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NUT EN NOODZAAK VAN EEN 
STAGEPLAATS OF EEN LEERWERKPLEK 
AANLEIDING 

Het zijn bijzondere tijden in Nederland en op de arbeidsmarkt. Sinds 2021 is het vak van 
doktersassistente een door het UWV erkend schaarsteberoep. Dit betekent dat het tekort aan 
gediplomeerde doktersassistenten (hierna DA) groeit, dat het belang om te investeren in uw 

team groeit en dat de werkdruk in de teams groeit. Waarschijnlijk herkent u ook dat: 

• U een vacature heeft en er weinig tot geen gediplomeerden DA’s reageren? 

• U een zieke collega heeft en met de handen in het haar zit? 

• Of u heeft een goede DA en ze verbaast u door te zeggen dat ze ergens anders wil werken? 

Zomaar wat voorbeelden van situaties waarin u zich kunt bevinden. En u bent niet de enige. Ook uit de 

factsheet van NIVEL (link: https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1003932.pdf) 
blijkt dat het vullen van vacatures lastig is. In Nederlands maar ook in West-Brabant. Ook blijkt dat het 
lastig is om, ook in onze regio, voldoende stageplaatsen te vinden. Terwijl deze wel nodig zijn om te 
zorgen voor een continue en voldoende instroom van nieuwe doktersassistenten.  De drie zorggroepen 
in de regio hebben samen met de huisartsenposten, STAR-SHL en LHV met subsidie van de SSFH 
tijdelijk een coördinator Beroepspraktijkvorming (hierna: BPV) aangesteld, juist om deze uitdaging met 
elkaar aan te gaan.  

Het handboek BPV DA is een van de resultaten van deze coördinator BPV en geeft u de informatie die u 
nodig heeft om een stageplaats aan te bieden, om deze succesvol te begeleiden en om subsidies aan te 
vragen  1

In de bijlage vindt u alle benodigde formulieren waarover in dit handboek gesproken wordt.  

 Voor dit handboek is gebruik gemaakt van het handboek van de zorggroep Zorroo1
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1. REDENEN OM EEN STAGEPLAATS AAN TE BIEDEN 

Het maken van ruimte voor stagiaires en zij-instromers is nodig. Er zijn daarvoor korte termijn redenen 
en lange termijn redenen.  

De korte termijn redenen:  

• U biedt variatie in het werk van de stagebegeleider, dit vergroot het werkplezier 

• U zorgt voor verlichting van de werkdruk in uw team doordat de stagiaire of zij-instromer zelfstandig 
taken kan uitvoeren 

• Een stagiaire of een BBL’er kan zo goed bevallen dat u haar eeen tijdelijk contract aanbiedt 

• U ontvangt subsidies voor het aanbieden van een stageplaats of een leerwerkplek 

• U krijgt een frisse blik op uw praktijk en nieuwe inzichten 

De lange termijn redenen:  

• Het borgen van goede zorg  

• U draagt bij aan het oplossen van een gezamenlijk arbeidsmarkt probleem namelijk schaarste aan 
doktersassistenten 

• U draagt bij aan een ruimer aanbod in kwalitatief goed opgeleide doktersassistenten  

• U anticipeert op een toekomstig vertrek van bijvoorbeeld oudere teamleden 

In dit handboek wordt alles wat te maken heeft met stagiaires (BOL en BBL) uiteengezet. Als u besluit tot 
het bieden van een BPV plek dan zijn de volgende stappen aan de orde (zie figuur 1): 

Hierin ziet u dat het begint bij het zorgen dat u een erkend leerbedrijf bent, daarna bepaald wie de 
stagebegeleiders wordt, wat uw voorkeuren zijn als het gaat om de opleiding en de stagiaire. Daarna is 
stap 4 een kennismakingsgesprek, waarna de subsidies belangrijk worden om tenslotte de stageplaats 
te optimaliseren en de stage af te ronden. Deze stappen vindt u achtereenvolgens in hoofdstuk 2 (stap 1 
- 4), hoofdstuk 3 (stap 5), hoofdstuk 4 (stap 6) en hoofdstuk 5 (stap 7).  

Gestart wordt met stap 1 tot en met 4. Deze worden achtereenvolgens besproken in hoofdstuk 2. 
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2. U WILT EEN STAGEPLAATS AANBIEDEN, WAT MOET U REGELEN? 

U staat er niet alleen voor. Ook in schooljaar 2021-2022 is door de samenwerking tussen de drie 
zorggroepen in onze regio, de HAP west-Brabant en de STAR-SHL, de LHV en een subsidie van de SSFH 
een coördinator BPV voor u beschikbaar. Het doel is om huisartsen en hun teams te ontzorgen als het 
gaat om stageplaatsen en leer werk plekken (voor de zij-instromers) en om het contact met het ROC en 
het werkveld zo goed mogelijk te laten verlopen. Met alle vragen hieromtrent kunt u haar benaderen. 

Esther Zwaal is bereikbaar via e.zwaal@hapwestbrabant.nl en via 06 22 60 99 00. 

In dit handboek krijgt u zo veel mogelijk informatie en starten we bij stap 1, het zorgen dat uw praktijk 
een erkend leerbedrijf is, uit figuur 1.  Als u dat al bent kunt u, uiteraard, direct door gaan naar stap 2 
welke te vinden is in paragraaf 2.2. 

 
2.1 ERKEND LEERBEDRIJF SBB (STAP 1)  

Uw praktijk moet een erkend leerbedrijf zijn voordat u een stageplaats aan kunt bieden en subsidies 

kunt ontvangen. Via de link: https://www.s-bb.nl/bedrijven/erkenning kunt u de aanvraag 

starten. Hoe deze aanvraag verloopt en wat de voorwaarden zijn, kunt u vinden in bijlage 1 Erkend 
leerbedrijf SBB. 

2.2 KEUZE STAGE-/PRAKTIJKBEGELEIDER & SCHOLING (STAP 2) 

Voor een succesvolle stage is het belangrijk dat de stagebegeleider of praktijkbegeleider enthousiast, 
geduldig en duidelijk is en dat ze het leuk vindt om haar kennis over te dragen.  Inventariseer wie het 
leuk vindt om stagebegeleider te worden. Check of de werkdagen overeen komen met de stagedagen 
en of ze voldoende tijd vrij kunnen maken om de begeleiding te kunnen geven. Maak met elkaar een 
keuze wie de stagebegeleider(s) worden en wie de reserve is. 

U kunt de stagebegeleider(s) kosteloos (online) workshops laten volgen voor beginnende en gevorderde  

stage/praktijkopleiders bij de SBB. De informatie hierover vindt u in de volgende link: 
https://www.s-bb.nl/bedrijven/beroepspraktijkvorming/basisworkshops-voor-
praktijkopleiders   
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2.3 UW VOORKEUR: WELKE STAGIAIR(E) OF ZIJ-INSTROMER  PAST BIJ DE PRAKTIJK (STAP 3)  

Als het gaat om een stagiaire of een zij-instromer  dan is het waardevol om besluiten te nemen over uw 
voorkeuren. De eerste voorkeur gaat over de leerling (competenties, dagen etc) en de tweede voorkeur 
gaat over de soort van opleiding die de leerling volgt.  

2.3.1 WELKE LEERLING PAST BIJ DE PRAKTIJK? 

Uiteraard denkt het ROC al na over welke studenten zij willen plaatsen bij uw praktijk. Maar het is zeker 
zo belangrijk dat u daar zelf van te voren ook al over nadenkt. U weet immers het beste welke stagiair(e) 
het beste in uw praktijk past. U kunt zichzelf een aantal vragen stellen om tot een keuze te komen welke 
leerling bij u past: 

• Wat voor competenties zou de leerling moeten hebben, zoals initiatief, afwachtend of extravert 
zodat ze het beste in ons team past? 

• Mag de stagiair(e) een patiënt van de praktijk zijn? 

• Op welke dagen hebben we voldoende tijd om te begeleiden? 

• Hoeveel dagen willen we begeleiden? 

• Voor welke tijdsduur willen we een leerling begeleiden? 

• Willen we een stagiair(e) vanuit het ROC of vanuit een particuliere opleiding? 

• Willen we jonge stagiair(e) of een zij-instromer? 

Voor een overzicht met meer van dit soort vragen die u zich vooraf kunt stellen, is bijlage 2 door de 
SSFH opgesteld. 
Wanneer u weet welke leerling bij de praktijk pas en dit helder heeft is de kans op een goede match veel 
groter! 

2.3.2 OPLEIDINGSVARIANTEN  

Als u heeft nagedacht over uw verwachtingen en wensen, kunt een keuze maken voor de 
opleidingsvariant BOL, BBL of de derde leerweg. In dit onderdeel worden achtereenvolgens ingegaan 
op de BOL opleiding, de BBL opleiding via het ROC en de derde leerweg.  

 2.3.2.1 DE BOL OPLEIDING 
De meeste DA leerlingen zijn leerlingen die het VMBO hebben afgerond en direct daarna starten met 
een BOL opleiding.  
 
