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Agenda
0)    Wat is het stagefonds?

1) Hoe is het gegaan in 2009-2010? 
2) Evaluatie Stagefonds uitgevoerd door AEF

3) Procedure 2010-2011

4) Aansprakelijkheid
5) Vergoeding

6) Vragen
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0) Wat is het Stagefonds Zorg?
• Subsidie voor zorginstellingen voor het realiseren van 

stageplaatsen
• Doel: kwantiteit en kwaliteit van stageplaatsen verhogen
• Basis: gegevens onderwijsinstellingen, aanvraag is 

daarop gebaseerd
• Maar zorginstellingen kunnen ook eigen aanvraag 

indienen
• Subsidie wordt achteraf aangevraagd en uitbetaald
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1) Hoe is het gegaan in 2009-2010?
• 1.727 zorginstellingen hebben een aanvraagformulier 

ontvangen begin september.
• 1.326 zorginstellingen hebben subsidie tijdig 

aangevraagd
• 108 zorginstellingen waren te laat met hun aanvraag

• MBO BBL 23.839 stageplaatsen (vorig jaar 22.625)
• MBO BOL 12.640 stageplaatsen (vorig jaar 12.042)



5

1) Brongegevens 2009-2010
• Omvang in uren van de stage

- 1,11% onbekend (2,8% vorig jaar)
- allemaal bijgeschat

• Code leerbedrijf (CIS-code)
- 2,7% onbekend (4,5% vorig jaar)
- verwijderd

• Verbetering tov 2008-2009
• Aantal aanvullende aanvragen gehalveerd!

Van ca 230 na 120
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2) AEF – Evaluatie Stagefonds
• Er zijn meer en betere stages gerealiseerd die (indirect) te danken 

zijn aan het Stagefonds
• Voor MBO zijn 20% meer stages gerealiseerd t.o.v. 2008.
• De kwaliteit van de stageplaatsen is de afgelopen jaren verbeterd. 

• De administratieve lastendruk is voor zorginstellingen laag, maar 
voor onderwijsinstellingen hoog:

» Moment van aanleveren ongelukkig
» Administratie was niet op orde.

• Succesvol: 
Staatssecretaris zet het stagefonds voort!
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3) Procedure 2010-2011
• Vergelijkbaar met 2009-2010
• Calibris verzorgt communicatie met ROC’s

Leerpunt van vorig jaar:
• Dit jaar is de Brief van VWS naar ROC’s eerder 

uitgegaan (februari). 
• Voor volgend studiejaar zal deze brief in januari al 

worden verstuurd.
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1. Voorbereiding (1 januari – 31 januari)

2. Dataverzameling (1 februari – 11 juli)

3. Dataverwerking (1 juni – 31 augustus)

4. Publicatie (1 september – 15 oktober)

5. Afronding (15 oktober – 15 december)

3) Planning in fases
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3) Acties
• 1 feb.    Brief aan Raden van Bestuur van onderwijsinstellingen
• 1 feb.    Aanlevering uit BRON door DUO 1 aan Calibris
• 7 feb.    Door Calibris verrijkte foto 1 naar ROC’s
• 28 mrt.  Verzoek organisatiegegevens van zorginstellingen (11 juli)
• 2 mei    Aanlevering uit BRON door DUO 2 aan Calibris
• 9 mei    Door Calibris verrijkte foto 2 naar ROC’s
• 9 juli      Aanlevering uit BRON door DUO 3 aan Calibris
• 14 juli    Door Calibris verrijkte foto 3 naar ROC’s (eindresultaat)
• 29 aug.  Oplevering eindverantwoordingsbestand
• 1 sep.    Vooringevuld aanvraagformulier naar zorginstellingen
• 15 okt.   Sluiting indienen subsidieverzoek
• 1 nov.    Evaluatie Stagefonds 2011
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3) Contact met Calibris

Digitaal toezenden bestanden naar juiste 
contactpersonen:

Naam, email adres, telefoonnummer in
reply op email van Henk-Jan 
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4) Aansprakelijkheid ROC
• ROC’s vervullen een dienst voor de zorginstellingen

waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. 

• Vanuit VWS maken we duidelijk dat een zorginstelling
GEEN claim kan indienen bij een onderwijsinstelling. 

• In mei zal hierover een brief naar de zorginstellingen
gaan. Henk-Jan krijgt daar een kopie van die hij zal
verspreiden.
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5) Vergoeding roc’s
• Vaste vergoeding van € 2.500,-
• Aan te vragen bij VWS (zie brief VWS)
• Nadat Calibris aangeeft (in juli) dat de 

bestanden goed zijn kan de factuur worden 
opgestuurd.

• 15 van de 42 ROC’s hebben vergoeding 
aangevraagd.
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5) ROC’s die al een vergoeding hebben aangevraagd
ROC Twente

Friesland College

ROC Nijmegen

ROC Zaanstreek Waterland

Koning Willem I College

Noorderpoortcollege

Westerschelde

Mondriaan

Nova College

Alfa college

Aventus

Regio college

Arcus College

ROC De Leijgraaf

ROC Amarantis
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6) Vragen
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