voor de handicap 

(handicapmanagement)  

Opleidings- en handicapgerelateerde expertise  Heeft binnen zijn functieverantwoordelijkheid brede 
kennis van alle voorkomende diagnosecategorieën 

en daarmee samenhangende persoonlijke en 
arbeidsgerelateerde beperkingen. 
Is in staat om in hoge mate zelfstandig de als 
noodzakelijk geïndiceerde extra ondersteuning te 
geven en collega’s daarin te coachen.  

Aanvullende persoonsgerichte aanpassingen en 
voorzieningen  

Programma wordt sterk bepaald door deze 
noodzakelijke aanpassingen en/of voorzieningen  
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Groepsgrootte 
(continu)  

Tot 5 personen  

Individuele werk- of leerinstructie  Intensief  

Verzorging in opleiding en verblijfsvoorziening  Hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen 
en/of voorbehouden medische handelingen voor 
cliënten met zwaar lichamelijke problematiek, 

en/of intensieve psychosociale begeleiding of 
therapie voor cliënten met zware psychiatrische 
aandoeningen  

Intensieve arbeidsbemiddeling en nazorg (duur 

en frequentie)  

Zwaar  

Maximale opleidingsduur  2,5 jaar  

Indicatie studiebelasting  4.000 uur studiebelasting  

Dagelijks reizen veelal bezwaarlijk: 
Verblijfs- of vervoersvoorziening  

In de meerderheid van de gevallen  

 
  



Verantwoordingsdocument Subsidieregeling voor 
scholing en re-integratie van personen met 

arbeidsbeperkingen en ernstige 
scholingsbelemmeringen; cohorten 2013-2016 
Versie: 1 augustus 2016 Copro 16xxx 

 

 

 

  Pagina 26 van 40 

 

Bijlage C. Regeling zoals geldend op 1 april 2015. (cohorten 2015 

en 2016) 

Bron: www.overheid.nl 

 
Met deze regeling wordt vanaf cohort 2015 de toelating van potentiële cursisten die onder 
verantwoordelijkheid van gemeenten vallen geregeld. Voor 1 april betreft het alleen cursisten uit 
de UWV populatie in lijn met de regeling 2014. 
 
 
Subsidieregeling voor scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en ernstige 

scholingsbelemmeringen 
Geldend van 01-04-2015 t/m 30-06-2015 (na wijziging met terugwerkende kracht) 
Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 september 2005, Directie 
Sociale Verzekeringen, nr. SV/R&S/2005/73174, houdende regels met betrekking tot de 

financiering van scholing van jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen 
(Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen) 
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

Gelet op artikel 50a van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten; 
Besluit: 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. de minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 
b. persoon met ernstige scholingsbelemmeringen: persoon als bedoeld in de artikelen 2:3 of 
3:2 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten of artikel 7, eerste lid, 

onderdeel a, van de Participatiewet, die nog geen diploma van een opleiding als bedoeld in artikel 
7.2.2, eerste lid, onderdelen b tot en met e, van de Wet educatie en beroepsonderwijs heeft 
verworven, die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en kenmerken heeft zoals opgenomen in de bij 
deze regeling behorende bijlage die: 
1°. na scholing of opleiding, die strekt tot behoud, herstel of bevordering van de mogelijkheid 
tot het verrichten van arbeid, in staat is om algemeen geaccepteerde arbeid te verrichten als 
bedoeld in de artikelen 2:5 en 3:1 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening 

jonggehandicapten en 6, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, en 
2°. als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte of gebrek, ook met 
toepassing van voorzieningen als bedoeld in de artikelen 35 en 36 van de Wet werk en inkomen 
naar arbeidsvermogen, 7, eerste lid, onderdeel a, en 10, eerste lid, van de Participatiewet, 2:22 
van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en 19a van de Wet overige 
OCW-subsidies, ernstige belemmeringen ondervindt bij het deelnemen aan dergelijke scholing of 
opleiding; 

c. scholingsinstelling: rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf 
door scholing de inschakeling van personen met ernstige scholingsbelemmeringen in de arbeid 
bevordert; 
d. cohort: een groep personen met ernstige scholingsbelemmeringen die in een bepaald 
kalenderjaar zijn opleiding aan een scholingsinstelling is aangevangen; 
e. cohortperiode: periode van drie jaar en zeven maanden waarin een cohort een opleiding 

volgt aan een scholingsinstelling; 
f. trajectprijs: omvang van de subsidie als bedoeld in artikel 8 gedeeld door het begrote 

opleidingsresultaat of de aangegane dienstbetrekking, bedoeld in artikel 13; 
g. het college: het college van burgemeester en wethouders. 
 

Artikel 1a. Vaststelling persoon met ernstige scholingsbelemmeringen 

1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen oordeelt of een persoon waarvoor het 

college verantwoordelijk is een persoon met ernstige scholingsbelemmeringen is als bedoeld in 
artikel 1, onderdeel b, met dien verstande dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
de persoon alleen beoordeelt op de sociaal-medische criteria van de bij deze regeling behorende 
bijlage. 
2. Voor de beoordeling van een persoon waarvoor het college verantwoordelijk is, maakt de 
persoon gebruik van een daartoe door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te 
verstrekken formulier. Bij de aanvraag overlegt de persoon op verzoek van het Uitvoeringsinstituut 

werknemersverzekeringen alle gegevens die nodig zijn om vast te stellen of hij een persoon met 
ernstige scholingsbelemmeringen is als bedoeld in artikel 1, onderdeel b. 

http://www.overheid.nl/
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3. Indien het college verantwoordelijk is voor de re-integratie van een persoon, neemt het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de aanvraag, bedoeld in het tweede lid, niet in 

behandeling, dan nadat deze persoon schriftelijk instemming heeft verkregen van het college. 

Artikel 1b. Grondslag 

Deze regeling berust op de artikelen 2:29, eerste lid, en 3:49, eerste lid, van de Wet 
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en 32c, eerste lid, van de Wet structuur 
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen. 

Artikel 2. Subsidie scholingsinstellingen 

1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt één keer per drie jaar op 
aanvraag, telkens voor de duur van vijf kalenderjaren en zeven maanden, subsidie ten behoeve 
van een scholingsinstelling die beroepsonderwijs voor personen met ernstige 
scholingsbelemmeringen verzorgt als bedoeld in artikel 7.2.2 van de Wet educatie en 

beroepsonderwijs en dat onderwijs is gericht op het verwerven van arbeidsmarktgerichte diploma’s 
of deelcertificaten. 
2. De beschikking tot verlening van subsidie als bedoeld in het eerste lid vermeldt de 

verhouding tussen het bedrag van de subsidie en de door de subsidieontvanger te verrichten 
activiteiten. 