De BOL opleiding wordt gegeven door de reguliere MBO dagopleidingen in de regio West-Brabant. 
Midden in de regio staat het ROC CURIO in Roosendaal en aan de randen van de regio zijn dat het ROC 
Tilburg en ROC SCALDA in Goes. De BOL opleiding duurt 3 jaar en is een MBO-4 opleiding.  

Deze opleidingen sturen u zelf wervingsbrieven waarop u zelf kunt invullen voor welke stagedagen u 
voorkeur heeft, voor welk leerjaar u voorkeur heeft en wordt er een match gemaakt door het ROC.  

Voor informatie over de BOL stage, kunt u terecht in bijlage 3. 
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Wanneer u gaat werken met een BOL’ er is er een stageovereenkomst nodig. Hiermee kunt u subsidie 
aanvragen (zie hoofdstuk 3). De stageovereenkomst kunt u vinden op de site van de SSFH en is 

opgenomen in bijlage 4.  
 

De link naar de (voor de SSFH subsidie verplichte) stageovereenkomst op de site van de SSFH: https://
www.ssfh.nl/fileadmin/Files/documenten/cao/stageovereenkomst_cao_hz_2017.pdf of 

de word versie via https://www.mijn-ssfh.nl/home onder het kopje Informatie vergoedingen staat 
de download naar de word versie. 

 2.3.2.2 DE BBL OPLEIDING VIA EEN ROC 
De nieuwste groep DA leerlingen zijn zij-instromers. Dit zijn volwassenen veelal met een afgeronde MBO 
3 of MBO 4 opleiding die bewust kiezen voor het vak van DA. 

De BBL opleiding in de regio West-Brabant wordt gegeven door het ROC CURIO. Zij zijn in september 
2020 en 2021 gestart met een groep BBL’ ers.  
Ook de ROC’s aan de randen van de regio verzorgen een BBL opleiding. Het ROC Tilburg is in mei 2021 
gestart met een eerste groep BBL’ ers en het ROC Scalda start op verschillende momenten sinds 2020. 

De BBL opleiding via alle ROC’s duurt op dit moment (2021) 21 maanden. 

De BBL opleiding, via het reguliere ROC, bestaat uit een dag in de week onderwijs volgen op school, 
thuisstudie en minimaal 16 uur per week leren en werken. 

Voor meer informatie over de BBL opleiding, kijkt u in bijlage 5. 

Er zijn vijf grote verschillen met de BOL: 

1. De zij-instromers hebben al werkervaring en vaak al minimaal een MBO 3 diploma op zak. Zij zijn in 
staat om direct werk uit handen te nemen van de begeleider waardoor ze haar eigen 
begeleidingstijd vrij speelt 

2. De BBL’ er werkt niet met een stageovereenkomst maar met een leer werk overeenkomst. Dit is een 
‘fictief’ dienstverband met een salaris conform CAO (schaal 3) 

3. De BBL’er is enorm gemotiveerd om het vak van DA te leren 

4. De subsidies voor een BBL’er zijn substantieel  

5. De zij-instromers (de BBL’ers) moeten zelf een plek zoeken. Bij de BOL regelt het ROC dat. 
Ook in het schooljaar 2021-2022 worden de BBL’ ers daarbij ondersteund door de Coördinator BPV 
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De leer werk overeenkomst is noodzakelijk om subsidies te krijgen (zie hoofdstuk 4). In bijlage 6 is een 
leer werk overeenkomst voor een BBL’ er opgenomen. De link naar deze leer werk overeenkomst is de 

volgende: https://www.lhv.nl/product/lhv-model-leer-arbeidsovereenkomst-bbl/   

De studiekosten voor een BBL’ er van een ROC is in het schooljaar 2021-2022 500 euro. (50% corona 
korting voor het schoolgeld in dit studiejaar). 

 
 2.3.2.3 DE BBL OPLEIDING VIA EEN PARTICULIERE OPLEIDER  
Vanwege de schaarste aan doktersassistenten is het aantal particuliere opleiders dat doktersassistenten 
opleidt enorm aan het toenemen. De BBL opleiding die een particuliere opleider biedt, wordt de derde 
leerweg genoemd.  

Een derde leerweg opleider leidt vooral online op en doordat de opleiding volledig online is kunnen 
leerlingen heel snel door de theorie. Ook zij hebben de praktijkervaring nodig en ook van deze groep 
kunt u sollicitatiebrieven ontvangen. Binnen de regio West-Brabant werken we met BBL’ ers van het ROC 
CURIO die jaarlijks per september starten. Ook het ROC Tilburg is gestart met een BBL opleiding.  

Voor leerlingen die van de derde leerweg komen zijn aanzienlijk minder subsidies beschikbaar (zie 

hoofdstuk 3). De studiekosten van een derde leerweg BBL’er variëren tussen de 2.500 en 4.000 euro. 
Opleiders zijn Capabel, LOI, NHA etc.  

Nadat u een keuze heeft gemaakt voor de opleiding en weet wat uw verwachtingen zijn van de nieuwe 
leerling (BOL of BBL) kunt u zich gaan voorbereiden voor de laatste stap die in dit hoofdstuk wordt 
besproken namelijk het kennismakingsgesprek.  

2.4 HET KENNISMAKINGSGESPREK / SOLLICITATIE GESPREK (STAP 4) 

Het ROC zal op basis van hun kennis en ervaring een stagiaire (BOL-leerling) aan uw praktijk matchen. 
En u zult brieven krijgen van zij-instromers. U wordt geadviseerd om een kennismakingsgesprek/ 
sollicitatiegesprek te voeren omdat het belangrijk is dat u en/of uw team ook een match ervaart. 
Bovendien krijgt de stagiaire of de BBL’er op deze manier ook een indruk van uw praktijk.    

Uit onderzoek is bekend dat een goede sollicitatie ervaring de kans vergroot dat een sollicitant voor uw 
organisatie kiest. Ze zijn meer betrokken met het bedrijf en zijn eerder geneigd om een aanbod te 
accepteren. Het voeren van een goed sollicitatie gesprek met een BOL’ er of met een BBL’ er is dan ook 
een kans om uw vaardigheden in het voeren van goede sollicitatie gesprekken verder te vergroten. Het 
is daarbij belangrijk om hun interesse in uw praktijk te waarderen, uw handen te gebruiken om uw 
verhaal kracht bij te zetten en eerlijk te zijn over de verwachtingen. Het bevragen én doorvragen op de 
volgende 5 elementen in elk sollicitatie gesprek geeft u een goed beeld van het mogelijke nieuwste 
teamlid:  

1. Motivatie  
Voorbeeld vragen: Wat wil je bereiken met deze ervaring?, Wat spreekt je aan in onze praktijk?  
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2. Competenties 
Voorbeeld vragen: Noem eens twee goede eigenschappen die jij niet hebt?, Wat is tot nu toe de 
grootste uitdaging geweest in je werk of op school? 

3. Werkstijl 
Voorbeeld vragen: Stel je moet een aantal taken uitvoeren en je bent klaar, wat doe je dan?, Wat heb 
jij nodig om goed te kunnen presteren en hoe ga je dat geregeld krijgen? 

4. Ambitie 
Voorbeeld vragen: Wat wil je ontwikkelen in deze stage periode of tijdens deze BBL 
opleidingsjaren?, Wat zijn jouw dromen die je ooit nog eens hoopt te vervullen en hoe ga je dat 
realiseren? 

5. Persoonlijkheid  
Voorbeeld vragen: Beschrijf jezelf eens in vijf woorden, Noem eens een belangrijke keuze die je 
hebt gemaakt in je leven 

In bijlage 7 vindt u nog meer tips en een overzicht van hoe u zich het beste kunt voorbereiden op een 
sollicitatiegesprek. 

Nadat u een keuze heeft gemaakt, moet er een stageovereenkomst voor de BOL’ er worden opgesteld 

(zie bijlage 4) of een leerwerkovereenkomst voor de zij-instromer/BBL’ er (zie bijlage 6). Deze 
overeenkomsten zijn noodzakelijk voor het krijgen van stagevergoedingen voor de BOL’er dan wel voor 
de subsidies voor de BBL’er.  

Hiermee zijn de stappen 1 tot en met 4 uit figuur 1 besproken en volgt stap 5: het aanvragen van 
vergoedingen en/of subsidies.  

Figuur 1:  
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3. U WILT DE STAGEVERGOEDING OF SUBSIDIE AANVRAGEN? (STAP 5) 

Voor het begeleiden van een stagiaire ontvangt u niet hetzelfde als voor het werken met een BBL’ er. In 
dit hoofdstuk krijgt u een overzicht van de vergoedingen en een overzicht van de te zetten stappen om 
de vergoedingen i.c. subsidies te ontvangen.  

3.1. WIE HEEFT RECHT OP WELKE VERGOEDING/SUBSIDIE? 

In tabel 1 is weergegeven wie recht heeft op een vergoeding. De bedragen staan er indicatief bij. Deze 
veranderen namelijk jaarlijks. De bedragen die genoemd zijn, zijn op basis van gegevens van medio 
2021. 

Tabel 1: wie heeft recht op welke subsidie / vergoeding? 

 

In bijlage 8 is deze tabel 1 uitgebreid met informatie over bijvoorbeeld het Stagefonds Zorg en de 

SLIM regeling en in bijlage 9 is opgenomen hoe u de vergoedingen en de subsidies aanvraagt.  

