
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

SG
Directie Macro-Economische
Vraagstukken en
Arbeidsmarkt
BOA

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 34079 11
F 070 340 78 34
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
www.rijksoverheid.nI

Inlichtingen bij
drs. DR. Hogenkamp

Datum 2 3 JUNI 2016 Beleidseconoom

Betreft Subsidieregeling stageplaatsen zorg II 2015-2016 T 070 - 340 7441

dr.hogenkamp@minvws.nl

Geachte heer, mevrouw, Kenmerk
983799-152443-MEVA

In deze brief wordt u geïnformeerd over de subsidie voor het schooljaar 2015-
2016. Daarnaast informeer ik u over de wijzigingen in de regeling voor het school- Correspondentie uitsluitend

richten aan het retouradresjaar 2016-2017. met vermelding van de
datum en het kenmerk van

Subsidie 2015-2016 deze brief.

De stichting Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
verzamelt momenteel samen met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de
onderwijsinstellingen alle benodigde gegevens. Op basis van deze gegevens wordt
per zorginstelling berekend hoeveel stageplaatsen gerealiseerd zijn en wordt een
vooringevuld aanvraagformulier aan de zorginstellingen gestuurd. U kunt dit aan
vraagformulier half augustus verwachten. Door ondertekening en verzending van
dit formulier wordt de subsidie bij VWS aangevraagd.

Het is mogelijk subsidie aan te vragen voor een ander hoger aantal stages dan
vooraf op het formulier is ingevuld. Tevens is het mogelijk een aanvraag in te
dienen wanneer u geen aanvraagformulier heeft ontvangen, maar wel recht denkt
te hebben op de subsidie. Het blanco aanvraagformulier voor zo’n eigen aanvraag
is vanaf half augustus op de website www.stagefondszorci.nl te downloaden. De
bewijslast voor de aanvraag ligt dan wel volledig bij de zorginstelling.

Aandachtsiunten in de subsidieregeling
• Het subsidieplafond voor het studiejaar 2015-2016 bedraagt €112 miljoen.

Dit budget wordt conform de subsidieregeling verdeeld over de verschil
lende soorten stageplaatsen.

• Bij een hogere of eigen aanvraag is de procedure voor het meesturen van
aanvullend bewijsmateriaal conform vorig jaar:
- Als de aanvraag alleen betrekking heeft op stageplaatsen in het hoger

beroepsonderwijs dan kan men volstaan met het toesturen van de
stageovereenkomsten van het hoger beroepsonderwijs.

- Als de aanvraag alleen betrekking heeft op stageplaatsen in het mid
delbaar beroepsonderwijs kan volstaan worden met het toesturen van
de beroepspraktijkvormingsovereenkomsten (BPV) van het middel
baar beroepsonderwijs.

- Als de hogere aanvraag betrekking heeft op stageplaatsen in het ho
ger én het middelbaar beroepsonderwijs, dan moeten alle stageover
eenkomsten meegestuurd worden.
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- Heeft de aanvraag betrekking op een hoger bedrag dan dient de aan- Arbeidsmarkt

vraag vergezeld te gaan van een assurancerapport van een accoun
tant (zie www.stagefondszorcj.nl voor het format).

- Indien de aanvraag betrekking heeft op een lager bedrag dan kan de
zorginstelling kiezen tussen een assurancerapport of het meesturen
van een overzicht (conform het vastgestelde model) met bijbehoren
de beroepspraktijkvorming(BPV)-overeenkomsten/ stageovereenkom
sten.

• Het vastleggen van stageovereenkomsten gebeurt steeds vaker digitaal bij
onderwijsinstellingen. De stageaanbieder kan in plaats van de afschriften
van de stageovereenkomsten een afdruk van het digitale overzicht van de
onderwijsinstelling van door haar deelnemers gelopen stages in combina
tie met afschriften van overeenkomsten tussen de deelnemers en stage
aanbieder overleggen. Een dergelijke overeenkomst bevat ten minste de
volgende gegevens:
- de naam van de deelnemer;
- de naam van de onderwijsinstelling;
- de zorgopleiding met de bijbehorende code vermeld in het Centraal

Register Beroepsopleidingennummer (crebonummer) of het Centraal
Register Opleidingen Hoger onderwijsnummer (crohonummer);

- de betreffende leerweg;
- de begin- en einddatum van de periode van de stageplaats;
- het aantal praktijkuren per week of het totale aantal praktijkuren.

