OP ESF Vlaanderen 2014 - 2020
FAQ oproep 539 CS 2021 - het
voorbereiden van ondernemingen en
hun werknemers op de implementatie
en het gebruik van Cybersecurity 2021
Prioriteit uit OP: 10.iv ‘Investering in
onderwijs, opleiding en beroepsopleiding
voor vaardigheden en een leven lang leren’
Bestaat er ook een cybersecurity landschap in Wallonië?
In Wallonië is er een cluster rond cyberveiligheid Cluster Infopole : Grappe Cybersécurité INFOPOLE
(wallonie.be)
Kunnen organisaties gevestigd in Brussel (die werken voor Vlaanderen) ook project indienen?
De indieners voor de oproep moeten aan een van volgende voorwaarden voldoen:
1° zij hebben hun zetel en werking in het Nederlandse taalgebied;
2° zij hebben hun zetel en werking op het grondgebied van het tweetalige gebied BrusselHoofdstad, en worden wegens hun activiteiten beschouwd als behorende tot de Vlaamse
Gemeenschap.
Wat als je al bezig bent met zo'n opleiding?
Deze komt spijtig genoeg niet meer in aanmerking. Het project mag nog niet gestart zijn.
Zijn er regels rond het formaat van e opleiding? het aantal uren van de opleiding? mogen wij een
blended/online training ontwikkelen?
Er zijn geen regels rond het formaat van de opleiding, wel wordt een argumentatie voor de keuze
gevraagd :
Vormgeving van de opleiding. Beschrijf hoe jullie de opleiding vorm wensen te geven. Welke
opleidingsvorm? Verschillende onderdelen? Online/fysiek? ... Maakt u gebruik van bepaalde
methodieken?, ... Beargumenteer waarom u precies deze opleidingsvorm momenteel voor ogen heeft in
functie van de doelgroep.
Projectmanagement-kosten worden niet gefinancierd?
Nee, deze kunnen niet apart gefinancierd worden, deze kost wordt gedekt door de 40 % forfait die je
krijgt boven het standaarduurtarief.
Mag tijd die besteed wordt aan technische ontwikkeling ingebracht worden in de begroting?
Kan in de mate dat wordt aangetoond dat dit een meerwaarde heeft voor het project. Hangt dus af van
de inhoudelijke argumentatie in het projectvoorstel.
Bij de minimis mag niet boven 200.000 euro - wat als dossier wordt goedgekeurd voor max 200.000
en je hebt bvb al eens 50.000 euro ontvangen in de afgelopen 3 boekjaren.
In de minimis voorbeeld wordt de subsidie in dat geval afgetopt tot 150.000 euro.
Als je een verklaring niet economisch voordeel ondertekent val je niet meer onder de de-minimis
regeling?
Het klopt dat je slechts onder één van beide staatssteunregimes valt en dus aan de voorwaarden van
één van beide moet voldoen.
1

Moet de opleiding helemaal in het Nederlands zijn?
Dit moet niet maar er moet wel beargumenteerd worden waarom de opleiding in een andere taal
gegeven wordt.
Wat betekent "moet vrij beschikbaar zijn aan opleidingsverstrekkers" ?
Wij verwijzen in dit kader naar het artikel 15 in de projectovereenkomst die in geval van een
goedgekeurd project wordt ondertekend.
Artikel 15. INTELLECTUELE EIGENDOM
Op de producten moet het ESF-logo/ Vlaamse logo steeds goed zichtbaar worden vermeld.
De in het kader van het ESF-project behaalde resultaten (producten, instrumenten, methodes,
…) zullen voor het publiek kenbaar, consulteerbaar en bruikbaar zijn, en in het publiek domein
worden geplaatst. Hiertoe ziet de Promotor toe op een brede verspreiding van deze resultaten
op een niet-exclusieve en niet-discriminerende wijze, bijv. via onderwijs, open-access
databases, open access-publicaties of open source-software. Teneinde de verspreiding van de
resultaten te garanderen, verleent de Promotor daarnaast aan de afdeling ESF en Duurzaam
ondernemen het kosteloze en niet-exclusieve recht om de behaalde resultaten in het publieke
domein te plaatsen, in welke vorm en/of op welke wijze dan ook en zulks uitsluitend ter
beoordeling van de afdeling ESF en Duurzaam ondernemen, opdat deze in het algemeen belang
door eender welke derde partij bekend zijn en kunnen worden aangewend.
