
Vragen met antwoorden over het stagefonds  

1 Waarom zijn deze opleidingen gekozen?  

De opleidingen, waarvan de BPV/stageplaatsen in aanmerking komen voor het Stagefonds, zijn 

gekozen op basis van de prognose van de tekorten op de arbeidsmarkt. Deze prognose is gemaakt 

door Prismant en terug te vinden in Regiomarge 2007. De keuze is gemaakt in overleg met sociale 

partners. Als nieuwe gegevens daartoe aanleiding geven, kan de lijst worden bijgesteld.  

2 Hoe wordt het aantal stageplaatsen berekend? 
Een volledige stageplaats (fte) voor bbl-opleidingen is 1280 uur per studiejaar en voor de bol-
opleidingen is een volledige stageplaats (fte) 1440 uur. Per opleiding dien je het totaal aantal 
uren te delen door een fte (1280 of 1440). Bijvoorbeeld: zorginstelling A heeft 10 stagiaires 
met een bbl-opleiding die ieder 800 uur stage hebben gelopen. Het aantal stageplaatsen 
voor deze opleiding bedraagt dan 8000/1280 = 6,25. 

3 Wat willen sociale partners bereiken met het stagefonds?  

De sociale partners hebben de ambitie uitgesproken om het aantal MBO/BOL-BPV-plaatsen en 

HBO-stageplaatsen in 4 jaar met 10% en het aantal MBO/BBL-BPV-plaatsen met 20% te laten 

stijgen. Tevens verwacht het ministerie van VWS, net als sociale partners, dat het stagefonds ook 

zal bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van de stageplaatsen en het stagebeleid van 

zorginstellingen.  

4 Vindt er monitoring en evaluatie plaats?  

Het ministerie van VWS zal de ontwikkeling van het aantal stageplaatsen gedurende de looptijd van 

het stagefonds jaarlijks monitoren. Daarbij wordt zoveel mogelijk onderscheid gemaakt naar 

zorgopleiding, branche en regio. Daarnaast wordt de uitvoering van het stagefonds gemonitord. In 

2010 wordt het stagefonds beleidsmatig geëvalueerd in overleg met sociale partners in de 

zorgsector en alle uitvoeringspartners aan onderwijszijde.  

5 Hoe is het budget verdeeld?  

Op basis van de arbeidsmarktknelpunten zal 60% van het totale budget bestemd zijn voor BPV-

plaatsen van MBO/BOL-opleidingen en stageplaatsen van HBO-opleidingen. De overige 40% zal 

bestemd zijn voor BPV-plaatsen van MBO/BBL-opleidingen..  

6 Moeten de stages aan bepaalde voorwaarden voldoen?  

Beroepspraktijkvormingsplaatsen (BPV-plaatsen) van MBO-opleidingen komen in aanmerking 

voor vergoeding als de zorginstelling een erkenning heeft als leerbedrijf en er een BPV-

overeenkomst is tussen de zorginstelling, het ROC, de student en/of Calibris (bij BBL). 

Stageplaatsen op HBO-niveau komen in aanmerking als er een stagecontract is tussen de 

zorginstelling, hogeschool en de student.  

7 Wat moet een zorginstelling doen, die wel BPV-plaatsen verzorgt, maar geen erkenning heeft als 

leerbedrijf?  

Erkenningen van leerbedrijven worden afgegeven op locatieniveau, niet op een bovenliggend 

organisatieniveau. Indien blijkt dat (locatie van) een zorginstelling nog geen erkenning heeft als 

leerbedrijf, dient de BPV-vertegenwoordiger van de zorginstelling contact op te nemen met Calibris. Een 

consulent/adviseur van Calibris zal vervolgens contact opnemen met het leerbedrijf om de mogelijkheden 

tot erkenning door te nemen. Alle leerbedrijven die per 1 juni 2010 erkend en geregistreerd stonden bij 

Calibris, komen in 2010 in aanmerking voor een vergoeding uit het stagefonds.  