Artikel 3. Subsidieplafond 

De minister stelt één keer per vier jaar, telkens voor de duur van vijf kalenderjaren en zeven 
maanden, het subsidieplafond per cohort vast en doet hiervan mededeling in de Staatscourant. 

Artikel 4. Verdeling beschikbare subsidie over aanvragers 

1. Na het verstrijken van de periode van indiening, bedoeld in artikel 6, vijfde lid, worden de 

aanvragen per cohort ingedeeld naar de ernst van de handicap of de behoefte aan scholing van de 
cursisten op wie de aanvraag betrekking heeft. 
2. Per cohort worden de aanvragen in een rangorde geplaatst. Daarbij worden de aanvragen 
beoordeeld naar de verhouding tussen de kosten van de opleiding en het percentage personen dat 

na afronding van de door de scholingsinstelling verzorgde scholing een dienstbetrekking aangaat, 
waarbij de aanvraag met de gunstigste verhouding als eerste in de rangorde wordt geplaatst. 

3. Indien het subsidiebedrag dat verleend kan worden aan de subsidieaanvrager wiens 
aanvraag als eerste in de rangorde is geplaatst, lager is dan het subsidieplafond per cohort, 
bedoeld in artikel 3, verleent het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen dat 
subsidiebedrag. Indien aan de aanvrager van de volgende aanvraag een subsidiebedrag kan 
worden verleend dat lager is dan het bedrag dat na beslissing op de eerste aanvraag resteert, 
verleent het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen ook aan die aanvrager dat 
subsidiebedrag, en zo vervolgens. 

4. Indien in de rangorde een aanvraag aan de orde is waarop een hoger bedrag kan worden 
verleend dan het bedrag dat van het subsidieplafond per cohort resteert wordt het subsidiebedrag 
bepaald gelijk aan het van het subsidieplafond per cohort resterende bedrag. 
5. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen wijst resterende aanvragen af. 

Artikel 5. Subsidieaanvrager 

1. De subsidie wordt aangevraagd door een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die 

gemachtigd is om de scholingsinstelling ten behoeve waarvan de subsidie wordt aangevraagd, in 

rechte te vertegenwoordigen. 
2. De subsidie wordt verstrekt aan de subsidieaanvrager. 

Artikel 6. Subsidieaanvraag 

1. De aanvraag tot subsidieverlening wordt ingediend bij het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen. 
2. De subsidieaanvrager maakt bij de indiening van de aanvraag gebruik van het daartoe door 

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te verstrekken formulier. 
3. Bij de aanvraag wordt overgelegd: 
a. een beschrijving van de onderwijsvorm van de scholingsinstelling; 
b. een begroting van de voor subsidie in aanmerking te brengen kosten; 
c. een opgave van het aantal personen met ernstige scholingsbelemmeringen van wie 
scholing met de subsidie wordt bekostigd met dien verstande dat de opgave van het aantal 
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personen niet hoger mag zijn dan 10% van het gemiddeld aantal personen met ernstige 
scholingsbeperkingen in de laatste vijf jaar, bedoeld in onderdeel e.; 

d. een document waaruit blijkt dat de subsidieaanvrager gemachtigd is de scholingsinstelling 
ten behoeve waarvan subsidie wordt aangevraagd, in rechte te vertegenwoordigen; 
e. gegevens met betrekking tot het aantal personen met ernstige scholingsbelemmeringen dat 
in de laatste vijf jaar na het volgen van een opleiding bij een scholingsinstelling, in de arbeid is 
ingeschakeld; 
f. gegevens waaruit blijkt in welke mate de scholingsinstelling samenwerkt met partijen die in 

de regio zijn aangesloten bij samenwerkingsverbanden voor onderwijs of passend onderwijs, 
arbeidsmarkt en zorg. 
 
4. Indien de subsidieaanvrager voor de kosten, bedoeld in artikel 7, subsidie van een ander 
bestuursorgaan heeft aangevraagd of ontvangt, dan wel in verband daarmee van anderen 
inkomsten verwerft, doet hij daarvan mededeling in de aanvraag. 
5. Een aanvraag om subsidie wordt een zodanig tijdstip verzonden dat het Uitvoeringsinstituut 

werknemersverzekeringen deze ontvangt voor 1 november van het jaar voorafgaand aan het 
eerste kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft. Het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen geeft een beschikking binnen acht weken na ontvangst van de 
aanvraag. 
6. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen neemt een aanvraag tot 
subsidieverlening voor een bedrag van minder dan € 125.000,– niet in behandeling. 

Artikel 7. Subsidiabele kosten 

Voor subsidie kunnen slechts in aanmerking worden gebracht de volgende noodzakelijke, 
rechtstreeks aan de voorbereiding en de feitelijke uitvoering van de scholing of opleiding van 
personen met ernstige scholingsbelemmeringen toe te rekenen, werkelijk gemaakte en ten laste 
van de scholingsinstelling ten behoeve waarvan de subsidie is aangevraagd, gebleken kosten van: 
a. personeel; 
b. lesmateriaal; 

c. kosten van huisvesting, ICT en andere indirecte kosten; 

d. de woonfunctie van de persoon met ernstige scholingsbelemmeringen; 
e. vervoer als bedoeld in artikel 9, onderdeel e; 
f. inschakeling in de arbeid. 
 

Artikel 8. Omvang subsidie 

1. De subsidie voor de kosten, bedoeld in artikel 7, bedraagt maximaal het in de beschikking 

tot subsidieverlening overeenkomstig artikel 4 vastgestelde bedrag. 
2. Indien voor de kosten uit anderen hoofde subsidie of anderszins inkomsten worden 
verworven, wordt de omvang van de subsidie zodanig vastgesteld dat het totaal van alle subsidies 
en inkomsten ten hoogste 100% van de subsidiabele kosten bedraagt. 