De Promotor erkent dat de afdeling ESF en Duurzaam ondernemen beschikt over het recht van
mededeling van de producten aan het publiek volgens ongeacht welk procédé, met inbegrip
van maar niet beperkt tot publicaties of elke andere vorm van communicatie, zoals
persconferenties, seminaries, het oprichten van netwerken of elke andere vorm van
disseminatie door de afdeling ESF en Duurzaam ondernemen geschikt bevonden. De afdeling
ESF en Duurzaam ondernemen beschikt voor de volledige duur van mededeling over dit recht.
De Promotor verbindt zich er uitdrukkelijk toe geen inbreuk te plegen op enig intellectueel
eigendomsrecht van derden of enig ander recht dat derden zouden kunnen laten gelden, en
met name geen enkel element te gebruiken waarop een derde auteursrechten of andere
rechten kan laten gelden, en indien de Promotor dit toch zou doen, vrijwaart de promotor de
afdeling ESF en Duurzaam ondernemen hiertegen. Indien er sprake is van een aanspraak van
een derde ter zake van inbreuk op bepaalde intellectuele eigendomsrechten verplicht de
promotor zich ertoe, op zijn kosten, onmiddellijk alle maatregelen te treffen om identieke en/of
gelijkaardige intellectuele eigendomsrechten te verzekeren.
De Promotor waarborgt dat hij houder is van alle (intellectuele) rechten en dat hij de nodige
contractuele afspraken heeft gemaakt opdat hij beschikt over alle intellectuele
eigendomsrechten, die personen die in opdracht van de promotor, in dienstverband of op
iedere andere wijze hebben meegewerkt aan de uitvoering van de projectovereenkomst
zouden kunnen laten gelden.
De Promotor waarborgt dat de personen die in opdracht van de Promotor, in dienstverband of
op iedere andere wijze hebben meegewerkt aan het ESF-project, hun moreel recht van
naamsvermelding, het recht om het werk bekend te maken en het recht van integriteit niet
zullen uitoefenen op een wijze die de belangen van de afdeling ESF en Duurzaam ondernemen
schaden, kunnen schaden of zouden kunnen schaden.
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De ontwikkelde output moet vrij beschikbaar zijn voor meerdere organisaties. Dit is een
maatschappelijk voordeel dat als een algemeen principe bij ESF-projecten geldt. De opleiding werd
immers ontwikkeld met openbare middelen.
Het is daarnaast evenwel mogelijk de opleiding aan markttarief aan te bieden hetzij aan andere
opleidingsverstrekkers, hetzij aan deelnemers.
Indien er tijdens het proefdraaien van opleidingen toch al een bijdrage zou gevraagd worden aan
deelnemers, dient deze bijdrage als ontvangst opgevoerd te worden aan financieringszijde en zal die
ontvangst volgens het additionaliteitsprincipe ook eerst in mindering gebracht worden vooraleer ESF en
VLAIO-middelen worden toegekend.
Het is ook mogelijk een brede opleiding te ontwikkelen die vrij beschikbaar is, en aanvullend -niet
gesubsidieerd (buiten de scope van het project) - een meer specifieke opleiding te ontwikkelen.
Concreet voorbeeld: een opleiding mag later betalend zijn, maar de brongegevens ervan moeten op
vraag gratis beschikbaar zijn.
FAQ voorgaande oproep 488 (die wel op sommige punten afweek – dus wel met die bril te bekijken!)

Kan een promotor die een goedgekeurd project had in oproep 469 een nieuw projectvoorstel
indienen in oproep 488?
Dat kan, er is geen regel die jullie uitsluit. Het moet inderdaad gaan om een ander projectvoorstel dat
past binnen oproep 488.
Gaat het om dezelfde oproep als de vorige keer en waarom werd de oproep hernomen?
Deze oproep is bijna hetzelfde als de voorgaande met die uitzondering dat in de vorige oproep grote
ondernemingen ook nog in de finale doelgroep zaten. In de vorige ronde zijn 4 projecten
goedgekeurd.