8 Hoe is het bedrag per stageplaats uitgerekend? 

In augustus 2010, na afloop van het studiejaar, heeft het ministerie van VWS op basis van de 

bestanden met stagegegevens van MBO-en HBO-opleidingen het totaal aantal uren gerealiseerde 

stageplaatsen berekend. Er is geen ondergrens voor de duur van de stageplaats. Alle gerealiseerde 

uren tellen mee. Vervolgens heeft VWS op basis van het beschikbare budget het bedrag per voltijds 

stageplaats berekend. Er zijn drie bedragen, één voor MBO/BOL-BPV-plaatsen en HBO-

stageplaatsen (2.181 euro per voltijdsplaats), één voor BBL-plaatsen (3.459 euro per voltijdsplaats) 

en één voor de overige bbl- en duale varianten (1.293 euro per voltijdsplaats). Elk jaar wordt dit weer 

gedaan. Dit betekent dat de bedragen jaarlijks kunnen verschillen.  

9 Wat is de omvang van een voltijds stageplaats?  

Een voltijds stage/BPV-plaats voor MBO-BOL en HBO-opleidingen is 1440 uur en voor MBO-BBL-

opleidingen 1280 uur.  

10 Hoe komt het ministerie van VWS aan de adresgegevens van de zorginstellingen?  

Het landelijke register van zorginstellingen in Nederland is nog in opbouw. Een aantal 

zorginstellingen is reeds administratief bekend bij het ministerie van VWS. Daarnaast zijn alle 

zorginstellingen, die een erkend leerbedrijf voor BPV-plaatsen zijn, administratief bekend bij 

kenniscentrum Calibris. Calibris heeft waar nodig gezorgd voor de koppeling van de leerbedrijven 

aan de bovenliggende organisaties waarvan het bestuur of de directie het bevoegd gezag is. 

Hiervoor heeft Calibris in mei de BPV-vertegenwoordigers van zorginstellingen benaderd. De 

hogescholen leveren de adresgegevens aan van hun stagebedrijven. Hiermee ontstaat een totale 

lijst van stage/leerbedrijven.  

11 Wanneer wordt het bedrag uitbetaald?  

De subsidie wordt achteraf (na afloop van een studiejaar) uitbetaald. Zorginstellingen moeten voor 

15 oktober 2010 de aanvraag volledig ingevuld opgestuurd hebben. Zij krijgen vervolgens zoveel 

mogelijk nog in 2010 het bedrag overgemaakt. Dit is voor stages van het studiejaar 2009-2010. In 

het najaar van 2011 zal de bijdrage voor stages van het studiejaar 2010-2011 volgen.  

12 Waar komt het stagefonds vandaan?  

Het stagefonds komt tot stand dankzij overleg tussen de sociale partners en minister Klink en 

staatssecretaris Bussemaker op 19 juli 2007. Zij waren het eens over de noodzaak van een 

goede in- en doorstroom van zorgpersoneel. Met de uitvoering van het stagefonds geven de 

bewindslieden van VWS tevens uitvoering aan de motie Bussemaker c.s. over een effectieve 

aanpak van stages en praktijkbegeleiding in de zorgopleidingen.  

13 Met wie werkt het ministerie van VWS samen?  

Met vertegenwoordigers van sociale partners heeft het ministerie van VWS onderzocht welke vorm 

het meest geschikt is voor het stagefonds. De MBO Raad heeft het gebruik van het BRON-bestand 

naar voren gebracht. Het ministerie van VWS werkt nauw samen met het ministerie van OCW en de 

agentschappen DUO groep en CFI, die het BRON-bestand beheren en gebruiken. Alle ROC’s en de 

hogescholen werken mee door het aanleveren van gegevens. Calibris, het kenniscentrum voor 

stages in zorg en welzijn, verzorgt de adressenlijst van de zorgorganisaties waartoe de leerbedrijven 

behoren. De MBO Raad en de HBO-raad vervullen een belangrijke schakel tussen de betrokken 

overheidsorganisaties en de opleidingsinstellingen bij het realiseren van de bestanden met 

stagegegevens.  



14 Welke contacten zijn er met de opleidingen?  

De ROC’s en de hogescholen werken mee aan de vulling van de bestanden die gebruikt worden  

In maart 2008 zijn alle directeuren van zorg- en welzijnsopleidingen van ROC’s per brief 

geïnformeerd over het stagefonds. Zij zijn verzocht medewerking te verlenen aan het gebruik van 

het BRON-bestand. Dat hebben ze allemaal gedaan. Begin april 2008 zijn alle hogescholen 

geïnformeerd over het stagefonds en verzocht medewerking te verlenen aan het opzetten van het 

HBO-bestand. Ook alle betrokken hogescholen hebben hieraan meegewerkt.  