Alle vergoedingen en subsidies vraagt u achteraf aan behalve wanneer u een derde leerweg leerling een 
leerwerkplek biedt, deze dient u vooraf aan te vragen. 

De periode waar u alert op moet zijn is de periode van juni tot en met half september. Voor de periodes 

per regeling, kijkt u in bijlage 8. 

BOL leerling BBL leerling met (fictieve) 
arbeidsovereenkomst (ROC’s) 

Derde leerweg leerlingen 
(Capabel, NHA, Scheidegger 
etc)

• Stagefonds Zorg • Stagefonds Zorg • SLIM regeling

• SSFH • Subsidie Praktijkleren

• Sectorplan Plus

Ongeveer 200 euro per maand 
en € 2.328 voor 1 fte voor 1 jaar

€ 4.951 voor 1 FTE voor 1 jaar € 2.700 voor 1 praktijkleerplaats 
van 40 weken
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4. OPTIMALISEREN VAN DE STAGEPLAATS OF LEERWERKPLEK (STAP 6) 

Hoe eenvoudig een aantal zaken die in dit hoofdstuk vermeld staan ook lijken, ze zullen mede ervoor 
zorgen dat de stageperiode of leerwerkperiode  optimaal wordt benut. Hieronder kunt u lezen wat u op 
de eerste dag kunt doen om de stagiair een gevoel van welkom te geven. U vindt informatie over een 
aantal kleine taken die ze al snel kunnen oppikken. Vervolgens is er een opsomming gemaakt van 
verschillende protocollen en handleidingen zodat de stagiairs, als u even minder tijd hebt, zelfstandig 
zaken kan uitzoeken en uitvoeren. Probeer ervoor te zorgen dat de stagiair niet de gehele dag aan het 
meekijken is, maar ook zelfstandig dingen mag doen. Als laatste zijn veelvoorkomende struikelblokken 
beschreven.  

4.1 DE EERSTE DAG 
Een goed begin is het halve werk, zorg dus dat alles klopt op de eerste dag: 

• Wees op tijd om de stagiair te verwelkomen  

•  Loop een rondje met de stagiair en laat haar kennis maken met de collega’s  

•  Geef aan of noteer hoe een normale dag er uitziet. Denk aan de telefoon,  
assistente spreekuur, pauze, recepten, administratieve taken, etc.  

•  Vraag de stagiair naar de verwachtingen en leerdoelen (kom daarbij terug op de afspraken die 
gemaakt zijn in het sollicitatiegesprek en gebruik het BPV handboek van de leerling daarin is ook 
een opdracht over de leerdoelen en de verwachtingen) 

•  Welke ervaringen ze al heeft opgedaan?  

•  Waar liep de stagiair tijdens haar vorige stage tegen aan?  

•  Vertel kort iets over u zelf 

•  Geef uw verwachtingen aan. Gebruik hierbij de video over de 7 succesfactoren voor een 
succesvolle stage voor leerlingen doktersassistent in West-Brabant (https://youtu.be/
zR22TaE5Ruo)  Het wordt aangeraden om samen met de stagiaire naar deze video te kijken en zo 
makkelijk met elkaar in gesprek te kunnen gaan over uw verwachtingen 

•  Geef niet te veel informatie tegelijk  

• Wissel gegevens uit; denk aan e-mailadres en telefoonnummer.  

4.2 KLEINE TAKEN 

Geef de stagiair of BBL’ er kleine taken zodat ze niet niet de hele dag met u meekijkt en zelfstandig 
bezig is. Denk bijvoorbeeld aan: 
• Urines nakijken 

• Steriliseren van instrumenten 

• Papieren post verwerken / post wegbrengen 

• Ordenen (controle op datum) van schriftelijke verwijsbrieven 

• Scannen 

• Tijdens het assistentenspreekuur de patiënt binnenhalen 
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• Meekijken met een ingreepje 

• Wachtkamer opruimen en netjes houden 

• Collega’s van drinken voorzien 

• In de assistentenspreekkamer laten kijken wat er allemaal is 

• Receptenlijn 

• Een keer mee met een visite 

• Tijdens het meeluisteren de klacht op laten zoeken in de NHG Triage Wijze  

4.3 PROTOCOLLEN EN HANDLEIDINGEN  

Ook door protocollen en handleidingen kunt u de stagiair of BBL’er eerder zelfstandig laten werken. 
Gebruikt u ze als u ze heeft of laat u ze opstellen om ze te gebruiken. 
Voorbeelden zijn: 

• Handleiding telefoon 
• Aannemen 

• Ophangen 

• Doorverbinden 

• Receptenlijn afluisteren 

• Bandje omwisselen (bijvoorbeeld voor de lunch) 

• Iemand in de wacht zetten 

• Spoedlijn 

• Headset 

• Handleiding agendabeheer met daarin afspraken inplannen, duur van de afspraken en betekenis van 
de gebruikte kleuren 

• Handleiding printer /scanner 
• Handleiding postverwerking 
• Werktijden (telefoon, spreekuur, pauze, administratie etc) 
• Voorraadbeheer 
• Waar ligt wat 
• Interne regels 
• Uitleg wat te doen bij ziekte, bij niet op tijd aanwezig zijn en bij calamiteiten  

4.4 JUISTE MATERIALEN    

Ook het zorgen voor de juiste materialen draagt bij aan een succesvolle start van de stage of 
leerwerkplek denk hierbij aan: 
• NHG triagewijzer 
• Eigen inlogcodes (medicom, zorgmail, vitalhealth, uzipas (niet op naam etc) 
• Meeluister headset 
• Goede stoel 
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• Naambatch 
• Postvakje 
U kunt de stagiair ook 
• Vermelden in het rooster zodat iedereen weet dat hij of zij er is 
• Uitnodigen voor het werkoverleg 
• Uitnodigen voor het teamuitje 

4.5 FAALFACTOREN   

Ook als u er alles aan doet, zijn er faalfactoren waardoor de stagiair of de BBL’ er onzeker(der) en passief 
wordt.  Zodra u signalen hiervan ziet, is het zaak om dit te bespreken en ander contact op te nemen met 
de coördinator BPV. 
Faalfactoren zijn: 
1. De stagiair of BBL’er voelt zich niet veilig 

Hierdoor wordt iemand stiller en passiever 
2. De stagiair of BBL’er voelt zich afhankelijk van de stagebegeleider vanwege de boordeling 

Hierdoor wordt iemand voorzichtig met het geven van feedback 
3. Verkeerde verwachtingen 

Door helder te zijn over wederzijdse verwachtingen is er geen risico op misverstanden 
4. Communicatie  

Weet dat het niet alleen gaat om wat u zegt maar ook om hoe u het zegt. Zeker nieuwe stagiaires of 
BBL’ ers hebben behoefte aan aandacht en interesse 

4.6 CONTACT MET HET ROC  
In de stageovereenkomst of de leerwerkovereenkomst is de naam van de contactpersoon van school 
opgenomen. Deze moet ook minimaal 1 keer contact met u opnemen. Hij of zij is het aanspreekpunt 
voor vragen of het bespreken van knelpunten tijdens de stage of de leerwerkperiode.  
Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de coördinator BPV. 

Hiermee eindigt stap 6 over het optimaliseren van de stage of BBL leerwerkplek. Het laatste hoofdstuk 
van dit handboek gaat over het afronden van de stage.  
 
Zie stap 7 in figuur 1: 
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5. AFRONDEN VAN DE STAGE OF LEERWERKPLEK (STAP 7) 

Voor het afronden van de stage of de leerwerkplek zijn 3 zaken belangrijk: 

1. Het aanvragen van de vergoedingen en subsidies 

2. Het evalueren van het werken met de stagiaire of de BBL’er  

3. Conclusies trekken voor de volgende stageperiode 

5.1. AANVRAGEN VAN VERGOEDINGEN EN SUBSIDIES 

In bijlage 8 wordt uitgebreid ingegaan op hoe u de vergoedingen en subsidies kunt aanvragen. Zowel 
voor de BOL’ er als voor de BBL’ er vraagt u na afloopt van de stageperiode of de leerwerkperiode de 
vergoedingen en subsidies aan.  

5.2. EVALUEREN 

Als de stageperiode of leerwerkperiode is afgerond kunt u intern gaan evalueren: 

• Hoe heeft de stagiaire of de BBL’er het bij u in de praktijk ervaren? Wat kunt u van haar ervaringen en 
ideeën leren en meenemen? 

• Hoe was het voor u om een stageplaats/leerwerkplek  aan te bieden en te begeleiden? 

• Hoe verliep het contact met de opleiding? 

• Wat heeft u en uw team geleerd? 

• Wat gaat u en uw team in het vervolg anders aanpakken? 

Door intern te evalueren wordt er besproken wat er goed ging en wat er verbeterd kan worden. 
Wanneer dit meegenomen wordt in de volgende stage of leerwerkplek zal dit leiden tot een hogere 
kwaliteit van de stageplaatsen en dus tot beter opgeleide en ervaren gediplomeerde 
doktersassistenten.  