De oproep werd hernomen aangezien de middelen uit deze en de voorgaande oproep recurrente
middelen zijn en er nog nood was aan nog bijkomend opleidingsaanbod om de
cybersecuritymaturiteit van KMO’s in Vlaanderen te verhogen. Bij de voorgaande oproep liep tegelijk
ook een oproep om opleidingsaanbod te ontwikkelen op vlak van artificiële intelligentie. Die oproep
zal echter niet hernomen worden aangezien daar die nood niet zozeer meer bestaat. Daar volgt wel
nog een nieuwe oproep maar met een andere insteek.
Moet de looptijd van de opleiding ook binnen de 18 maanden vallen van het project? Of krijgen we
18 maanden om te ontwikkelen, te finetunen en daarna uitrollen?
In de looptijd van het project dient de ontwikkeling vervolledig te worden inclusief proefdraaien en
finetunen. Het effectief uitrollen/geven van de opleiding valt buiten de scope van het project. De
kosten voor het in de markt zetten en het geven zijn bijgevolg ook niet subsidiabel.
Zijn er al resultaten van de vorige oproep?
Nee, deze projecten zijn nog niet zo lang geleden opgestart en dus nog lopende.
Welke projecten werden goedgekeurd in de vorige ronde van deze oproep?
In de vorige heel gelijkaardige oproep werden 4 CS-projecten goedgekeurd. Bij de vraag naar het
bestaande aanbod wordt hiernaar ook best nog eens gekeken:
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https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/secure-code-warrior-mobile
https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/white-hacker-cs-centric-software-bij-vlaamse-bedrijven
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https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/pivot-privacy-informatie-veiligheid-opleidingstraject
https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/trusted-mobile-apps
In oproep 488 werden twee projecten goedgekeurd met name:
https://esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/cybersecurity4sme-cs4sme
https://esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/kmo-cs-ambitie

Dienen VLAIO-middelen apart aangevraagd te worden?
Nee, het projectvoorstel omvat alle middelen: je vraagt tegelijkertijd Europese en Vlaamse (VLAIO-)
middelen aan.
De opleidingstrajecten die worden uitgewerkt, mogen geen (langdurige) trajecten zijn. Wat is
langdurig?
Het mag vooral niet gaan om kwalificerende opleidingstrajecten zoals bachelor- of
masteropleidingen. Verder is er geen beperking qua duur. De duurtijd moet natuurlijk ook haalbaar
blijven voor de finale doelgroep.
Mag de opleiding zich enkel richten op technisch personeel ( bv. IT Staff), of moet de opleiding
door iedereen gevolgd kunnen worden, zonder enige voorkennis?"
Dit zal beargumenteerd moeten worden in het projectvoorstel. Een belangrijke raad hierbij is dat
cybersecurity eigenlijk enkel helemaal kan lukken als dit bewaakt/gedragen wordt door alle
werknemers/alle profielen/alle lagen van de populatie. Wat ook steeds mogelijk is, is om
verschillende opleidingsmodules te beogen, meer gespecialiseerde voor de meer gespecialiseerde
profielen en algemenere of beginnersmodules voor medewerkers zonder voorkennis.
Oude relevante vragen uit FAQ oproep 469
Is het realistisch om een project CS aan de maximum subsidie van 200.000 euro in te dienen? Wat
is een realistisch bedrag?
Een realistisch bedrag hangt steeds af van de verhouding van de kost tot de output. Promotoren
moeten zich echter niet laten afschrikken om een goed project aan het maximale budget in te dienen
indien het in verhouding staat tot de output.
Kan een bedrijf zonder partnerschap indienen?
In zoverre een individueel bedrijf kan aantonen dat het aan de 4 gevraagde domeinen van expertise
beantwoordt, is dit zeker mogelijk. Een partnerschap is in deze oproep aangewezen in die zin dat
deze expertise gecombineerd kan worden in een partnerschap.
De vier gevraagde domeinen van expertise zijn :
1) Technische expertise op vlak van CS – technologie als op vlak van de impact ervan op de
bedrijfsuitvoeringsaspecten (vb. productie, HR, …)
2) kennis van de noden van de doelgroep
3) ervaring met het ontwikkelen van opleidingen
4) het uitwerken van een business model en ervaring om het uitgewerkte aanbod tot bij de
beoogde doelgroep te brengen
Expertise kan eventueel ook aangekocht worden in onderaanneming, maar hiervoor kunnen evenwel
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geen rechtstreekse kosten ingediend worden.