Artikel 9. Weigering subsidie 

Subsidie wordt geweigerd, indien: 
a. de voor subsidie in aanmerking te brengen kosten niet in een redelijke verhouding staan 

tot de daarvan te verwachten resultaten of de eerder behaalde resultaten; 

b. de administratieve organisatie niet voldoet aan de eisen, genoemd in artikel 11; 
c. de scholingsinstelling niet meer dan één opleiding aanbiedt als bedoeld in artikel 7.2.2, 
eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs; 
d. het geïntegreerd aanbod op het terrein van zorg, re-integratie en onderwijs van de 
scholinginstelling onvoldoende rekening houdt met de specifieke behoeften van personen met 

ernstige scholingsbelemmeringen; 
e. de scholingsinstelling geen zorg draagt voor het vervoer tussen het woonadres van 
personen met ernstige scholingsbelemmeringen en de scholingsinstelling of voor tegemoetkoming 
in de kosten van dat vervoer; 
f. de scholingsinstelling niet kan aangeven met welke activiteiten wordt bevorderd dat de 
persoon met ernstige scholingsbelemmeringen direct aansluitend op de schoolopleiding kan 
instromen in het arbeidsproces; 

g. de scholingsinstelling in de twee jaar aansluitend op de afronding van de schoolopleiding 
door de persoon met ernstige scholingsbelemmeringen geen nazorg biedt; 
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h. de personen met ernstige scholingsbelemmeringen op de scholingsinstelling afkomstig zijn 
uit minder dan drie regio’s als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Wet structuur 

uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; 
i. niet wordt voldaan aan artikel 6, derde lid, onderdeel c. 
 

Artikel 10. Beschikking subsidieverlening/voorschot 

1. Indien de gevraagde subsidie geheel of gedeeltelijk wordt verleend, geeft het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan de subsidieaanvrager een beschikking tot 

subsidieverlening, waarbij per cohortperiode voor ieder cohort ambtshalve een voorschot van 60% 
van de verleende subsidie voor dat specifieke cohort kan worden verleend. 
2. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen is bevoegd in de cohortperiode ten 
hoogste één keer een tweede voorschot toe te kennen, waarbij de hoogte van het eerste en 
tweede voorschot tezamen ten hoogste 60% van de verleende subsidie voor dat specifieke cohort 
bedragen. 

Artikel 10a. Geen aanspraak vervolgsubsidie 

Verstrekking van subsidie door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op grond van 
deze regeling kan geen aanspraken doen ontstaan op verlening van een vervolgsubsidie. 

Artikel 11. Administratie 

1. De subsidieaanvrager draagt zorg voor een inzichtelijke en controleerbare administratie. 
Deze administratie bestaat uit een leerlingenadministratie en een financiële administratie, waarin 
alle voor de subsidieverlening en de subsidievaststelling noodzakelijke gegevens tijdig, juist en 
volledig zijn vastgelegd en zijn te verifiëren met bewijsstukken. 

2. De administratie biedt voldoende mogelijkheden voor een goede accountantscontrole. 
3. De subsidieaanvrager draagt er zorg voor dat voor de subsidieverlening en de 
subsidievaststelling noodzakelijke bescheiden bewaard blijven tot en met vijf jaren na het jaar 
waarin de subsidie is vastgesteld. 

Artikel 11a. Meldingsplicht en voortgangsverslag 

1. De subsidieaanvrager doet onverwijld een schriftelijke melding aan het Uitvoeringsinstituut 

werknemersverzekeringen zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend 
niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan 
de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan. 
2. De in het vorige lid bedoelde omstandigheid doet zich in ieder geval, doch niet uitsluitend, 
voor indien er sprake is van een substantieel aantal minder te scholen personen met ernstige 
scholingsbelemmeringen dan waarop de door Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
afgegeven toekenningsbeschikking is gebaseerd. 

3. De subsidieaanvrager overlegt één keer per periode van 12 maanden een tussentijds 
voortgangsverslag aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, conform de eisen die 
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in de beschikking aan dit verslag stelt. 

Artikel 12. Verantwoording en subsidievaststelling 

1. De subsidieaanvrager dient na afloop van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend een 
aanvraag tot subsidievaststelling in. Het verzoek tot subsidievaststelling wordt door het 

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen ontvangen uiterlijk dertien weken na afloop van de 

cohortperiode waarvoor subsidie is verleend. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
geeft een beschikking binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. 
2. De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, wordt ingediend onder gebruikmaking van het door 
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekte formulier, dat is ingericht 
overeenkomstig een door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vast te stellen model, 
vergezeld van een declaratie van de gemaakte subsidiabele kosten, bedoeld in artikel 7, die is 

ingericht overeenkomstig een door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vast te 
stellen model. 
3. De declaratie is voorzien van een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393, 
eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De verklaring van de accountant is gebaseerd 
op een controle die is uitgevoerd overeenkomstig het door het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen voorgeschreven controle- en rapportageprotocol. 
4. Op aanvraag kan de termijn, bedoeld in het eerste lid, worden verlengd met ten hoogste 

dertien weken. 
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5. Indien van de subsidieaanvrager niet binnen de termijn, bedoeld in het eerste of vierde lid, 
een aanvraag tot subsidievaststelling is ontvangen, stelt het Uitvoeringsinstituut 

werknemersverzekeringen de subsidie binnen acht weken na afloop van de desbetreffende termijn 
ambtshalve vast. 

Artikel 13. Wijze subsidievaststelling 

1. De subsidie wordt als volgt vastgesteld: 
a. de subsidie wordt vastgesteld op 20% van het op grond van artikel 4 vastgestelde bedrag; 
b. in aanvulling op de vaststelling, bedoeld in onderdeel a, wordt de subsidie op basis van het 

aantal in de afrekening genoemde trajecten vastgesteld op 80% indien het opleidingsresultaat, 
bedoeld in artikel 2, is behaald en het in de aanvraag genoemde aantal of een hoger aantal 
personen, nadat zij het opleidingsresultaat hebben behaald, een dienstbetrekking is aangegaan. 
 
2. Indien niet is voldaan aan het eerste lid, onderdeel b, wordt in aanvulling op de 
vaststelling, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, de subsidie vastgesteld op 40% van de 

trajectprijs per behaald onderwijsresultaat en 40% van de trajectprijs per aangegane 

dienstbetrekking. 