5.3. DE VOLGENDE STAGEPERIODE OF LEERWERKPERIODE   

Na de evaluatie kunt u zich voorbereiden op de komst van een nieuwe stagiaire of BBL’er. U doorloopt 
dan stap 2 tot en met 7 van figuur 1.  

Van de ROC’s krijgt u elke periode brieven waarin u kunt aangeven waar u voorkeur naar uitgaat als het 
gaat om werkdagen van de stagiaires in het kader van hun BOL opleiding. 

Binnen de regio West-Brabant streven we ernaar om elke september te starten met een nieuwe groep 
BBL’ers. Met elkaar kunnen we een klas volkrijgen en zo zij-instromers in onze branche kansen bieden en 
het tekort aan doktersassistenten verkleinen. Voor beschikbare BBL’ers kunt u contact opnemen met de 
coördinator BPV.  
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AFSLUITING 

In dit handboek BPV DA heeft u zoveel mogelijk informatie gekregen over het werken met stagiaires 
(BOL) en/of met zij-instromers (BBL) en is ingegaan op de vergoedingen en subsidies voor het werken 
met deze belangrijke groepen in het kader van het verkleinen van de tekorten voor doktersassistenten. 
Het doel van dit handboek is dat het daardoor makkelijker is om in uw praktijk stages en 
leerwerkplekken aan te bieden èn te begeleiden.  

Uiteraard kan het zijn dat u nog vragen heeft. Deze kunt u altijd stellen aan de coordinator BPV, Esther 

Zwaal op 06 22 60 99 00 of via e.zwaal@hapwestbrabant.nl  
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6. BIJLAGEN 

De bijlagen zijn de volgende: 
1. Erkend Leerbedrijf SBB 
2. Vragen om helder te hebben 
3. Informatie over de bol opleiding 
4. Model stageovereenkomst 
5. Informatie over de BBL opleiding 
6. Model leer werk overeenkomst (fictieve arbeidsovereenkomst) 
7. Voorbereiding sollicitatie gesprek  
8. Overzicht vergoedingen en subsidies voor BOL, BBL en 3e leerweg leerling 
9. Aanvragen stagevergoedingen en subsidies  

BIJLAGE 1 ERKEND LEERBEDRIJF SBB 

U vult via https://www.s-bb.nl/bedrijven/erkenning de aanvraag in. Vervolgens krijgt u een mail 
van een SBB medewerker met een voorstel voor een datum voor een kennismakingsgesprek. Dit 
gesprek duurt 60- 90 minuten.  

Dit zijn de voorwaarden om te voldoen als erkend leerbedrijf: 

• U biedt de student een goede en veilige werkplek die aansluit bij zijn of haar opleiding. Daar oefent 
de student het beroep uit waarvoor hij of zij in opleiding is, met de werkprocessen en de  
werkzaamheden die daar bij horen 

• U stelt een praktijkopleider aan die de eisen van de opleiding kent en in staat is de student op de 
werkvloer op te leiden en te coachen. U maakt tijd, ruimte en middelen vrij om de praktijkopleider 
zijn of haar taak uit te laten voeren. 

• U bent bereid ons een te werken met de school en SBB en u verstrekt daartoe de benodigde 
informatie 

• U gaat akkoord met een vermelding van uw bedrijfsgegevens op Stagemarkt.nl, de website waar 
MBO studenten een leerplaats (stage of leerbaan) zoeken 

De erkenning is geldig voor een periode van vier jaar. De erkenning vervalt van rechtswege als het 
leerbedrijf gedurende een aaneengesloten periode van vier jaar geen beroepspraktijkvorming heeft 
verzorgd.   
Als u een erkend leerbedrijf bent geworden, betekent dit ook een vernoeming op www.stagemarkt.nl. 
site zijn studenten op zoek naar een stageplaats. Zij kunnen u benaderen op de door u door gegeven 
gegevens. 
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BIJLAGE 2 VRAGEN OM VOORAF HELDER TE HEBBEN   
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Aandachtspunten voordat je een stagiaire* gaat werven

Pagina 1 | Aandachtspunten voordat je een stagiaire gaat werven

Voordat je een stagiaire gaat werven, is het praktisch om alvast over een aantal onderwerpen  
na te denken.
•  Is er een fysieke werkplek en zijn de noodzakelijk faciliteiten voor de stagiaire beschikbaar?  

Zoals een pc, telefoon enzovoort.
•  Stel de gewenste stageperiode vast (wanneer, duur stageperiode, aantal dagen per  week 
 minimaal en maximaal)?
•  Welke taken kan en mag de stagiaire in de praktijk vervullen?
•  Hoe organiseren jullie de begeleiding en wie kan dit op zich nemen (denk daarbij ook aan het  

regelen van vervanging als de begeleider ziek wordt)?
•  Wat kun je een stagiaire vertellen over bijvoorbeeld werksfeer, werkomstandigheden,  

omgangsregels, collega’s, klanten en apparatuur?
•  Welke positie krijgt de stagiaire in je praktijk als het gaat om veiligheid en vertrouwelijkheid  

van gegevens (eigen sleutel, wachtwoord computer etc.)?
•  Hoe veel krijgt de stagiaire aan stage- en reiskostenvergoeding?  

- Stagevergoeding: www.ssfh/vergoedingen
 - Reiskostenvergoeding: cao huisartsenzorg
•  Gaat de stagiaire deelnemen aan teamuitjes, personeelsfeestjes, scholingsdagen,  

kerstpakketten enzovoort?
•  Hoe bied je jullie stageplek aan?
•   Wie maakt de vacaturetekst?
•  Hoe wil je de procedure/selectie laten verlopen?
•  Bij wie kan de stagiaire solliciteren (contactpersoon stage)?
•  Hoe kan de stagiaire solliciteren (e-mail/ telefoon/ brief/cv etc.)?
•  Welke punten moeten tijdens de sollicitatie beslist aan de orde komen? Vraag ook input van  

de betrokken collega’s.

* Overal waar de vrouwelijke vorm staat, kun je ook de mannelijke lezen.

Zoeken en  
aannemen
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BIJLAGE 3 INFORMATIE OVER DE BOL OPLEIDING 
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Informatie over de BOL-stage

Pagina 1 | Informatie over de BOL-stage

De beroepsopleidende leerweg (BOL-opleiding) voor doktersassistent is een mbo-4-opleiding, duurt 
meestal 3 jaar en kent 3 soorten stages. In elke stage oefent de stagiaire* andere vaardigheden. 
En in elke volgende stage werkt de stagiaire zelfstandiger. Zodoende vraagt elke stage weer een andere 
manier van begeleiden.

3 soorten stages
De 3 soorten stages in de BOL-opleiding zijn:
1  de oriënterende stage; in het 1e jaar van de opleiding 8 weken blokstage (minimaal 36 uur per week). 

Is meestal aan het eind van het schooljaar;
2  de beroepsvoorbereidende stage; in het 2e of 3e jaar 2 keer een blokstage van 8 weken in dezelfde 

praktijk (minimaal 36 uur per week). Meestal is er 1 blokstage in het najaar (oktober-december) en 
1 in het voorjaar (mei-juni);

3  de eindstage; in het 3e jaar, aan het begin van het schooljaar 4 weken blokstage (36 uur per week). 
Daarna op 2 vaste dagen per week stage tot aan het examen.

Dit is een voorbeeld en kan per school verschillen. Een BOL-opleiding kan ook verkort worden gevolgd. 
De stages zijn dan uiteraard anders dan wij nu hebben beschreven.

In de oriënterende stage kijkt de stagiaire vooral mee. In de stage in het 2e of 3e jaar oefent zij vaardig-
heden. Uiteindelijk moet zij die vaardigheden zelfstandig kunnen verrichten. In de eindstage moet een 
stagiaire zelfstandig een dienst kunnen draaien.

De drie soorten stages die een BOL-leerling loopt, stellen elk andere eisen aan de stagiaire. Ook vragen 
ze elk een andere manier van begeleiden.

Oriënterende stage (kennismaking)
In het 1e jaar gaat het vooral om voordoen, erbij blijven en controleren. Na een aantal weken kun je stap 
voor stap beginnen de stagiaire los te laten.
Dit kan een stagiaire in de oriënterende stage doen:
•  meekijken met een gediplomeerde assistente
•  wachtruimtes opruimen en folders aanvullen
•  meeluisteren met telefonische triage
•  de behandelkamer en het laboratorium op orde houden en steriliseren
•  meekijken met lab- en behandelkamerwerkzaamheden
•  werkoverleg bijwonen
•  de receptenlijn afl uisteren
•  administratieve werkzaamheden, bijvoorbeeld: post invoeren/scannen, mutaties doorvoeren
•  RR meten, Hb bepalen en injecties geven

Stage in het 2e of 3e jaar
Een 2e- of 3e-jaars stagiaire kan meer taken uitvoeren. In het begin is het nodig dat je nog even meekijkt 
en controleert. Daarna voeren de stagiaires de taken meestal zelfstandig uit.
Dit kan een 2e- of 3e-jaars stagiaire doen:
•  triage aan de balie of telefoon
•  nieuwe patiënten inschrijven
•  recepten uitdraaien
•   werken met HIS
•  medisch-technisch handelen
•  zelfstandig hulpvragen afhandelen en patiënten aan de balie adviseren

Soorten
stages
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Pagina 2 | Informatie over de BOL-stage

•  administratieve taken, zoals medische artikelen en kantoorartikelen bestellen
•  archiveren
•  op eigen initiatief overleggen met huisartsen en andere disciplines

Eindstage
In de eindstage kan een stagiaire ook een dag alleen werken. Dat betekent dat de huisarts er wel is, maar 
de vaste doktersassistente niet. Of zij is in een andere ruimte en is alleen voor noodgevallen aanspreekbaar. 
Zo kun je testen of de stagiaire de praktijk zelf aankan. Lukt dit, dan kan de stagiaire incidenteel de dokters-
assistent vervangen.