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Wat wordt bedoeld met het criterium dat het aanbod vrij beschikbaar moet zijn voor andere
opleidingsverstrekkers?
Wij verwijzen in dit kader naar het artikel 15 in de projectovereenkomst die in geval van een
goedgekeurd project wordt ondertekend.
Artikel 15. INTELLECTUELE EIGENDOM

Op de producten moet het ESF-logo/ Vlaamse logo steeds goed zichtbaar worden vermeld.
De in het kader van het ESF-project behaalde resultaten (producten, instrumenten, methodes, …) zullen voor
het publiek kenbaar, consulteerbaar en bruikbaar zijn, en in het publiek domein worden geplaatst. Hiertoe
ziet de Promotor toe op een brede verspreiding van deze resultaten op een niet-exclusieve en nietdiscriminerende wijze, bijv. via onderwijs, open-access databases, open access-publicaties of open sourcesoftware. Teneinde de verspreiding van de resultaten te garanderen, verleent de Promotor daarnaast aan
de afdeling ESF en Duurzaam ondernemen het kosteloze en niet-exclusieve recht om de behaalde resultaten
in het publieke domein te plaatsen, in welke vorm en/of op welke wijze dan ook en zulks uitsluitend ter
beoordeling van de afdeling ESF en Duurzaam ondernemen, opdat deze in het algemeen belang door eender
welke derde partij bekend zijn en kunnen worden aangewend.
De Promotor erkent dat de afdeling ESF en Duurzaam ondernemen beschikt over het recht van mededeling
van de producten aan het publiek volgens ongeacht welk procédé, met inbegrip van maar niet beperkt tot
publicaties of elke andere vorm van communicatie, zoals persconferenties, seminaries, het oprichten van
netwerken of elke andere vorm van disseminatie door de afdeling ESF en Duurzaam ondernemen geschikt
bevonden. De afdeling ESF en Duurzaam ondernemen beschikt voor de volledige duur van mededeling over
dit recht.
De Promotor verbindt zich er uitdrukkelijk toe geen inbreuk te plegen op enig intellectueel eigendomsrecht
van derden of enig ander recht dat derden zouden kunnen laten gelden, en met name geen enkel element
te gebruiken waarop een derde auteursrechten of andere rechten kan laten gelden, en indien de Promotor
dit toch zou doen, vrijwaart de promotor de afdeling ESF en Duurzaam ondernemen hiertegen. Indien er
sprake is van een aanspraak van een derde ter zake van inbreuk op bepaalde intellectuele eigendomsrechten
verplicht de promotor zich ertoe, op zijn kosten, onmiddellijk alle maatregelen te treffen om identieke en/of
gelijkaardige intellectuele eigendomsrechten te verzekeren.
De Promotor waarborgt dat hij houder is van alle (intellectuele) rechten en dat hij de nodige contractuele
afspraken heeft gemaakt opdat hij beschikt over alle intellectuele eigendomsrechten, die personen die in
opdracht van de promotor, in dienstverband of op iedere andere wijze hebben meegewerkt aan de
uitvoering van de projectovereenkomst zouden kunnen laten gelden.
De Promotor waarborgt dat de personen die in opdracht van de Promotor, in dienstverband of op iedere
andere wijze hebben meegewerkt aan het ESF-project, hun moreel recht van naamsvermelding, het recht
om het werk bekend te maken en het recht van integriteit niet zullen uitoefenen op een wijze die de
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belangen van de afdeling ESF en Duurzaam ondernemen schaden, kunnen schaden of zouden kunnen
schaden.
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De ontwikkelde output moet vrij beschikbaar zijn voor meerdere organisaties. Dit is een
maatschappelijk voordeel dat als een algemeen principe bij ESF-projecten geldt. De opleiding werd
immers ontwikkeld met openbare middelen.
Het is daarnaast evenwel mogelijk de opleiding aan markttarief aan te bieden hetzij aan andere
opleidingsverstrekkers, hetzij aan deelnemers.