Artikel 14. Aanvullende subsidie 2009–2012 

[Vervallen per 15-09-2013] 

Artikel 14a. Toedeling scholingsactiviteiten 

[Vervallen per 01-04-2015 01-04-2015] 

Artikel 14b. Beschikking subsidieverlening en voorschot 

[Vervallen per 01-04-2015] 

Artikel 14c. Verantwoording Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 

1. Binnen acht weken nadat een beschikking tot subsidieverlening is gegeven, overlegt het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan de minister per cohort gegevens over aantallen 

toegekende trajecten per subsidieaanvrager. 
2. Binnen acht weken nadat over een cohortperiode een beschikking tot subsidievaststelling is 
gegeven, overlegt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan de minister per cohort 

gegevens over het aantal opgeleide en het aantal geplaatste personen met ernstige 
scholingsbelemmeringen, alsmede de totaal uitgekeerde bedragen. 
3. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen informeert de minister onverwijld over 
ontwikkelingen met betrekking tot de uitvoering van deze regeling die van zodanig maatschappelijk 
of politiek belang zijn of die anderszins zodanig de aandacht kunnen trekken, dat tijdige 
kennisneming door de minister gewenst is. 

Artikel 15. Inwerkingtreding 

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de 
Staatscourant waarin zij wordt geplaatst met dien verstande dat subsidies op grond van deze 
regeling niet eerder dan per 1 januari 2006 kunnen worden verleend. 
2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2018, met dien verstande dat de regeling 
van toepassing blijft op voor die datum reeds verleende subsidies. 

Artikel 16. Citeertitel 

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling voor scholing en re-integratie van personen 

met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen. 
Deze regeling zal met de toelichting en bijlage 1 in de Staatscourant worden geplaatst. 
 
 
 
Den Haag, 22 september 2005 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
A.J. de Geus 
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Bijlage 1 

Ernst handicap/scholingsbehoefte   

Problematiek  Meervoudige problematiek waarvan 
gedragsproblemen een onderdeel zijn  

Lichamelijke, psychische of zintuiglijke 

belastbaarheid, mate van zelfredzaamheid  

Belastbaarheid is beperkt en onvoorspelbaar en 

discontinu  

Persoonsgerichte zorg en begeleiding  Zwaar; er is bijvoorbeeld sprake van zorgindicatie, 
therapie, bijzondere aandacht voor de handicap 
(handicapmanagement)  

Opleidings- en handicapgerelateerde expertise  Heeft binnen zijn functieverantwoordelijkheid brede 
kennis van alle voorkomende diagnosecategorieën 

en daarmee samenhangende persoonlijke en 

arbeidsgerelateerde beperkingen. 
Is in staat om in hoge mate zelfstandig de als 
noodzakelijk geïndiceerde extra ondersteuning te 
geven en collega’s daarin te coachen.  

Aanvullende persoonsgerichte aanpassingen en 
voorzieningen  

Programma wordt sterk bepaald door deze 
noodzakelijke aanpassingen en/of voorzieningen  

Groepsgrootte 

(continu)  

Tot 5 personen  

Individuele werk- of leerinstructie  Intensief  

Verzorging in opleiding en verblijfsvoorziening  Hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen 
en/of voorbehouden medische handelingen voor 
cliënten met zwaar lichamelijke problematiek, 

en/of intensieve psychosociale begeleiding of 

therapie voor cliënten met zware psychiatrische 
aandoeningen  

Intensieve arbeidsbemiddeling en nazorg (duur 
en frequentie)  

Zwaar  

Maximale opleidingsduur  2,5 jaar  

Indicatie studiebelasting  4.000 uur studiebelasting  

Dagelijks reizen veelal bezwaarlijk: 

Verblijfs- of vervoersvoorziening  

In de meerderheid van de gevallen  
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Bijlage D: Regeling zoals geldend op 1 augustus 2016 (cohort 

2017) 

 

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 september 2005, Directie 
Sociale Verzekeringen, nr. SV/R&S/2005/73174, houdende regels met betrekking tot de 
financiering van scholing van jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen 
(Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen) 
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
Gelet op artikel 50a van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten; 
Besluit: 

Artikel 1. Begripsbepalingen 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. de minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 
b. persoon met ernstige scholingsbelemmeringen: persoon als bedoeld in de artikelen 2:3 of 

3:2 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten of artikel 7, eerste lid, 
onderdeel a, van de Participatiewet, die nog geen diploma van een opleiding als bedoeld in artikel 
7.2.2, eerste lid, onderdelen b tot en met e, van de Wet educatie en beroepsonderwijs heeft 

verworven, die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en kenmerken heeft zoals opgenomen in de bij 
deze regeling behorende bijlage die: 
1°. na scholing of opleiding, die strekt tot behoud, herstel of bevordering van de mogelijkheid 
tot het verrichten van arbeid, in staat is om algemeen geaccepteerde arbeid te verrichten als 
bedoeld in de artikelen 2:5 en 3:1 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening 
jonggehandicapten en 6, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, en 

2°. als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte of gebrek, ook met 
toepassing van voorzieningen als bedoeld in de artikelen 35 en 36 van de Wet werk en inkomen 
naar arbeidsvermogen, 7, eerste lid, onderdeel a, en 10, eerste lid, van de Participatiewet, 2:22 
van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en 19a van de Wet overige 
OCW-subsidies, ernstige belemmeringen ondervindt bij het deelnemen aan dergelijke scholing of 
opleiding; 
c. scholingsinstelling: rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf 

door scholing de inschakeling van personen met ernstige scholingsbelemmeringen in de arbeid 
bevordert; 
d. cohort: een groep personen met ernstige scholingsbelemmeringen die in een bepaald 
kalenderjaar zijn opleiding aan een scholingsinstelling is aangevangen; 
e. cohortperiode: periode van drie jaar en zeven maanden waarin een cohort een opleiding 
volgt aan een scholingsinstelling; 
f. trajectprijs: omvang van de subsidie als bedoeld in artikel 8 gedeeld door het begrote 

opleidingsresultaat of de aangegane dienstbetrekking, bedoeld in artikel 13; 
g. het college: het college van burgemeester en wethouders. 
 
