
Controleprotocol  Subsidieregeling stageplaatsen zorg 

(laatst gewijzigd 1 september 2010)  

 

Hoofdstuk  1 :  Uitgangspunten  

 

1.1 Doelstelling 

Het controleprotocol heeft betrekking op de Subsidieregeling stageplaatsen zorg 

(Staatscourant 2008, 172; gewijzigd bij ministeriële regeling van 15 oktober 2008 

(Staatscourant 2008, 223) en bij ministeriële regeling van 11 september2009 

(staatscourant 2009, PM). De regelgeving en overige van belang zijnde 

documentatie zijn evenals dit controleprotocol en het standaard assurancerapport 

te vinden op het internet van de Rijsoverheid 

(http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-de-zorg/vergoeding-voor-

stages-in-de-zorg).  

 

De subsidieregeling betreft de bekostiging van stageplaatsen ten behoeve van de 

opleidingen die zijn opgenomen in de bijlagen 1 tot en met 4 bij de regeling. In de 

regeling is opgenomen onder welke voorwaarden instellingen die stageplaatsen 

aanbieden in aanmerking komen voor een vergoeding daarvoor. Voor een nadere 

toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij de regeling.  

 

1.2 Definities  

De relevante definities zijn opgenomen in artikel 1 van de regeling. Hiernaast 

bestaan specifieke voorschriften voor registeraccountants en accountants-

administratieconsulenten, met name de Controle en overige standaarden (COS). 

Uitgangspunt voor het accountantsonderzoek is COS 3000 ‘Assuranceopdrachten 

anders dan opdrachten tot controle en beoordeling van historische financiële 

informatie’.  

 

1.3 Procedures  

De Subsidieregeling stageplaatsen zorg is zodanig vorm gegeven dat achteraf 

direct de subsidievaststelling aangevraagd wordt, zonder dat er sprake is van een 

eerdere beschikking over een subsidieverlening. Uitgangspunt voor de 

subsidievaststelling zijn de door VWS verkregen gegevens van de 

onderwijsinstellingen. Op basis daarvan heeft VWS de zorginstellingen een 

aanvraagformulier toegestuurd waarin het aantal gerealiseerde stageplaatsen 

reeds opgenomen is. Als zorginstellingen het door VWS berekende aantal 

stageplaatsen overneemt, behoeven ze het niet te controleren en kunnen ze direct 

de subsidie aanvragen. Een accountantsverklaring is in dat geval dan ook niet 

nodig. 

 

Echter indien de zorginstelling van mening is dat ze recht heeft op een hogere 

subsidie dan door VWS berekend en daartoe een aanvraag indient, dan is de 

zorginstelling ingevolge artikel 2, zesde lid, van de regeling verplicht bij de 

aanvraag een assurancerapport te voegen van een accountant (RA of AA) met 

certificerende bevoegdheid. Dit rapport dient opgesteld op basis van het 

onderhavige protocol. Voor vragen over de regeling en/of de controle kunt u 

terecht bij de heer L. van Berkel, directie MEVA van het ministerie van VWS. 

 

Hoofdstuk  2 :  Onderzoeksaanpak  

 

2.1 Onderzoeksobject en controleaanpak  

Met het oog op de vaststelling van de betrouwbaarheid van de verstrekte 

informatie wordt een assurancerapport bij het door de instelling ingevulde en 

ondertekende aanvraagformulier als bedoeld in artikel 3, lid 2, verstrekt. Het 



assurancerapport dient conform artikel 2, zesde lid, betrekking te hebben op de 

volledige aanvraag. Er kan niet volstaan worden met een rapport dat slechts 

betrekking heeft op het verschil tussen de aanvraag van de instelling en het door 

VWS berekende aantal stageplaatsen. Het rapport heeft betrekking op de 

kwantitatieve opgave van het aantal gerealiseerde stageplaatsen, uitgesplitst naar 

opleiding en leerweg (Bol/ voltijd versus BBL/duaal), conform het door de minister 

ingevolge artikel 3, tweede lid, vastgestelde model. Het gaat derhalve niet slechts 

om het totale aantal gerealiseerde stageplaatsen. 

 

2 . 2 Referentiekader en  toelichting hierbij  

Op grond van de hierboven genoemde regelgeving geldt het volgende  

- De aantallen stageplaatsen dienen bij de juiste zorgopleiding en de juiste 

leerweg te worden ingevuld.  

 

- De bron voor de gegevens over een stage is de door alle relevante partijen 

ondertekende beroepspraktijkvorming (BPV)-overeenkomst (voor het 

MBO) of stageovereenkomst (voor het HBO). Indien een instelling voor 

hoger beroepsonderwijs geen gebruik maakt van individuele 

stageovereenkomsten voor studenten, maar van stageovereenkomsten 

met stageaanbieders voor meerdere stageplaatsen tegelijkertijd, dan kan 

volstaan worden met een overzicht van gerealiseerde stageplaatsen van 

de betreffende onderwijsinstelling. 