Soms krijgen 3e-jaars stagiaires van de onderwijsinstelling de opdracht een verbeterplan te schrijven. 
Dat kan een nieuw systeem zijn om de voorraad bij te houden, een ander schema om de assistenten in 
te roosteren of een systeem van gele kaarten voor patiënten die niet op afspraken verschijnen. Dit zijn 
voorbeelden van verbeteringen die huisartsenvoorzieningen hebben ingevoerd op initiatief van stagiaires.

* Overal waar de vrouwelijke vorm staat, kun je ook de mannelijke lezen.
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BIJLAGE 4 STAGEOVEREENKOMST (VOOR DE BOL LEERLING) 

STAGEOVEREENKOMST CONFORM CAO SSFH 

Partijen 
[Naam Stagebieder], gevestigd te ([postcode]) [plaatsnaam], vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [voorletters + 
achternaam], hierna te noemen de stagebieder, 
en, 

De heer/mevrouw [voorletters + achternaam], geboren op [geboortedatum], wonende te ([postcode]) [plaatsnaam] aan de 
[straatnaam], 
hierna te noemen de stagiair, 

verklaren een stageovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende voorwaarden: 

Artikel 1 Stageperiode 
De stagebieder stelt de stagiair in de gelegenheid om in het kader van de opleiding [naam opleiding] aan de [naam 
onderwijsinstelling] praktische ervaring op te doen gedurende een periode van [begindatum stage] tot en met [einddatum 
stage]. 

Artikel 2 Dagelijkse leertijd 
De dagelijkse leertijd is voor de stagiair in overeenstemming met de arbeidstijd, welke geldt op de afdeling waar de 
stagiair geplaatst is en voor zover niet in strijd met de arbeidswetgeving met betrekking tot jeugdigen. 
De stagiair zal gedurende [aantal] uren per week aanwezig zijn op door de stagebieder aan te geven tijdstippen. 
Hierbij zal rekening worden gehouden met contact- en terugkomdagen en andere mogelijke, relevante schoolactiviteiten 
van de stagiair, alsmede met schoolvakanties. 

Artikel 3 Stagebegeleiding 
[naam praktijkbegeleider stagebieder] fungeert namens Stagebieder gedurende de stageperiode als praktijkbegeleider en 
is samen met de stagebegeleider van de onderwijsinstelling [naam stagebegeleider onderwijsinstelling] verantwoordelijk 
voor de begeleiding van de stagiair tijdens de stageperiode. 

Artikel 4 Stageplan 
De onderwijsinstelling bepaalt het doel van de stage. In onderling overleg bepalen de stagebieder, de onderwijsinstelling 
en de stagiair de inhoud (leerdoelen en werkzaamheden) van de stage, waarna dit wordt vastgelegd in een stageplan. De 
stagebieder draagt de stagiair slechts taken op die passen in het stageplan. 

Artikel 5 Stagevergoeding 
De stagiair die voldoet aan de voorwaarden van de CAO SSFH en de daarbij behorende reglementen ontvangt een 
stagevergoeding van de stagebieder. De uitbetaling van de stagevergoeding vindt plaats uiterlijk binnen vier maanden na 
afloop van de stage. De over een eventueel toegekende stagevergoeding verschuldigde wettelijke inhoudingen, evenals 
werkgeversbijdragen, worden door de stagebieder ingehouden en aan de Belastingdienst afgedragen. Stagebieder 
registreert het ID bewijs van de stagiair ter identificatie van de stagiair.  

Artikel 6 Vakantie 
Aan de stagiair wordt vrij gegeven conform de door de onderwijsinstelling vastgestelde schoolvakanties, tenzij anders is 
overeengekomen met de stagebieder. 

Artikel 7 Reiskosten woon-werkverkeer 
Stagiairs in het bezit van een OV-studentenkaart ontvangen geen tegemoetkoming in de reiskosten tussen woonplaats en 
stageplaats. Stagiairs die niet in het bezit van een OV-studentenkaart ontvangen een tegemoetkoming in de reiskosten 
tussen woonplaats en stageplaats conform de reiskostenregeling woon-werkverkeer van de CAO Huisartsenzorg.  

Artikel 8 Dienstreizen 
Stagiairs in het bezit van een OV-studentenkaart ontvangen geen vergoeding in de reiskosten bij dienstreizen. Stagiairs 
die niet in het bezit zijn van een OV-studentenkaart ontvangen een vergoeding in de reiskosten voor dienstreizen, ter 
hoogte van de maximaal gericht vrij te stellen reiskostenvergoeding. 

Artikel 9 Ziekte 
Als de stagiair ziek wordt tijdens de stageperiode dan moet dit zo spoedig mogelijk gemeld worden bij de 
praktijkbegeleider ook als de stagiair die dag niet werkzaam is. Voor een betermelding geldt dezelfde procedure. Bij ziekte 
vindt gedurende twee weken doorbetaling van de stagevergoeding plaats tot uiterlijk de dag waarop de stage eindigt. 
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Artikel 10 Geheimhoudingsplicht 
De stagiair heeft de verplichting tot geheimhouding. 
De geheimhoudingsplicht geldt zowel gedurende de stageperiode als daarna en heeft betrekking op al hetgeen dat direct 
of indirect verband houdt met de belangen van Stagebieder en met name alles wat behoort tot de praktijk, de 
praktijkvoering en de cliënten/patiënten; alles genomen in de ruimste zin. 

Artikel 11 Beëindiging stageovereenkomst 
De stageovereenkomst eindigt als de overeengekomen stageperiode is afgelopen. Daarnaast kan de stageovereenkomst 
worden beëindigd als: 
- de stagebieder/praktijkbegeleider vindt dat de stagiair de algemene regels en individuele afspraken niet (voldoende) 

nakomt; 
- de stagiair zijn/haar opleiding tijdens de stageperiode afbreekt. 

Artikel 12 Aard van de stageovereenkomst 
De stageovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 13 Bedrijfseigendommen 
Bedrijfseigendommen, alsmede alle correspondentie, aantekeningen, tekeningen enzovoort, moeten voor het einde van 
de stageperiode door de stagiair worden ingeleverd bij de stagebieder. 

Artikel 14 Regels 
Op deze stageovereenkomst zijn tevens de geldende wet- en regelgeving van toepassing. De stagiair is bovendien 
gehouden aan en zal zich gedragen naar de huisregels en geldende protocollen van de praktijk. 

Artikel 15 Verklaring stagiair inzake ontvangst van diverse documenten 
De stagiair verklaart van de stagebieder te hebben ontvangen: 
- een ondertekend afschrift van de stageovereenkomst; 
- (huisregels); 
- (personeelshandboek); 
- wat verder van toepassing zou kunnen zijn …. 

Artikel 16 Verklaring stagiair inzake akkoord gebruik gegevens  
Stagebieder geeft van de stagiair de volgende gegevens door aan SSFH: Achternaam (volgens ID-bewijs), 
Voorna(a)m(en), Geboortedatum (dd-mm-jjjj), Geslacht, Telefoonnummer en E-mail adres als mede een kopie van deze 
stageovereenkomst. De stagiair verklaart akkoord te gaan dat zijn/haar gegevens zoals hiervoor aangegeven worden 
gebruikt door de stagebieder om een vergoeding voor de praktijkbegeleiding en stagevergoeding te kunnen aanvragen bij 
de SSFH conform de cao SSFH. Stagiair gaat akkoord dat SSFH voor controle van de stagebieder, steekproefsgewijs een 
kopie ID-bewijs van de stagiair opvraagt bij de stagebieder. SSFH bewaart al deze gegevens 7 jaren om fiscale redenen 
en zal deze daarna vernietigen. 

Ondertekening 
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te [plaats van vestiging stagebieder] op 

[datum]        [datum] 

Voor akkoord,        Voor akkoord, 

[naam stagebieder]      [naam stagiair] 

………………………      …………………….. 
[handtekening stagebieder]     [handtekening stagiair]
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BIJLAGE 5 INFORMATIE OVER DE BBL OPLEIDING 
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Informatie over de BBL-stage

Pagina 1 | BBL opleiding en stages doktersassistent, versie 2016

Bij de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) staat leren in de praktijk voorop. Een BBL’er combineert werken 
en leren en ontvangt een leerlingsalaris, conform de cao huisartsenzorg en gezondheidscentra.