Indien er tijdens het proefdraaien van opleidingen toch al een bijdrage zou gevraagd worden aan
deelnemers, dient deze bijdrage als ontvangst opgevoerd te worden aan financieringszijde en zal die
ontvangst volgens het additionaliteitsprincipe ook eerst in mindering gebracht worden vooraleer ESF
en VLAIO-middelen worden toegekend.
Het is ook mogelijk een brede opleiding te ontwikkelen die vrij beschikbaar is, en aanvullend -niet
gesubsidieerd (buiten de scope van het project) - een meer specifieke opleiding te ontwikkelen.
Concreet voorbeeld: een opleiding mag later betalend zijn, maar de brongegevens ervan moeten op
vraag gratis beschikbaar zijn.
En wat met openbaar maken van online lesmateriaal?
Bronbestanden moeten vrij beschikbaar zijn. Men moet een onderscheid maken tussen enerzijds het
lesmateriaal op zich en anderzijds de digitale omgeving waarin dit gedraaid wordt. Men moet wel
een draaiboek voorzien met instructies hoe het digitaal lesmateriaal geïnstalleerd kan worden.
De opleidingstrajecten die worden uitgewerkt mogen geen (langdurige) trajecten zijn die (kunnen)
uitmonden in een formele kwalificatie. Is dit echt niet toegelaten om een beroepskwalificerend
traject ook nog uit te werken naast de opleiding?
Nee, beroepskwalificerende trajecten zijn in deze oproepen volledig uitgesloten aangezien met deze
oproepen een andere ‘werf’ wordt beoogd, met name opleidingen voor ondernemingen en hun
werknemers. Voor academische opleidingen zijn er ander werven met een ander budgetten actief:
zie uitleg van het hele actieplan rond AI en CS (slides VLAIO).
Op welk niveau wordt het niet-economisch voordeel bekeken, op niveau van de organisatie of op
niveau van de projectinhoud?
Voor vragen inzake staatssteun verwijzen we door naar de juridische experts inzake staatssteun bij
ESF en VLAIO. Wij bezorgen u via hen een antwoord.
Wordt zoals bij de transnationale oproep van ESF een pool van mogelijke partners aangeboden?
Nee, deze dienen zelf gezocht te worden.
Moet het lesmateriaal in het Nederlands ontwikkeld worden? Is er een voorkeur voor bepaalde
talen?
Enkel het projectvoorstel moet in het Nederlands opgesteld worden. Het lesmateriaal mag in een
andere taal opgesteld worden. Er is geen voorkeur. De taal moet wel steeds in functie van de
doelgroep gekozen worden.
Kan de training van de trainers ook in het kostenpakket opgenomen worden?
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Nee, enkel de ontwikkeling van het lesmateriaal.
Mag personeel dat lesgeeft, ingediend worden als kost?
Dit is enkel mogelijk voor het proefdraaien.
Proefdraaien is verplicht. Op welke schaal zien jullie dit?
De grootte van de testgroep moet voldoende representatief en divers zijn samengesteld en op
maat van wat je gaat ontwikkelen. Dit zal maatwerk zijn. Het proefdraaien is belangrijk in functie
van het valideringsmoment.
Wanneer wordt het voorschot van 70% van de Vlaamse middelen uitbetaald?
Na goedkeuring van het project wordt een projectovereenkomst opgesteld die getekend moet
worden door de promotor en de managementautoriteit. Eens getekend door beide partijen
wordt het voorschot normaliter binnen de 2 weken gestort.
Valt het testen van de opleiding binnen de scope van de oproep?
Enkel proefdraaien kan. Het effectief geven van de opleiding valt buiten de scope van de
oproep. Daarvoor kan men beroep doen op andere instrumenten zoals de KMO-portefeuille
enz.
Is de meting van de effectiviteit als deel van het opleidingspakket subsidieerbaar?
Dit hangt ervan af wat hiermee precies bedoeld worden. In principe kan enkel de opleidingsinhoud
ontwikkeld worden en geen opleidingsevaluatiemethodiek. Dit zal verder geargumenteerd moeten
worden. Er is wel een verplichte zelfevaluatie. Uren die daaraan besteed worden, zijn wel
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