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Veranderingen Stagefonds 2012 t.o.v. 2011
Ten opzichte van eerdere jaren zijn er voor de subsidieronde Stagefonds 2011-2012 een aantal
wijzigingen aangebracht, die zowel betrekking hebben op het voortraject als op de subsidieregeling van
het Stagefonds.

Eerder beginnen met verwerking gegevens in BRON (Onderwijs)
Het afgelopen jaar is door veel onderwijsinstellingen aangegeven dat het goed zou zijn om eerder te
beginnen met de verwerking van gegevens in BRON. In overleg met Calibris en DUO is besloten om
hieraan tegemoet te komen. Daarom beginnen DUO en Calibris vanaf het Stagefonds 2011-2012
standaard in de maand november met het maken van een eerste analyse van de relevante
stagegegevens in BRON.

Ondertekening BPV-overeenkomst (Onderwijs en leerbedrijf)
Wanneer een zorginstelling een eigen aanvraag wil indienen, dient men BPV-overeenkomsten te
kunnen overleggen die door drie partijen zijn ondertekend: de onderwijsinstelling, de zorginstelling en
de stagiair. Tot vorig studiejaar werd een BPV-overeenkomst ondertekend door twee partijen gedoogd,
maar vanaf het studiejaar 2011-2012 gaat het ministerie van VWS hier niet meer mee akkoord.
Bij BBL-trajecten worden de BPV-overeenkomsten ook ondertekend door Calibris. Voor het Stagefonds
traject wordt hier echter niet naar gekeken.

Assurancerapport alleen bij eigen aanvraag boven €150.000,- (Leerbedrijf)
Om de administratieve lastendruk bij stageaanbieders te verlagen heeft het ministerie van VWS
besloten niet alle stageaanbieders die een aanvullende aanvraag indienen om een assurancerapport te
vragen. Stageaanbieders die met hun aanvullende aanvraag onder de € 150.000,– uitkomen, uitgaande
van de maximum bedragen, dienen een overzicht van alle stages inclusief de BPV en/of
stageovereenkomsten bij te voegen. Dit overzicht zal overeen moeten komen met een door de minister
vastgesteld model.
Bij aanvullende aanvragen die boven de € 150.000,– uitkomen, uitgaande van de maximum bedragen,
zal de stageaanbieder wél een assurancerapport moeten overleggen. Dit assurancerapport zal
overeenkomstig moeten zijn aan de door de minister vastgestelde controleprotocol en
modelassurancerapport. In de aanwijzingen voor subsidieverstrekking mag voor subsidies onder de
€ 125.000 geen assurancerapport ter controle worden gevraagd. Aangezien de grens in deze
subsidieregeling uitgaat van maximumbedragen die ongeveer 20% hoger zijn ingeschat, wordt de grens
voor het verplichten van een assurancerapport opgehoogd naar € 150.000,–.

Normbedragen pas bekend in oktober (Leerbedrijf)
Het normbedrag per stageplaats wordt vanaf het subsidiejaar 2011-2012 bekend gemaakt nadat alle
subsidieaanvragen van leerbedrijven zijn binnengekomen. Op het vooringevuld aanvraagformulier zal
alleen het aantal FTE per kwalificatie worden gecommuniceerd.

Tijdspad schooljaar 2011-2012
Dataverwervingsfase - november 2011 tot en met juli 2012 (Onderwijs)
Op dit moment bevinden wij ons in de dataverwervingsfase, waarbij Calibris aan alle
onderwijsinstellingen in Nederland vraagt gegevens van relevante stages correct in BRON aan te
leveren. Op vaste momenten worden onderwijsinstellingen door Calibris benaderd met een
zogenaamde fotoanalyse. Deze analyse geeft overzichtelijk weer welke gegevens in BRON niet
voldoende zijn om gebruikt te worden voor de berekening van het Stagefonds.

Definitieve aanlevering (Onderwijs)
De definitieve datum van aanlevering van stagegegevens is vastgesteld op 9 juli 2012. Twee dagen
later verstuurt Calibris de laatste definitieve foto van het Stagefonds. Gegevens die na 9 juli 2012
worden aangepast in BRON worden niet meer meegenomen in de subsidieberekening voor het
Stagefonds 2011-2012.