Kenmerken van een BBL-stagiaire*
Vaak hebben BBL’ers al werkervaring en willen zij hun werk met een opleiding combineren. Ze zijn meestal 
ouder dan de BOL-leerling. De BBL-doktersassistente werkt op grond van een praktijk- of arbeids-
overeenkomst als doktersassistente-in-opleiding bij een werkgever. Daarnaast gaat zij naar school. Bij een 
arbeidsovereenkomst is de cao van toepassing; de BBL-stagiaire krijgt dus betaald voor de gewerkte uren. 
Een BBL-stagiaire maakt veel meer stage-uren dan een BOL-stagiaire. De laatste loopt 20% van de totale 
opleidingstijd stage, terwijl een BBL-leerlinge 2 tot 4 dagen in de week stage loopt en 1 dag per week naar 
school gaat.

Wat kan een BBL-stagiaire?
Omdat een BBL-stagiaire vaak al werkervaring heeft, is zij gemakkelijk en snel inzetbaar. 
Een BBL-stagiaire kan het volgende doen:
•  In de 1e fase van de stage (1e halfjaar) zal de leerlinge vooral meekijken in de stage, afhankelijk van 

haar voorkennis. Op school komen de volgende lessen aan de orde: anatomie/fysiologie, pathologie, 
triage, medisch-technisch handelen, communicatie.

•  In de 2e fase van de stage ( 2e halfjaar) zal de leerlinge onder begeleiding handelen, afhankelijk van 
de voorkennis. Op school komen de volgende lessen aan de orde: anatomie/fysiologie, pathologie, 
farmacologie, (verdieping/keuzedeel) triage, (verdieping/keuzedeel) medisch-technisch handelen, lab, 
communicatie, ontwikkelingspsychologie.

•  In de 3e fase van de stage (laatste halfjaar) zal de leerlinge zelfstandig handelen. Op school komen 
de volgende vakken aan de orde: farmacologie, (keuzedeel) innovatie, (keuzedeel) triage, (keuzedeel) 
medisch-technisch handelen, kwaliteit en ehbo.

BBL-opleidingsmogelijkheden en -achtergronden
De BBL-opleiding doktersassistent is een opleiding op niveau 4. Een normaal programma duurt 3 jaar, 
maar er zijn ook verkorte versies, bijvoorbeeld van 1 tot 2 jaar. De school moet dan wel kunnen verant-
woorden dat de leerling de verkorte versie kan volgen.
Er zijn twee mogelijkheden om een BBL-opleiding te volgen:
1  via de 3e leerweg onderwijs (particulier): er geldt geen urennorm voor stage en begeleid onderwijs 

tijd (BOT)-uren
2  via gesubsidieerd onderwijs (ROC): een leerling moet 630 uur stagelopen en heeft 200 BOT-uren 

per schooljaar

Iemand die een BBL-opleiding wil doen:
• heeft een vooropleiding vmbo-t of mbo-3
•  heeft een stageplaats of arbeidsovereenkomst voor de hele opleidingsduur (als je de BBL aan een 

ROC volgt)
• is 23 jaar of ouder (de gemiddelde leeftijd is 40)

Stage overeenkomsten
De leerlinge kan stagelopen via stage en leren of via werk en leren. Bij stage en leren heeft de leerlinge 
een praktijkovereenkomst (POK) nodig en bij werk en leren een praktijkarbeidsovereenkomst (PAK) én 
een praktijk(leer)overeenkomst.

Soorten
stages
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POK
De zuivere stage overeenkomst is een overeenkomst waarbij een stagiaire activiteiten verricht voor een 
onderneming in het kader van haar opleiding. De stage is gericht op het opdoen van relevante werkervaring 
in de lijn van de opleiding die de stagiaire volgt. Tijdens de stage staan de werkzaamheden centraal en niet 
zozeer het ‘naar school gaan’. Soms is er naast de praktijkovereenkomst ook een arbeidsovereenkomst.

PAK
De praktijk(leer)overeenkomst is een overeenkomst die wordt gesloten in het kader van het ‘werkend leren’. 
Werken en ‘naar school gaan’ zijn hierbij beide vertegenwoordigd en vaak gaat het om een wat langere 
periode. De praktijk(leer)overeenkomst is meestal een driepartijenovereenkomst waarbij ook de opleidings-
instelling is betrokken.
De overeenkomst biedt een combinatie van enkele dagen naar school en enkele dagen ervaring opdoen in 
de praktijk. De praktijk(leer)overeenkomst is (bijna altijd) een arbeidsovereenkomst of wordt samen met een 
arbeidsovereenkomst gesloten.

Duur van de stage
Een BBL-stagiaire moet tijdens de hele opleiding minimaal 16 uur per week stage lopen. Dat is 40 weken 
per schooljaar. De praktijk moet wel een erkend leerbedrijf zijn. Meer informatie daarover: www.s-bb.nl. 
De stagiaire moet bij het begin van de opleiding een stageovereenkomst en eventueel een arbeidsovereen-
komst hebben. Bij de derde leerweg (niet-gesubsidieerd) kan het aantal stage-uren sterk verschillen.

Vergoedingen voor begeleiding BBL-stagiaire
Voor de begeleiding van een BBL-stagiaire kun je bij verschillende instanties vergoedingen aanvragen. 
Zie voor meer informatie https://www.ssfh.nl/vergoedingen/vergoedingen-stagiair-en-praktijkbegeleider/https://www.ssfh.nl/vergoedingen/vergoedingen-stagiair-en-praktijkbegeleider/

Voordelen van een BBL-leerlinge
• is meestal volwassen
• kan doktersassistenten aan het einde van de stage veel werk uit handen nemen
• heeft meestal levens- en werkervaring
• is vaak zeer gemotiveerd

* Overal waar de vrouwelijke vorm staat, kun je ook de mannelijke lezen.
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BIJLAGE 6 MODEL LEERWERKOVEREENKOMST  
  

Arbeidsovereenkomst leer-/arbeidsovereenkomst behorende bij de  
Cao Huisartsenzorg 

Partijen 

<<Werkgever>>, gevestigd te (<<postcode>>) <<plaatsnaam>>, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw 
<<naam>>, hierna te noemen de werkgever. 

en 

De heer/mevrouw <<naam>>, geboren op <<geboortedatum>>, wonende te (<<postcode>>) 
<<plaatsnaam>> aan de <<straatnaam>>, hierna te noemen de werknemer. 

Verklaren een leer-/arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende voorwaarden: 

Artikel 1  Indiensttreding 
De leer-/arbeidsovereenkomst is voor bepaalde tijd aangegaan voor de duur van de opleiding <<naam 
opleiding>>, welke wordt gevolgd bij opleidingsinstituut <<naam>> met inachtneming van de bepalingen in 
het opleidingsreglement van het opleidingsinstituut ingevolge de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, 
ingaande op <<datum>>. Op het moment dat de Beroeps Praktijk Overeenkomst voortijdig door leerling, dan 
wel de school (al dan niet in overleg met of op aangeven van werkgever), wordt beëindigd, eindigt de 
onderhavige overeenkomst per dezelfde datum. 

Artikel 2 Proeftijd 
Er geldt een wederzijdse proeftijd van <<aantal>> maand/maanden. Gedurende deze periode kan zowel de 
werkgever als de werknemer deze leer-/arbeidsovereenkomst op ieder moment opzeggen.  

Artikel 3  Arbeidsduur 
De arbeidsduur bedraagt <<aantal>> uur per week.  

Artikel 4  Salaris 
De werknemer is ingedeeld in functiegroep <<invullen>> functiejaar << invullen>>, de leerlingenschaal van de 
Cao Huisartsenzorg is hier van toepassing. Bij indiensttreding bedraagt het salaris € <<geldbedrag>> bruto 
per maand volgens salaristabel <<invullen>>, periodiek <<…>> (aantal uren/ 38 uur is parttimepercentage). 

Artikel 5 Vakantie 
1. De werknemer heeft recht op <<aantal invullen>> vakantie uren per kalenderjaar met behoud van 

salaris. 
2. De werknemer ontvangt jaarlijks in de maand mei een vakantie-uitkering van 8% over het in de 

periode 1 juni tot en met 31 mei van elk jaar ontvangen maandsalaris. 

Artikel 6  Plaats 
De plaats van tewerkstelling bij aanvang van de arbeidsovereenkomst is <<plaatsnaam>>. 

Artikel 7  Werkzaamheden 
Werknemer verricht alle werkzaamheden, die door of namens werkgever redelijkerwijs aan hem worden 
opgedragen naar beste vermogen. 

Artikel 8  Arbeidsongeschiktheid 
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De werknemer meldt zich onverwijld bij <<naam leidinggevende>>, indien hij door ziekte verhinderd is de 
overeengekomen werkzaamheden te verrichten. De werknemer is verplicht de voorschriften, zoals 
neergelegd in de cao bij ziekte na te leven. 

Artikel 9 Pensioen 
De werkgever meldt de werknemer aan bij het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn (PFZW). 

Artikel 10  Geheimhouding 
De werknemer is verplicht tot geheimhouding van hetgeen de werknemer uit hoofde van de functie ter kennis 
komt, voor zover die verplichting uit de aard der zaak volgt of de werknemer uitdrukkelijk is opgelegd. Deze 
verplichting geldt ook na beëindiging van het dienstverband. 

