
 

VOUCHER 

REGELING 

VOUCHERREGELING ONDERWIJSMIDDELEN 
 

Een grote uitdaging voor het activiteitenprogramma in de Topsector Logistiek 2021-2023 (TSL2) is dat de 

ontwikkelde innovatie, kennis, tools en oplossingen in de prioritaire thema’s (Duurzame logistiek, Datagedreven 

logistiek, Ketenregie) en toepassingsgebieden (Stadslogistiek, Multimodale corridors, Supply chains en ketens) 

daadwerkelijk worden toegepast. Eén van de uitdagingen is dat de mensen die werkzaam zijn in de logistieke 

sector zich continu blijven ontwikkelen, zodat zij om kunnen gaan met nieuwe technologie en veranderende 

werkwijzen op basis van de implementatie van innovatie. De competenties van medewerkers met een logistieke 

functie vereisen wendbaarheid, flexibiliteit en toekomstbehendigheid door nieuwe kennis.   

HUMAN CAPITAL 

Human Capital ondersteunt activiteiten in de 

Topsector Logistiek in de toepassingsgebieden door 

opschaling van de adoptie van innovaties ontwikkeld 

in de toepassingsgebieden bij bedrijven en 

(toekomstig) werkenden. De nieuwe kennis op het 

gebied van duurzaamheid, digitalisering en 

automatisering en ketenregie moet worden 

opgenomen in het lesprogramma van de HBO- (en 

WO en MBO) opleidingen logistiek en niet-

bekostigde opleidingen logistiek voor werkenden met 

een logistieke functie bij bedrijven. Hiertoe 

ondersteunt de Topsector Logistiek met een 

voucherregeling voor onderwijsmiddelen. 

VOUCHER ONDERWIJSMIDDELEN 

Voor het ontwikkelen van onderwijsmiddelen (tools, 

instrumenten) is een laagdrempelige regeling met 

onderwijsvouchers ontwikkeld, welke per 1 januari 

2022 beschikbaar is. Onderwijsvouchers kunnen dit 

jaar worden aangevraagd voor de 

toepassingsgebieden Stadslogistiek en Supply 

Chains en ketens. Het gaat hierbij om het verrijken 

van onderwijs met innovatieve kennisrijke 

onderwijsmiddelen (bijvoorbeeld interactieve 

lesbrieven, rekentools, quick scans, datasets, 

serious games, cases). 

Het onderwijs op MBO, HBO en WO niveau kan 

projectvoorstellen indienen middels vraagsturing via 

de onderwijsvertegenwoordiging in de stuurgroepen 

en direct vanuit het onderwijs aansluitend bij de 

agenda van het Landelijk Platform Logistiek en 

MBO-Raad die aansluit bij het Topsector Logistiek 

Programma. 

 

 

 

 

 

 

 

DOELSTELLING 

Nieuwe kennis over de logistieke innovatie in de 

toepassingsgebieden en prioritaire thema’s van de 

Topsector Logistiek via innovatieve 

onderwijsmiddelen overbrengen aan studenten 

(voltijds of deeltijds) van logistieke opleidingen om 

de competenties van (toekomstige) medewerkers 

met een logistieke functie te vergroten. 

VOOR WIE? 

U kunt de onderwijsvoucher aanvragen als u 

onderwijsmedewerker bent aan een instelling met 

een logistieke opleiding voor: 

• Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) 

• Hoger Beroepsonderwijs (HBO) 

• Wetenschappelijk Onderwijs (WO) 

• Niet-bekostigd onderwijs inclusief opleidingen 

van beroeps- en brancheorganisaties. 

 

De Topsector Logistiek streeft een brede verdeling 

van de kennisvouchers over verschillende 

onderwijsinstellingen en -niveaus alsook 

onderwerpen na.

INZET IS BREDE TOEPASSING EN OPSCHALING: 
DUURZAAMHEID, KETENREGIE EN CONCURRENTIEKRACHT 

DOORSNIJDENDE 
THEMA’S 
 
Human capital 
Internationalisering 
Wet- en regelgeving 
Innovatiemonitoring 
Strategische projecten 

TOEPASSINGSGEBIEDEN 
Steden, Multimodale corridors,Supply chains 

PRIORITAIRE THEMA’S 
Duurzame logistiek, Datagedreven logistiek, Ketenregie 

Activiteiten programma Topsector Logistiek 2021-2023 



 

VOUCHER 

REGELING 

WAARVOOR? 

 

De vouchers kunnen aangevraagd worden voor 

innovatieve onderwijsmiddelen, bijvoorbeeld: 

• Interactieve lesbrieven, 

• Videolessen 

• Rekentools,  

• Quick scans,  

• Datasets,  

• Serious games,  

• Onderwijscases. 

De onderwijsmiddelen moeten nadien breed 

toepasbaar kunnen zijn en beschikbaar voor 

andere instellingen op hetzelfde niveau. 

 

FINANCIERING 

 

De voucherregeling voorziet per aanvraag in een 

financiering van 10.000 euro (ex. BTW). Het 

onderwijsmiddel wordt minimaal 1 keer in een 

lesomgeving gevalideerd. 

 

De financiering kan dekken: 

• De inzet van een aan een instelling/ 

organisatie verbonden medewerker op basis 

van de Integrale Kostenmethodiek of het 

Topsector Logistiek tariefstelsel.  

• De (uitbesteding van) de productie van het 

onderwijsmiddel, bijvoorbeeld grafische 

vormgeving, realisatie van animatie, 

toegankelijk maken van datasets.  

 

WANNEER? 

 

In verband met de adaptieve programmering van 

het Topsector Logistiek Uitvoeringsprogramma 

wordt het budget gefaseerd per kalenderjaar 

opengesteld: 

• 100.000 euro per 1 januari 2022 

• 40.000 euro per 1 januari 2023 

 

Bij uitputting van het budget wordt de regeling 

weer per 1 januari van het volgende kalenderjaar 

opengesteld. Na goedkeuring dient het 

onderwijsmiddel binnen 6 maanden gerealiseerd  

te zijn. De laatste beschikking is derhalve 

voorzien voor 30 juni 2023. 

 

HOE? 

 

Om een aanvraag in te dienen, dient u een 

projectvoorstel in bij het programmabureau van 

de Topsector Logistiek. Deze voorstellen worden 

elk kwartaal beoordeeld door de programma 

managers betrokken bij de stuurgroepen van de 

toepassingsgebieden van de Topsector 

Logistiek. Een aanvraag behelst minimaal: 

• Doelstelling 

• Doelgroep en onderwijsniveau 

• Uit te voeren activiteiten en tijdlijn 

• Benodigde inzet (uren en kosten) 

• Eindresultaat 

• Verwacht bereik 

• Aansluiting bij de programmering van de 

Topsector Logistiek: 

• Toepassingsgebied 

• Prioritair thema 

Op de website is hiervoor een aanvraagformulier 

beschikbaar.  

 

VOORBEELDEN 

 

Hieronder ter inspiratie een aantal voorbeelden 

voor onderwijsmiddelen: 

 

DIGITALISERING 

Rekentool voor 
ontwerp model 

stadsdistributie 

Vernieuwing 
opleiding evofenedex 

Logistiek 
Management 2 met 
digitaliseringskennis 

Geschikt maken van 

Digiscan voor MBO 