 

- De stage valt onder onderhavige regeling indien de opleider bevoegd is de 

opleiding te geven, de instellingen voor wat betreft de MBO-opleidingen 

erkend is als leerbedrijf en de opleiding van de student door het Rijk 

bekostigd wordt. Indien de opleiding van de student niet door het Rijk 

bekostigd wordt, dient de student ingeschreven te zijn voor een volledige 

opleiding, betreft het een BOL-opleiding op MBO-niveau dan dient deze 

tenminste 300 uren op jaarbasis te omvatten, betreft het een BBL-

opleiding op MBO-niveau dan dient de studielast van het door de 

onderwijsinstelling verzorgde onderwijsprogramma op jaarbasis ten 

minste 300 uren te omvatten.  

 

- Van iedere stageplaats dient het aantal uren omgerekend te worden naar 

een voltijds stageplaats. Vertrekpunt daarbij is het aantal uren volgens de 

BPV- of stageovereenkomst. Indien de werkelijke einddatum van de stage 

afwijkt van de geplande einddatum volgens de overeenkomst dan wordt 

het aantal uren volgens de overeenkomst naar rato van de afwijking 

bijgesteld. Indien de stage volgens de overeenkomst eerder dan het 

betreffende studiejaar aangevangen is dan wel dat de stage na het 

betreffende studiejaar nog doorloopt, dan wordt het aantal uren van de 

BPV naar rato verdeeld over het betreffende studiejaar en de overige 

periode. Het aldus verkregen aantal uren wordt voor BOL-, voltijd- en 

deeltijdstudenten gedeeld door 1440 en voor BBL- en duale studenten 

gedeeld door 1280, waarmee de omvang van de stage uitgedrukt is in een 

voltijds stageplaats. Een stage kan nooit meer bedragen dan 1 voltijds 

stageplaats in het betreffende studiejaar. 

 

2.3 Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid  

Voor de kwantitatieve opgave van de aantallen gerealiseerde stageplaatsen geldt 

dat het onderzoek zodanig behoort te worden ingepland en uitgevoerd dat een 

redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de opgave ter vaststelling van 

de subsidie geen onjuistheden van materieel belang bevat. Indien dit begrip voor 



het gebruik van statistische technieken gekwantificeerd moet worden, moet 

uitgegaan worden van een betrouwbaarheid van 95%.  

 

Een assurancerapport met een goedkeurende strekking impliceert dat, gegeven 

eerder genoemde betrouwbaarheid, de meest waarschijnlijke fout niet groter is 

dan één procent van die verantwoording. Als omvangsbasis geldt het totaal aantal 

gerealiseerde stageplaatsen.  

 

Als deze norm overschreden wordt, is voor de oordeelsvorming van de accountant 

de hieronder vermelde tabel van toepassing.  

 

 

Fouten/onzekerheden 

Oordeel 

 Goedkeurend Beperking Oordeel-

onthouding 

Afkeuring 

Fouten in de aanvraag  < 1%  > 1% < 3%  n.v.t.  > 3% 

Onzekerheden in het 

onderzoek 

 < 3% > 3% < 10%  > 10%  n.v.t. 

 

Van fouten in de verantwoording is sprake indien naar aanleiding van het 

uitgevoerde onderzoek is gebleken dat de kwantitatieve opgave van het aantal 

gerealiseerde stageplaatsen onjuistheden bevat omdat deze niet voldoen aan de 

normen van het referentiekader. 

 

Van een onzekerheid in het onderzoek is sprake als er onvoldoende 

(controle)informatie beschikbaar is om het ingevulde aanvraagformulier als goed 

of fout aan te merken. Kortom als onzekerheid bestaat over het wel of niet 

voldoen aan de normen van het referentiekader.  

 

Bij fouten in de verantwoording kan onderscheid gemaakt worden in incidentele 

en structurele fouten. Van een incidentele fout is sprake als het een toevallige fout 

betreft. Kenmerkend voor incidentele fouten is dat in principe geen herhaling 

optreedt van de geconstateerde fout. Van een structurele fout is sprake als de 

oorzaak van de fout is gelegen in (onderdelen van) het systeem van uitvoering, 

waardoor fouten met een (zeker) herhalingskarakter (kunnen) optreden. Voor een 

adequate onderbouwing van het oordeel is het noodzakelijk dat de accountant 

incidentele en structurele fouten en onzekerheden zoveel mogelijk kwantificeert.  

 

Het uitgangspunt is dat de instelling fouten dient te corrigeren. Alle resterende 

fouten dienen gespecificeerd naar opleiding en leerweg door de accountant te 

worden gerapporteerd.  

 

Hoofdstuk  3 :  Accountantsproduct  

Voor het rapport dient gebruik te worden gemaakt van het standaard 

assurancerapport.  

 
 

 

 

 