Artikel 1a. Vaststelling persoon met ernstige scholingsbelemmeringen 
1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen oordeelt of een persoon waarvoor het 
college verantwoordelijk is een persoon met ernstige scholingsbelemmeringen is als bedoeld in 

artikel 1, onderdeel b, met dien verstande dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
de persoon alleen beoordeelt op de sociaal-medische criteria van de bij deze regeling behorende 

bijlage. 
2. Voor de beoordeling van een persoon waarvoor het college verantwoordelijk is, maakt de 
persoon gebruik van een daartoe door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te 
verstrekken formulier. Bij de aanvraag overlegt de persoon op verzoek van het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen alle gegevens die nodig zijn om vast te stellen of hij een persoon met 

ernstige scholingsbelemmeringen is als bedoeld in artikel 1, onderdeel b. 
3. Indien het college verantwoordelijk is voor de re-integratie van een persoon, neemt het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de aanvraag, bedoeld in het tweede lid, niet in 
behandeling, dan nadat deze persoon schriftelijk instemming heeft verkregen van het college. 
Artikel 1b. Grondslag 
Deze regeling berust op de artikelen 2:29, eerste lid, en 3:49, eerste lid, van de Wet 
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en 32c, eerste lid, van de Wet structuur 

uitvoeringsorganisatie werk en inkomen. 
Artikel 2. Subsidie scholingsinstellingen 
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1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt één keer per drie jaar op 
aanvraag, telkens voor de duur van vijf kalenderjaren en zeven maanden, subsidie ten behoeve 

van een scholingsinstelling die beroepsonderwijs voor personen met ernstige 
scholingsbelemmeringen verzorgt als bedoeld in artikel 7.2.2 van de Wet educatie en 
beroepsonderwijs en dat onderwijs is gericht op het verwerven van arbeidsmarktgerichte diploma’s 
of deelcertificaten. 
2. De beschikking tot verlening van subsidie als bedoeld in het eerste lid vermeldt de 
verhouding tussen het bedrag van de subsidie en de door de subsidieontvanger te verrichten 

activiteiten. 
3. In afwijking van het eerste lid verstrekt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
voor het jaar 2017 subsidie voor de duur van drie kalenderjaren en zeven maanden. 
Artikel 3. Subsidieplafond 
De minister stelt één keer per vier jaar, telkens voor de duur van vijf kalenderjaren en zeven 
maanden, het subsidieplafond per cohort vast en doet hiervan mededeling in de Staatscourant. 
Artikel 4. Verdeling beschikbare subsidie over aanvragers 

1. Na het verstrijken van de periode van indiening, bedoeld in artikel 6, vijfde lid, worden de 
aanvragen per cohort ingedeeld naar de ernst van de handicap of de behoefte aan scholing van de 
cursisten op wie de aanvraag betrekking heeft. 
2. Per cohort worden de aanvragen in een rangorde geplaatst. Daarbij worden de aanvragen 
beoordeeld naar de verhouding tussen de kosten van de opleiding en het percentage personen dat 
na afronding van de door de scholingsinstelling verzorgde scholing een dienstbetrekking aangaat, 
waarbij de aanvraag met de gunstigste verhouding als eerste in de rangorde wordt geplaatst. 

3. Indien het subsidiebedrag dat verleend kan worden aan de subsidieaanvrager wiens 
aanvraag als eerste in de rangorde is geplaatst, lager is dan het subsidieplafond per cohort, 
bedoeld in artikel 3, verleent het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen dat 
subsidiebedrag. Indien aan de aanvrager van de volgende aanvraag een subsidiebedrag kan 
worden verleend dat lager is dan het bedrag dat na beslissing op de eerste aanvraag resteert, 
verleent het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen ook aan die aanvrager dat 

subsidiebedrag, en zo vervolgens. 
4. Indien in de rangorde een aanvraag aan de orde is waarop een hoger bedrag kan worden 

verleend dan het bedrag dat van het subsidieplafond per cohort resteert wordt het subsidiebedrag 
bepaald gelijk aan het van het subsidieplafond per cohort resterende bedrag. 
5. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen wijst resterende aanvragen af. 
Artikel 5. Subsidieaanvrager 
1. De subsidie wordt aangevraagd door een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die 

gemachtigd is om de scholingsinstelling ten behoeve waarvan de subsidie wordt aangevraagd, in 
rechte te vertegenwoordigen. 
2. De subsidie wordt verstrekt aan de subsidieaanvrager. 
Artikel 6. Subsidieaanvraag 
1. De aanvraag tot subsidieverlening wordt ingediend bij het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen. 
2. De subsidieaanvrager maakt bij de indiening van de aanvraag gebruik van het daartoe door 

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te verstrekken formulier. 
3. Bij de aanvraag wordt overgelegd: 
a. een beschrijving van de onderwijsvorm van de scholingsinstelling; 
b. een begroting van de voor subsidie in aanmerking te brengen kosten; 

c. een opgave van het aantal personen met ernstige scholingsbelemmeringen van wie 
scholing met de subsidie wordt bekostigd met dien verstande dat de opgave van het aantal 

personen niet hoger mag zijn dan 10% van het gemiddeld aantal personen met ernstige 
scholingsbeperkingen in de laatste vijf jaar, bedoeld in onderdeel e.; 
d. een document waaruit blijkt dat de subsidieaanvrager gemachtigd is de scholingsinstelling 
ten behoeve waarvan subsidie wordt aangevraagd, in rechte te vertegenwoordigen; 
e. gegevens met betrekking tot het aantal personen met ernstige scholingsbelemmeringen dat 
in de laatste vijf jaar na het volgen van een opleiding bij een scholingsinstelling, in de arbeid is 
ingeschakeld; 

f. gegevens waaruit blijkt in welke mate de scholingsinstelling samenwerkt met partijen die in 
de regio zijn aangesloten bij samenwerkingsverbanden voor onderwijs of passend onderwijs, 
arbeidsmarkt en zorg. 
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4. Indien de subsidieaanvrager voor de kosten, bedoeld in artikel 7, subsidie van een ander 
bestuursorgaan heeft aangevraagd of ontvangt, dan wel in verband daarmee van anderen 

inkomsten verwerft, doet hij daarvan mededeling in de aanvraag. 
5. Een aanvraag om subsidie wordt een zodanig tijdstip verzonden dat het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen deze ontvangt voor 1 november van het jaar voorafgaand aan het 
eerste kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft. Het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen geeft een beschikking binnen acht weken na ontvangst van de 
aanvraag. 

6. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen neemt een aanvraag tot 
subsidieverlening voor een bedrag van minder dan € 125.000,– niet in behandeling. 
Artikel 7. Subsidiabele kosten 
Voor subsidie kunnen slechts in aanmerking worden gebracht de volgende noodzakelijke, 
rechtstreeks aan de voorbereiding en de feitelijke uitvoering van de scholing of opleiding van 
personen met ernstige scholingsbelemmeringen toe te rekenen en ten laste van de 
scholingsinstelling ten behoeve waarvan de subsidie is aangevraagd, begrote kosten van: 

a. personeel; 
b. lesmateriaal; 
c. kosten van huisvesting, ICT en andere indirecte kosten; 
d. de woonfunctie van de persoon met ernstige scholingsbelemmeringen; 
e. vervoer als bedoeld in artikel 9, onderdeel e; 
f. inschakeling in de arbeid. 
 

Artikel 8. Omvang subsidie 
1. De subsidie voor de kosten, bedoeld in artikel 7, bedraagt maximaal het in de beschikking 
tot subsidieverlening overeenkomstig artikel 4 vastgestelde bedrag. 
2. Indien voor de kosten uit anderen hoofde subsidie of anderszins inkomsten worden 
verworven, wordt de omvang van de subsidie zodanig vastgesteld dat het totaal van alle subsidies 
en inkomsten ten hoogste 100% van de subsidiabele kosten bedraagt. 

Artikel 9. Weigering subsidie 
Subsidie wordt geweigerd, indien: 

a. de voor subsidie in aanmerking te brengen kosten niet in een redelijke verhouding staan 
tot de daarvan te verwachten resultaten of de eerder behaalde resultaten; 
b. de administratieve organisatie niet voldoet aan de eisen, genoemd in artikel 11; 
c. de scholingsinstelling niet meer dan één opleiding aanbiedt als bedoeld in artikel 7.2.2, 
eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs; 

d. het geïntegreerd aanbod op het terrein van zorg, re-integratie en onderwijs van de 
scholinginstelling onvoldoende rekening houdt met de specifieke behoeften van personen met 
ernstige scholingsbelemmeringen; 
e. de scholingsinstelling geen zorg draagt voor het vervoer tussen het woonadres van 
personen met ernstige scholingsbelemmeringen en de scholingsinstelling of voor tegemoetkoming 
in de kosten van dat vervoer; 
f. de scholingsinstelling niet kan aangeven met welke activiteiten wordt bevorderd dat de 

persoon met ernstige scholingsbelemmeringen direct aansluitend op de schoolopleiding kan 
instromen in het arbeidsproces; 
g. de scholingsinstelling in de twee jaar aansluitend op de afronding van de schoolopleiding 
door de persoon met ernstige scholingsbelemmeringen geen nazorg biedt; 

h. de personen met ernstige scholingsbelemmeringen op de scholingsinstelling afkomstig zijn 
uit minder dan drie regio’s als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Wet structuur 

uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; 
i. niet wordt voldaan aan artikel 6, derde lid, onderdeel c. 
 
Artikel 10. Beschikking subsidieverlening/voorschot 
1. Indien de gevraagde subsidie geheel of gedeeltelijk wordt verleend, geeft het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan de subsidieaanvrager een beschikking tot 
subsidieverlening, waarbij per cohortperiode voor ieder cohort ambtshalve een voorschot van 60% 

van de verleende subsidie voor dat specifieke cohort kan worden verleend. 
2. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen is bevoegd in de cohortperiode ten 
hoogste één keer een tweede voorschot toe te kennen, waarbij de hoogte van het eerste en 
tweede voorschot tezamen ten hoogste 60% van de verleende subsidie voor dat specifieke cohort 
bedragen. 
Artikel 10a. Geen aanspraak vervolgsubsidie 
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Verstrekking van subsidie door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op grond van 
deze regeling kan geen aanspraken doen ontstaan op verlening van een vervolgsubsidie. 

Artikel 11. Administratie 
1. De subsidieaanvrager draagt zorg voor een inzichtelijke en controleerbare administratie. 
Deze administratie bestaat uit een leerlingenadministratie en een financiële administratie, waarin 
alle voor de subsidieverlening en de subsidievaststelling noodzakelijke gegevens tijdig, juist en 
volledig zijn vastgelegd en zijn te verifiëren met bewijsstukken. 
2. De administratie biedt voldoende mogelijkheden voor een goede accountantscontrole. 

3. De subsidieaanvrager draagt er zorg voor dat voor de subsidieverlening en de 
subsidievaststelling noodzakelijke bescheiden bewaard blijven tot en met zeven jaren na het jaar 
waarin de subsidie is vastgesteld. 
Artikel 11a. Meldingsplicht en voortgangsverslag 
1. De subsidieaanvrager doet onverwijld een schriftelijke melding aan het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend 
niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan 

de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan. 
2. De in het vorige lid bedoelde omstandigheid doet zich in ieder geval, doch niet uitsluitend, 
voor indien er sprake is van een substantieel aantal minder te scholen personen met ernstige 
scholingsbelemmeringen dan waarop de door Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
afgegeven toekenningsbeschikking is gebaseerd. 
3. De subsidieaanvrager overlegt één keer per periode van 12 maanden een tussentijds 
voortgangsverslag aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, conform de eisen die 

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in de beschikking aan dit verslag stelt. 
Artikel 12. Verantwoording en subsidievaststelling 
1. De subsidieaanvrager dient na afloop van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend een 
aanvraag tot subsidievaststelling in. Het verzoek tot subsidievaststelling wordt door het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen ontvangen uiterlijk dertien weken na afloop van de 
cohortperiode waarvoor subsidie is verleend. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 

geeft een beschikking binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. 
2. De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, wordt ingediend onder gebruikmaking van het door 

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekte formulier, dat is ingericht 
overeenkomstig een door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vast te stellen model, 
vergezeld van een opgave van werkelijk opgeleide en geplaatste personen met ernstige 
scholingsbelemmeringen. 
3. De opgave van werkelijk opgeleide en geplaatste personen met ernstige 

scholingsbelemmeringen is voorzien van een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 
393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De verklaring van de accountant is 
gebaseerd op een controle die is uitgevoerd overeenkomstig het door het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen voorgeschreven controle- en rapportageprotocol. 
4. Op aanvraag kan de termijn, bedoeld in het eerste lid, worden verlengd met ten hoogste 
dertien weken. 
5. Indien van de subsidieaanvrager niet binnen de termijn, bedoeld in het eerste of vierde lid, 

een aanvraag tot subsidievaststelling is ontvangen, stelt het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen de subsidie binnen acht weken na afloop van de desbetreffende termijn 
ambtshalve vast. 
Artikel 13. Wijze subsidievaststelling 

1. De subsidie wordt als volgt vastgesteld: 
a. de subsidie wordt vastgesteld op 20% van het op grond van artikel 4 vastgestelde bedrag; 

b. in aanvulling op de vaststelling, bedoeld in onderdeel a, wordt de subsidie op basis van het 
aantal in de afrekening genoemde trajecten vastgesteld op 80% indien het opleidingsresultaat, 
bedoeld in artikel 2, is behaald en het in de aanvraag genoemde aantal of een hoger aantal 
personen, nadat zij het opleidingsresultaat hebben behaald, een dienstbetrekking is aangegaan. 
 