Artikel 11  Beëindiging leer-/arbeidsovereenkomst 
Deze leer-/arbeidsovereenkomst kan door elke der partijen tussentijds worden opgezegd, met inachtneming 
van de bepalingen in de cao. 

Werkgever heeft het recht om bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van leerling en/of door 
toedoen van de leerling door werkgever betaalde – niet gesubsidieerde – scholingskosten terug te vorderen 
van werknemer. Meer concreet heeft werkgever dit recht indien: 

- De Beroeps Praktijk Overeenkomst en/of de arbeidsovereenkomst op initiatief van leerling eindigt; 
- Het dienstverband door werkgever op grond van een dringende reden zoals omschrijven in artikel 

7:677 van het Burgerlijk Wetboek (ontslag op staande voet) wordt beëindigd; 
- De arbeidsovereenkomst op initiatief van werkgever in verband met verwijtbaar handelen van 

werknemer eindigt. 
Door middel van schriftelijke berichtgeving van werkgever, voor aanvang van de betreffende opleiding, wordt 
de werknemer op de hoogte gesteld van de opbouw van het totaal terug te betalen bedrag. Het verschuldigde 
bedrag wordt in een keer op het loon van werknemer ingehouden bij de laatste loonafrekening. Indien het 
loon niet toereikend is zal bij werknemer worden teruggevorderd. Werknemer dient zorg te dragen voor 
betaling binnen de door werkgever gestelde termijn. 

Artikel 12  Toepasselijke bepalingen 
Op de verhouding tussen de werkgever en de werknemer is van toepassing de geldende Cao Huisartsenzorg, 
verder te noemen ‘cao’, en de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, voor zover daarvan niet in de 
arbeidsovereenkomst of de van toepassing zijnde cao rechtsgeldig is afgeweken. 

Artikel 13  Ontvangen stukken 
De werknemer verklaart: 
1. Een ondertekend afschrift van de arbeidsovereenkomst van de werkgever te hebben  ontvangen. 
2. De thans geldende Cao Huisartsenzorg en het pensioenreglement van het Pensioenfonds  Zorg 
& Welzijn (PFZW) (digitaal) ter beschikking te hebben. 

Artikel 14  Akkoord 
De werknemer verklaart met de op hem van toepassing zijnde regelingen, bedoeld in de voorgaande 
artikelen, bekend te zijn en akkoord te gaan. 

Aldus overeengekomen te <<plaatsnaam>> op <<datum>>, 

De werkgever,       De werknemer, 
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BIJLAGE 7 VOORBEREIDING SOLLICITATIEGESPREK  

26

Tips voor het stage sollicitatiegesprek

Pagina 1 | Tips voor het stage sollicitatiegesprek

Voorbereiding 
•  Bespreek vooraf met collega(’s) met wie je de selectie van de stagiaire doet en welke punten beslist  

aan de orde moeten komen.
•  Maak vooraf afspraken met de collega(‘s) met wie je de selectie doet over de rolverdeling:  

wie stelt welke vragen?
•  Bedenk eventueel cases om de ‘zachte’ selectiecriteria te toetsen.
•  Zorg voor een rustige kamer waar jullie niet gestoord kunnen worden.
•  Zorg dat je alle noodzakelijke zaken bij de hand hebt (lijstje met belangrijke vragen, sollicitatiebrief)
•  Wissel informatie uit met de opleiding waar de kandidaten vandaan komen. Dan is er een gerichtere 

matching mogelijk. 

Opening
•  Stel de kandidate* op haar gemak.
•  Stel jezelf en andere deelnemers vanuit de praktijk/organisatie voor.
•  Vertel hoe de opbouw van het gesprek zal zijn.
•  Vertel dat beide partijen gebaat zijn bij een open en eerlijk gesprek.

Informatie-uitwisseling
•  Ga kort in op de praktijk. Je kunt bij dit onderdeel zelf iets vertellen. Als je de kandidate van tevoren  

informatie over de praktijk hebt toegestuurd, is het beter haar enkele vragen te stellen.  
Bijvoorbeeld: ‘Wat viel je op aan onze informatie?’ of ‘Wat spreekt je aan in onze praktijk?’.

•  Ga na welke opleiding de kandidate volgt, in welk leerjaar zij zit en hoelang de stageperiode is.
•  Ga na op welke dagen de kandidate kan komen stagelopen.
•  Probeer de leerdoelen van de kandidate helder te krijgen en kijk of die overeenstemmen met de  

beeldvorming van het beroep.
•  Ga in op de stageplaats. Vertel kort iets over de werkzaamheden en draai daarna de rollen om.  

Nodig de kandidate uit om vragen te stellen. Geef eerlijke informatie en maak dingen niet mooier  
dan ze zijn.

Afronding
•  Ga kort in op de belangrijkste afspraken.
•  Informeer of de kandidate nog steeds in is voor de stageplaats.
•  Informeer de kandidate over de verdere procedure. Wanneer hoort zij iets?
•  Bedank de kandidate voor de belangstelling en informeer naar eventuele gemaakte reiskosten.  

(Als je ze tenminste vergoedt)

Voorbeeld sollicitatievragen
•  Wat is je motivatie om voor dit beroep/vakgebied te kiezen?
•  Wat wil je leren tijdens je stage?
•  Wat weet je al van onze praktijkperiode?
•  Heb je al een beeld van wat je moet doen?
•  Hoe denk jij dat een dag eruit ziet?
•  Wat vind je/lijkt je hiervan leuk om te doen?
•  En wat vind je/lijkt je minder leuk?
•  Heb je al eerder ervaring opgedaan met het werk? Zo ja, beschrijf je ervaring in het kort.
•  Wat vind je tijdens de opleiding moeilijk en waar denk je in de stage moeite mee te krijgen?
•  Geef een voorbeeld waaruit blijkt dat je kunt samenwerken met anderen of dat je goed kunt  

plannen, enzovoort.

Zoeken en  
aannemen

Pagina 2 | Tips voor het stage sollicitatiegesprek

•  Wat verwacht je van degene die jou in de praktijk gaat begeleiden, wat denk je aan begeleiding  
nodig te hebben?

•  Geef aan waarom je vindt dat je geschikt bent om bij ons stage te komen lopen.

* Overal waar de vrouwelijke vorm staat, kun je ook de mannelijke lezen.
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BIJLAGE 8 OVERZICHT VERGOEDINGEN EN SUBSIDIES VOOR BOL, BBL EN DERDE LEERWEG LEERLING 

In tabel 1 in deze bijlage is weergegeven wie recht heeft op een vergoeding. De bedragen staan er 
indicatief bij. Deze veranderen namelijk jaarlijks. De bedragen die genoemd zijn, zijn op basis van 
gegevens van medio 2021. 

Tabel 1: wie heeft recht op welke subsidie / vergoeding? 

Stagefonds Zorg 

• Geeft subsidies aan het eind van het schooljaar. Het beschikbare budget wordt verdeeld over de 
aantallen aanvragen. De contactpersoon wordt, op het eerder opgegeven mailadres aan de SBB, 
benaderd door de Dienst uitvoering Subsidies aan Instellingen (hierna DUS-i). U hoort hiervan 
vanzelf bericht te krijgen,  middels een brief, in augustus. Is niet niet het geval kijk dan op de 
website. Aanvragen dienen uiterlijk 1 oktober te zijn ingediend 

• Voor de aanvraag heeft u o.a. een stageovereenkomst nodig die door 3 partijen is getekend: de 
stagiair of BBL’er, het ROC en de praktijk 

• De hoogte van het subsidiebedrag voor het schooljaar 2019 - 2020 voor een BOL’ er is 
vastgesteld op € 2328,94 voor 1 fte. Voor een BBL’er is dit bedrag vastgesteld op € 2251,24. De 
gegevens van de stagiair dan wel de BBL’ er dienen 7 jaar bewaard te blijven 

• De aanvraag moet uiterlijk 1 oktober (na afloop van het voorafgaande schooljaar) zijn ingediend. 
Als u geen bericht heeft gehad van het stagefonds kunt u contact opnemen met DUS-i via 070 

340 55 66 of stagefonds@minvws.nl  
 

BOL leerling BBL leerling met (fictieve) 
arbeidsovereenkomst (ROC’s) 

Derde leerweg leerlingen 
(Capabel, NHA, Scheidegger 
etc)

• Stagefonds Zorg (1 FTE is 
1440 uur)

• Stagefonds Zorg (1 FTE is 
1280 uur)

• SLIM regeling

• SSFH • Subsidie Praktijkleren (1 FTE is 
40 weken)

• Sectorplan Plus

Ongeveer 200 euro per maand 
en bijna € 2.328 voor 1 FTE voor 
1 jaar

€ 4.951 voor 1 FTE voor 1 jaar 
(afhankelijk van aantal 
aanvragen)

€ 2.700 voor 1 praktijkleerplaats 
van 40 weken voor maximaal 1 
jaar
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Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH)  

• Stagiairs ontvangen de stagevergoeding direct van de huisartsenpraktijk 
Praktijken kunnen deze vergoeding terugkrijgen via SSFH. Stagiaires kunnen deze vergoeding 
dus niet zelf aanvragen. Dit is niet toegestaan door de belastingdienst. 