15 Zijn er nog andere tegemoetkomingen voor stageplaatsen in de zorg?  

Het budget van het stagefonds komt boven op de 37 miljoen euro die beschikbaar is via 

beleidsregels van het Zorgverzekeringsfonds voor BBL-plaatsen. Vanaf 2009 komt dit (voor het 

grootste deel) toegevoegd aan het budget voor  het stagefonds. Daarnaast kunnen alle 

zorginstellingen gebruik maken van de afdrachtvermindering Onderwijs voor BOL- en BBL-BPV-

plaatsen. Dit is 2.500 euro per jaar per BBL-er en 1.200 euro per jaar per BPV-plaats  

voor BOL-ers van niveau 1 en 2. 

16 Wat het verschil is tussen het stagefonds en het opleidingsfonds?  

Het opleidingsfonds van het ministerie van VWS regelt de bekostiging van (medische) 

vervolgopleidingen die niet onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW vallen zoals 

de opleiding tot chirurg, radioloog, gynaecoloog of psychiater. Het stagefonds is specifiek bedoeld 

voor stageplaatsen voor bepaalde opleidingen op MBO- en HBO-niveau. Meer informatie over het 

opleidingsfonds vindt u in het dossier Opleidingsfonds op www.minvws.nl.  

17 Wat is het BRON-bestand?  

In de wetgeving voor onderwijs is de registratie van gegevens van onderwijsinstellingen geregeld, 

via het zogeheten BRON-bestand (Basisregistratie Onderwijs). Het ministerie van Onderwijs is 

hiervoor verantwoordelijk en gebruikt het BRON-bestand als basis voor de bekostiging van 

onderwijsinstellingen. De Informatiebeheergroep (IB-groep) beheert dit bestand. ROC’s zijn wettelijk 

verplicht onderwijsgegevens van hun studenten in te voeren in dit bestand. Per student geven 

ROC’s ook aan wat de kenmerken zijn van de BPV-plaats (duur en omvang). Daarbij geven ROC’s 

ook aan bij welk leerbedrijf de BPV-plaats is gerealiseerd.  

18 Wat is het HBO-bestand?  

De hogescholen hebben geen landelijk bestand voor stagegegevens. In samenwerking met de HBO-

raad heeft het ministerie van VWS een traject gestart om de benodigde gegevens over 

stageplaatsen van de betrokken HBO-opleidingen te verzamelen. Vervolgens heeft het ministerie 

van VWS hiervan een landelijk bestand gemaakt.  

19 Waarom gebruikt het ministerie van VWS het BRON-bestand en het HBO-bestand gebruiken?  

Het ministerie van VWS beoogt een stagefonds met zo weinig mogelijk administratieve lasten voor 

de zorginstellingen en de overheid. Het BRON-bestand is hèt centrale bestand waarin gegevens 

over studenten en hun BPV-plaatsen staan geregistreerd. Hergebruik van bestaande gegevens 

ligt daarom voor de hand. In samenwerking met de hogescholen is voor de HBO-opleidingen een 

dergelijk landelijk bestand nu ook gemaakt. Dankzij de bestanden van de onderwijsinstellingen 

hoeven de zorginstellingen niet zelf de gegevens over hun stagiaires te verzamelen.  

20 Is er een alternatief voor gebruik van het BRON-bestand en het HBO-bestand?  

Ja, dat zou betekenen dat het ministerie van VWS bij zorginstellingen de stagegegevens zou 

moeten opvragen. Dit zou een bewerkelijk traject zijn aangezien het gaat om 60.000 studenten en 

minstens zoveel stages. Daarbij komt dat stageplaatsen bij elke zorginstelling op een andere 

niveau worden georganiseerd en geadministreerd. Aangezien het om duizenden leerbedrijven 

gaat, zou het veel administratieve lasten opleveren voor de zorginstellingen als zij dit zelf moeten 

uitzoeken. Het gebruik van het BRON-bestand en het HBO-bestand is het meest gunstige 

alternatief.  