2. Indien niet is voldaan aan het eerste lid, onderdeel b, wordt in aanvulling op de 
vaststelling, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, de subsidie vastgesteld op 40% van de 

trajectprijs per behaald onderwijsresultaat en 40% van de trajectprijs per aangegane 
dienstbetrekking. 
Artikel 14. Aanvullende subsidie 2009–2012 
[Vervallen per 15-09-2013] 
Artikel 14a. Toedeling scholingsactiviteiten 
[Vervallen per 01-04-2015 01-04-2015] 
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Artikel 14b. Beschikking subsidieverlening en voorschot 
[Vervallen per 01-04-2015] 

Artikel 14c. Verantwoording Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
1. Binnen acht weken nadat een beschikking tot subsidieverlening is gegeven, overlegt het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan de minister per cohort gegevens over aantallen 
toegekende trajecten per subsidieaanvrager. 
2. Binnen acht weken nadat over een cohortperiode een beschikking tot subsidievaststelling is 
gegeven, overlegt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan de minister per cohort 

gegevens over het aantal opgeleide en het aantal geplaatste personen met ernstige 
scholingsbelemmeringen, alsmede de totaal uitgekeerde bedragen. 
3. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen informeert de minister onverwijld over 
ontwikkelingen met betrekking tot de uitvoering van deze regeling die van zodanig maatschappelijk 
of politiek belang zijn of die anderszins zodanig de aandacht kunnen trekken, dat tijdige 
kennisneming door de minister gewenst is. 
Artikel 15. Inwerkingtreding 

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de 
Staatscourant waarin zij wordt geplaatst met dien verstande dat subsidies op grond van deze 
regeling niet eerder dan per 1 januari 2006 kunnen worden verleend. 
2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2018, met dien verstande dat de regeling 
van toepassing blijft op voor die datum reeds verleende subsidies. 
Artikel 16. Citeertitel 
Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling voor scholing en re-integratie van personen 

met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen. 
Deze regeling zal met de toelichting en bijlage 1 in de Staatscourant worden geplaatst. 

 
 

 
Den Haag, 22 september 2005 

 
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

A.J. de Geus 
 

Bijlage 1 

Ernst handicap/scholingsbehoefte   

Problematiek  Meervoudige problematiek waarvan 
gedragsproblemen een onderdeel zijn  

Lichamelijke, psychische of zintuiglijke 
belastbaarheid, mate van zelfredzaamheid  

Belastbaarheid is beperkt en onvoorspelbaar en 
discontinu  

Persoonsgerichte zorg en begeleiding  Zwaar; er is bijvoorbeeld sprake van zorgindicatie, 

therapie, bijzondere aandacht voor de handicap 
(handicapmanagement)  

Opleidings- en handicapgerelateerde expertise  Heeft binnen zijn functieverantwoordelijkheid brede 

kennis van alle voorkomende diagnosecategorieën 

en daarmee samenhangende persoonlijke en 
arbeidsgerelateerde beperkingen. 
Is in staat om in hoge mate zelfstandig de als 
noodzakelijk geïndiceerde extra ondersteuning te 
geven en collega’s daarin te coachen.  

Aanvullende persoonsgerichte aanpassingen en 
voorzieningen  

Programma wordt sterk bepaald door deze 
noodzakelijke aanpassingen en/of voorzieningen  

Groepsgrootte 
(continu)  

Tot 5 personen  

Individuele werk- of leerinstructie  Intensief  

Verzorging in opleiding en verblijfsvoorziening  Hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen 
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en/of voorbehouden medische handelingen voor 
cliënten met zwaar lichamelijke problematiek, 
en/of intensieve psychosociale begeleiding of 
therapie voor cliënten met zware psychiatrische 
aandoeningen  

Intensieve arbeidsbemiddeling en nazorg (duur 
en frequentie)  

Zwaar  

Maximale opleidingsduur  2,5 jaar  

Indicatie studiebelasting  4.000 uur studiebelasting  

Dagelijks reizen veelal bezwaarlijk: 
Verblijfs- of vervoersvoorziening  

In de meerderheid van de gevallen  
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Bijlage E: Staatscourant 2016-38403 

 

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 
14 juli 2016, nr. 2016-0000150899, tot wijziging van de Subsidieregeling voor 
scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en ernstige 
scholingsbelemmeringen teneinde een eenmalige uitzondering op de periode 
van subsidieverlening te bewerkstelligen en de wijze van de verantwoording 
van de subsidie aan te passen 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

Gelet op de artikelen 2:29, eerste lid, en 3:49, eerste lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening 
jonggehandicapten en 32c, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; 

Besluit: 

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING VOOR SCHOLING EN RE-INTEGRATIE VAN 
PERSONEN MET ARBEIDSBEPERKINGEN EN ERNSTIGE SCHOLINGSBELEMMERINGEN 

De Subsidieregeling voor scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en ernstige 
scholingsbelemmeringen wordt als volgt gewijzigd: 

A 

Aan artikel 2 wordt een lid toegevoegd, luidende: 

3. In afwijking van het eerste lid verstrekt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen voor het jaar 2017 
subsidie voor de duur van drie kalenderjaren en zeven maanden. 

B 

In artikel 7, aanhef, vervalt ‘, werkelijk gemaakte’ en wordt ‘gebleken kosten’ vervangen door ‘begrote kosten’. 

C 

In artikel 11, derde lid, wordt ‘vijf jaren’ vervangen door: zeven jaren. 

D 

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het tweede lid wordt ‘een declaratie van de gemaakte subsidiabele kosten, bedoeld in artikel 7, die is 
ingericht overeenkomstig een door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vast te stellen model’ 
vervangen door: een opgave van werkelijk opgeleide en geplaatste personen met ernstige 
scholingsbelemmeringen. 