• Het begrip stageaanbieder is uitgebreid door toevoeging van
alle aanbieders die “krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) 2015 zorg bieden”. Concreet betekent dit dat welzijnsinstellingen
die tot nu toe niet onder de regeling vielen, dat nu wel gaan doen, mits ze
ondersteuning bieden in het kader van de Wmo 2015.

• Dit schooljaar 2015-20 16 zijn de opleiding tot tandartsassistent en apo
thekersassistent toegevoegd aan de regeling.

Planning
• In mei/juni bent u (en/of de tot uw concern behorende erkende leerbedrij

ven) benaderd door SBB om na te gaan welke leerbedrijven dit jaar tot
welk zorgconcern behoren, om zodoende de lijst met potentiële subsidie-
aanvragers te maken.

• Medio augustus 2016 wordt het ingevulde aanvraagformulier naar de
zorgconcerns gestuurd.

• De aanvraagformulieren moeten uiterlijk op 1 oktober 2016 door VWS
zijn ontvangen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt niet bij VWS of de
postdienst, maar volledig bij het zorgconcern. Is het aanvraagformulier op
een latere datum dan 1 oktober 2016 binnen, dan wordt de aanvraag af
gewezen.

Er zal strikt aan de gestelde deadline van 1 oktober 2016 vastgehouden worden.

Belangrijke mededelingen inzake voloend subsidiejaar: 2016-2017
Op basis van praktijkervaringen wordt de subsidieregeling voor 2016-2017
aangepast:

• Een zorgaanbieder die enkel Wmo zorg biedt moet een bewijsstuk
toesturen (overeenkomst met gemeente);

• Bij een onjuist vooringevuld aanvraagformulier kan de subsidieaanvrager
een aanvraag alleen indienen door de gegevens op het vooringevulde
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te sturen. Vanaf volgend Stagefondsjaar 2016-2017 hoeft het assurance- Directie Macro-Economische

rapport of het overzicht en de afschriften van de stageovereenkomsten Vraagstukken en
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alleen betrekking te hebben op alle gerealiseerde stageplaatsen voor die BDA

zorgopleidingen en specifieke leerweg. Hbo wordt gesplitst in
deeltijd/voltijd en duaal en mbo wordt gesplitst in BOL en BBL. Ziet de
aanvraag bijvoorbeeld alleen op de BBL-stageplaatsen, dan hoeven ook
alleen alle BBL-stageovereenkomsten meegestuurd te worden.
Het 40 weken maximum voor de stageperiode vervalt. Alleen het uren
maximum van 1280, respectievelijk 1440 uren zal worden behouden. Dit
zodat zorginstellingen de stage over meerdere weken kunnen spreiden en
dus flexibeler kunnen zijn in het inplannen van de stage.

Medewerking van onderwijsinstellingen aan het Stagefonds
Voor de uitvoering van het stagefonds en het opstellen van vooringevulde aan
vraagformulieren maken we dankbaar gebruik van de gegevens van onderwijsin
stellingen. Helaas kan het voorkomen dat de gegevens van onderwijsinstellingen
niet 100% compleet zijn of dat de verwerking niet foutloos is. Juist om deze reden
hebben zorginstellingen de mogelijkheid om een eigen aanvraag in te dienen. De
verantwoordelijkheid voor het indienen van een tijdige en juiste aanvraag blijft
daarmee bij de zorginstellingen. Het aanspreken van de onderwijsinstellingen of
hen aansprakelijk stellen is daarom wat VWS betreft volstrekt niet aan de orde.

Voor meer informatie over de regeling en de uitvoering ervan verwijs ik u naar de
website www.stagefondszorg.nl.

Hoogachtend,

de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze,
de directeur Macro-Economische Vraagstukken
en Arbeidsmarkt,

drs. C.E. Mur
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