Berekening Stagefonds - juli 2012 t/m augustus 2012 (Calibris en VWS)
Tussen juli 2012 en augustus 2012 zal het ministerie van VWS samen met Calibris de berekening voor
het Stagefonds uitvoeren. De berekening wordt alleen gemaakt in het aantal uren stage per kwalificatie

(zie ook ‘normbedragen pas bekend in oktober’ op pagina 2).

Publicatiefase - augustus 2012 tot 1 oktober 2012 (VWS)
Half augustus zullen de hoogste vestigingen van leerbedrijven die in aanmerking zijn gekomen voor
subsidiegelden Stagefonds een vooringevuld aanvraagformulier ontvangen van het ministerie van VWS.
Leerbedrijven dienen het vooringevuld aanvraagformulier voor de deadline (1 oktober 2012)
ondertekend retour gestuurd te hebben richting het ministerie van VWS.

Fotoanalyse
Aandachtspunten bij de fotoanalyse van Calibris (Onderwijs)






De regels die bij de kolom ‘Stagefonds verwerkbaar’ de waarde “Nee” hebben, dienen te
worden gecorrigeerd in BRON. Per rij vindt u bij de kolom ‘Opmerkingen’ welke gegevens
specifiek aangepast dienen te worden.
Controleer bij de kolom ‘Aangeboden crebo / croho’ of de aangeboden crebonummers van uw
onderwijsinstelling compleet zijn.
Controleer bij de kolom ‘#totaal aangeboden’ of het aantal stages per crebonummer (bij
benadering) overeenkomen met uw gegevens.
Vul het veld ‘Omvang BPV in uren’ zo zuiver mogelijk in.

Geanonimiseerd studenten ID (Onderwijs)
Op de ‘foto’ worden in kolom B de studentnummers weergegeven. Deze gegevens krijgt Calibris
vanwege de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geanonimiseerd aangeleverd van het
Informatiepunt Onderwijs (IPO) van DUO. Op de beveiligde site van DUO staan bestanden klaar
waarin de gedecodeerde persoonsgebonden nummers vermeld staan. Met deze bestanden kunnen
onderwijsinstellingen terugvinden welke stageplaatsen in BRON gecorrigeerd of aangevuld dienen te
worden.

Aandachtspunten algemeen
Zorginstellingen moeten zelf tijdig de aanvraag indienen (Leerbedrijf)
Organisaties die in aanmerking komen voor subsidie Stagefonds ontvangen van het ministerie van
VWS een vooringevuld aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier dient voor de aangegeven deadline,
ondertekend conform KvK, retour gestuurd worden naar het ministerie van VWS. Ook een eigen
aanvraag moet volgens de procedure voor de aangegeven deadline, ondertekend conform KvK, retour
gestuurd worden naar het ministerie van VWS.

BPV-overeenkomsten (Onderwijs en leerbedrijf)
De BPV-overeenkomsten dienen door drie partijen ondertekend te worden: de onderwijsinstelling, het
leerbedrijf en de stagiair. Bij BBL-trajecten worden de BPV-overeenkomsten ook ondertekend door
Calibris. Voor het Stagefonds traject wordt hier niet naar gekeken.

Interessante websites
Er zijn twee websites waar u alle informatie over het Stagefonds kunt terugvinden. De website van
Calibris en de website van het ministerie van VWS.

Www.calibris.nl/stagefonds
Op deze website wordt algemene informatie gegeven over de fase waarin de lopende subsidieronde
zich bevindt. Onder het kopje ‘overzicht van correspondentie’ vindt u op chronologische volgorde alle
brieven en e-mails die door Calibris rond het Stagefonds zijn verstuurd.

Www.stagefondszorg.nl
Op deze website wordt alle informatie over de subsidieregeling en het subsidieproces getoond. Hier
vindt u onder anderen informatie over de subsidieregeling, het subsidieproces en de lopende
subsidieronde. Ook vindt u hier veelgestelde algemene vragen over het Stagefonds.

Contactgegevens voor nadere informatie
Vragen over het Stagefonds 2011-2012 kunnen gesteld worden aan de Frontdesk van Calibris:
E | frontdesk@calibris.nl
T |030-7507888 (kies optie 2 voor het Stagefonds)
Vragen over BRON of over de beveiligde site van DUO om gedecodeerde persoonsgebonden nummers
op te vragen, kunnen worden gesteld aan het Informatiepunt Onderwijs (IPO) van DUO:
E | ipo@duo.nl
T |050-5999000