2. In het derde lid wordt ‘declaratie’ vervangen door: opgave van werkelijk opgeleide en geplaatste personen met 
ernstige scholingsbelemmeringen. 

ARTIKEL II. INWERKINGTREDING 

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij 
wordt geplaatst. 

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. 

Den Haag, 16 juli 2016 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
J. Klijnsma 
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TOELICHTING 

Deze wijzigingsregeling behelst twee inhoudelijke wijzigingen van de Subsidieregeling voor scholing en re-
integratie van personen met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen (hierna: de 
Subsidieregeling). Deze wijzigingen worden hierna afzonderlijk behandeld. 

Eenmalige uitzondering op de periode van subsidieverlening 

In artikel 2, eerste lid, van de Subsidieregeling is geregeld dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
(hierna: UWV) eenmaal in de drie jaar op aanvraag, telkens voor de duur van vijf kalenderjaren en zeven 
maanden subsidie kan verstrekken. Deze subsidie wordt gegeven ten behoeve van scholingsinstellingen die 
beroepsonderwijs voor personen met ernstige scholingsbelemmeringen verzorgen, waarbij dat onderwijs gericht 
is op het verwerven van arbeidsmarktgerichte diploma’s of deelcertificaten. 

De huidige periode van drie jaar heeft betrekking op de periode tussen 1 januari 2014 tot en met 31 december 
2016. In artikel 15, tweede lid, is een zogenoemde horizonbepaling opgenomen. Hierdoor vervalt de 
Subsidieregeling met ingang van 1 januari 2018.

1 
 

Het doel van de wijziging is dat, in afwijking van artikel 2, eerste lid, van de Subsidieregeling, subsidie wordt 
gegeven voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. Dit gebeurt voor de duur van drie 
kalenderjaren en zeven maanden.

2 
 Hiermee wordt een (eenmalige) afwijking van de hoofdregel van artikel 2, 

eerste lid, bewerkstelligd, waardoor de termijn voor subsidieverlening in overeenstemming wordt gebracht met de 
horizonbepaling. 
Ten overvloede: de subsidieverstrekking door het UWV loopt daardoor van 1 januari 2014 tot en met 
31 december 2016 en daarna van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. 

Overigens leidt deze wijziging niet tot aanpassing van de Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2014–
2020, aangezien deze hier al op ingesteld is (zie het cohort, bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel d, van die 
regeling). 

Wijziging van de wijze van verantwoording 

De wijze van verantwoording is aangepast. Voor de vaststelling van de subsidie is het niet noodzakelijk om – 
zoals voorheen – een declaratie van de gemaakte subsidiabele kosten bij het UWV in te dienen. Wel komt 
daarvoor in de plaats een opgave van de werkelijk opgeleide en geplaatste personen met ernstige 
scholingsbelemmeringen, die een scholingsinstelling voor de vaststelling van de subsidie bij het UWV behoort in 
te dienen. Deze wijze van verantwoording is afdoende, aangezien bij de subsidieverlening reeds de subsidiabele 
kosten zijn beoordeeld en bepaald. De nieuwe wijze van verantwoording geldt voor alle (aanvragen tot) 
subsidievaststellingen die nog niet hebben plaatsgevonden. Ten slotte is de verplichting tot bewaring van de 
noodzakelijke bescheiden voor de subsidieverlening en -vaststelling van vijf jaar verlengd naar zeven jaar. 
Hiermee wordt de duur van deze verplichting geharmoniseerd met de duur van de verplichting zoals deze is 
opgenomen in artikel 52, vierde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. 

Regeldruk, financiële gevolgen en oneigenlijk gebruik & misbruik 

De gevolgen voor de regeldruk zijn verwaarloosbaar. 
Scholingsinstellingen die in aanmerking willen komen voor subsidie voor het jaar 2017 zullen een aanvraag 
moeten indien bij UWV. De accountantsverklaring die de scholingsinstellingen moeten bijvoegen bij het 
aanvragen van de subsidievaststelling, zal normaliter eenvoudiger (en dus goedkoper voor de 
scholingsinstellingen) zijn, omdat enkel nog wordt gekeken naar de hoeveelheid opgeleide en geplaatste 
personen met ernstige scholingsbelemmeringen. 
De extra uitvoeringskosten voor het UWV ten gevolge van deze wijzigingsregeling zijn verwaarloosbaar. 

Bij de definitieve subsidievaststelling wordt niet meer gekeken naar een declaratie van gemaakte subsidiabele 
kosten. Doordat de begrote kosten reeds bij de subsidieverlening worden beoordeeld, zal enkel bij de beoordeling 

                                                
1 

Deze horizonbepaling vindt zijn oorsprong in aanwijzing 6a, tweede lid, van de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking. Volgens deze aanwijzing dient een 

subsidieregeling voorzien te zijn van een tijdstip waarop de regeling vervalt. Zie voor een verdere motivering van deze horizonbepaling de toelichting bij de 
regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 maart 2015 tot wijziging van de Subsidieregeling scholing 
jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen en de Regeling subsidieplafond scholingsinstellingen 2014–2020 in verband met aanpassingen 
in onderliggende doelgroep door de Invoeringswet Participatiewet (Stcrt. 2015, 8667; blz. 6-7). 

2 
Bij de subsidieverlening voor drie jaar was er sprake van een duur van vijf kalenderjaren en zeven maanden; bij de subsidieverlening voor één jaar is er 

daarom sprake van een subsidieverlening van drie kalenderjaren en zeven maanden. Met drie kalenderjaren en zeven maanden wordt aangesloten bij de 
in artikel 1 van de Subsidieregeling omschreven cohortperiode: de periode waarin een cohort een opleiding volgt aan een scholingsinstelling. 
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van de aanvraag tot subsidievaststelling nog worden gekeken naar het criterium of en hoeveel personen met 
ernstige scholingsbelemmeringen zijn opgeleid en geplaatst. Het risico dat subsidiegelden niet rechtmatig worden 
besteed is daarmee verwaarloosbaar. 

Inwerkingtreding 

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij 
wordt geplaatst. Hierdoor wordt al vroeg duidelijkheid gecreëerd omtrent de (veranderde) wijze van 
subsidieverlening over 2017. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
J. Klijnsma 

 