• Werkgevers ontvangen een vergoeding voor de praktijkbegeleiding 

• U kunt beide vergoedingen in één keer aanvragen via https://www.mijn-ssfh.nl  
 
 

Subsidie Praktijkleren 

• Deze subsidie is via het ministerie van OC&W. Jaarlijks wordt een budget beschikbaar gesteld 

• U kunt vanaf juni tot en met half september achteraf subsidie aanvragen voor de BBL’er waarmee 
u werkte in het voorafgaande schooljaar. Dus in augustus 2021 vraagt u bijvoorbeeld subsidie 
aan voor de BBL’ er die bij u leerde en werkte in schooljaar 2020-2021. 

• Bedraagt de leer werk duur minder dan 36 uur per week en minderden 40 weken per jaar dan 
wordt de vergoeding naar rato berekend. De vergoeding € 2.700 voor 1 FTE.  

• Voor meer informatie kijkt u op https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/
subsdieregeling-praktijkleren  

• Indien u bent aangesloten bij Transvorm kunt u via Sectorplan Plus ook gebruik maken van een 
bureau welke deze subsidie voor u aanvraagt tegen een gereduceerd tarief.  

De link naar deze service is: https://www.zorg-praktijkleren.nl  

SectorplanPlus  

• Subsidie van SectorplanPlus zijn voor de periode 2017-2022 niet meer aan te vragen.  

• Voor actuele informatie of een nieuw tijdsvak kijkt u op www.sectorplanplus.nl  

2021 1e vergoeding: 
praktijkbegeleiding  

2e vergoeding: 
stagevergoeding

• Voor stages gelijk aan of 
minder dan 15 uur per week

€ 80 per maand € 100 per maand

• Voor stages gelijk aan of meer 
dan 15 uur per week

€ 115 per maand € 150 per maand
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SLIM regeling 

• Voor het bieden van een praktijkleerplaats (onze leerwerkplek) voor een derde leerweg BBL 
leerling biedt de SLIM regeling een subsidie van  € 2.700 per gerealiseerde praktijkleerplaats per 
jaar voor maximaal 1 jaar.  

• Voor meer informatie en aanvragen is dit de link:https://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/vraag-en-antwoord/hoe-vraag-ik-de-slim-
subsidie-aan  

BIJLAGE 9 AANVRAGEN STAGEVERGOEDING EN SUBSIDIES  

A. HET AANVRAGEN VAN DE STAGEVERGOEDINGEN VOOR DE BOL’ERS BIJ DE SSFH 
Er zijn 5 stappen om de stagevergoedingen tijde SSFH aan te vragen 

Stap 1: Maak een account aan 
Voor het aanmaken van een nieuw account heeft u bedrijfsgegevens (PFZW-nummer, IBAN, 
tenaamstelling) en een contactpersoon nodig. 
Vervolgens vult u het formulier in en klikt u op ‘account aanmaken’. Hierna dient u ter controle een kopie 
van de bankpas te uploaden. Binnen enkele dagen krijgt u bericht of het account is goedgekeurd.  

Stap 2: Bevestig het account 

Stap 3: Vraag de vergoeding(en) aan  
Voor de aanvraag van stagevergoedingen vult u de opleiding in, het opleidingsinstituut, de eerste en 
laatste dag van de stage en het aantal uren per week. Deze gegevens zijn terug te vinden in de 
praktijkovereenkomst (POK) die vanuit school wordt aangeleverd. Vervolgens vult u de gegevens van de 
stagebegeleider in. 
Daarna vult u de gegevens van de stagiair in (geboortedatum, telefoonnummer en het emailadres). 
Vervolgens dient u een ondertekende stageovereenkomst te uploaden. De opzet van de juiste 
stageovereenkomst vindt u in Bijlage 3 Stageovereenkomst. 

Stap 4: Goedkeuring 
Als u al het voorgaande heeft gedaan krijgt u binnen enkele dagen goedkeuring van SSFH. 

Stap 5: Uitbetaling 
Na de stage wordt de stagevergoedingen aanvraag definitief gemaakt en krijgt u het bedrag op de 
eerdergenoemde rekening gestort.  
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B. HET AANVRAGEN VAN DE SUBSIDIES BIJ HET STAGEFONDS ZORG (VOOR BOL’ERS EN BBL’ERS)  
Voor het aanvragen van de stagevergoeding vanuit het Stagefonds Zorg zorgt het ROC dat de stagiaire 
of de BBL’ er in uw praktijk bekend is bij de SBB. De SBB zorgt dat DUS-i dit te weten komt zodat u aan 
het eind van het schooljaar in augustus een brief ontvangt om de subsidie aan te vragen. Voor deze 
brief geldt het volgende stroomschema 
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Stroomschema voor indienen van een eigen aanvraag of gewijzigde aanvraag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Er zijn drie mogelijkheden voor ondertekening: 
a. Bij alleen/zelfstandig bevoegd moet er door één bestuurder getekend worden. 
b. Bij gezamenlijke bevoegdheid moet er door twee bestuurders getekend worden. 
c. Bij beperkte bevoegdheid moet er door twee bestuurders getekend worden.  

2. Als er geen IBAN op het aanvraagformulier staat of als deze niet juist is, moet u een kopie van een recent bankafschrift meesturen, waarop de NAW-gegevens van de 
rekeninghouder en de IBAN zichtbaar zijn, om te kunnen verifiëren dat het subsidiebedrag wordt overgemaakt op het juiste rekeningnummer. Een printscreen vanuit 
internetbankieren waarop de naam van de rekeninghouder en het IBAN zichtbaar zijn is ook voldoende. Saldo-informatie en dergelijke kunt u onleesbaar maken. 

3. Uit deze overeenkomsten moet het volgende blijken: de naam van de stagiair, de naam van de onderwijsinstelling, de instelling waar de stage gelopen wordt, de 
opleiding (inclusief crebo-/crohonummer), de leerweg, het niveau, de begin- en einddatum en het totaal aantal uur of aantal uren per week. De overeenkomsten 
moeten tevens door drie partijen ondertekend zijn; de zorginstelling, de onderwijsinstelling en de student (een afdruk van het digitale overzicht van de 
onderwijsinstelling van door haar deelnemers gelopen stages in combinatie met afschriften van overeenkomsten tussen de deelnemers en stageaanbieder is ook 
akkoord, mits de documenten bovenstaande vereiste gegevens bevatten). 

 

OF Ik heb wel een aankondigingsbrief ontvangen maar de 
stageplaatsen (in fte’s) moeten lager zijn 

 
 

Ik heb geen aankondigingsbrief ontvangen (eigen aanvraag) 
OF 

Ik heb wel een aankondigingsbrief ontvangen maar  
de stageplaatsen (in fte’s) moeten hoger zijn (gewijzigde 

aanvraag) 
 

Pas het aantal fte op het online 
vooringevulde aanvraagformulier 
naar beneden aan. 

Eigen aanvraag: Is deze aanvraag 
! 150.000 of meer op basis van de 
maximum normbedragen? Zie 
tabblad ‘berekening fte’s 
gecumuleerd’ in het modeloverzicht 
Gewijzigde aanvraag: Is uw hogere 
aanvraag voor de betreffende groep 
of groepen (de hogere groepen 
tezamen) een subsidie aan die ! 
150.000 of meer is op basis van de 
maximum normbedragen? Zie 
tabblad ‘berekening fte’s 
gecumuleerd’ in modeloverzicht. 

Vul het online aanvraagformulier 
volledig in en onderteken het 
aanvraagformulier conform de 
bevoegdheden geregistreerd bij de 
Kamer van Koophandel1. 
 
Verstuur uw aanvraag via het online 
portaal. 
 

JA 

Eigen aanvraag: Voeg het modeloverzicht en 
alle stageovereenkomsten3 bij uw online 
aanvraag. 
Gewijzigde aanvraag: Voeg het 
modeloverzicht en alle 
stageovereenkomsten3 voor de gewijzigde 
groep of groepen bij uw online aanvraag. 
U kunt er ook voor kiezen een 
assurancerapport op te laten maken, zie kader 
hieronder. 

NEE 

Eigen aanvraag: 
� Neem contact op met DUS-I via telefoonnummer 070-3405566 of stuur een e-mail 

naar stagefonds@minvws.nl.  
 
Gewijzigde aanvraag: 

� Vul voor de groep of groepen (BOL, BBL, voltijd/deeltijd en/of duaal) waarvoor u een 
hogere aanvraag wilt doen het modeloverzicht in volgens alle 
stageovereenkomsten voor die groep of groepen. 

� Neem deze aantallen over op het online aanvraagformulier. 
� Als u voor één of meer van de groepen geen hogere aanvraag indient, neemt u het 

aantal fte voor die groep ook over op het online aanvraagformulier. 

U moet een assurancerapport op laten maken door een accountant conform het 
accountantsprotocol, zie www.dus-i.nl/subsidies/s/stagefonds-zorg. Stuur deze bij uw aanvraag 
mee. Vul het online aanvraagformulier volledig in en onderteken het volgens de bevoegdheden 
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel1. Het online aanvraagformulier moet vervolgens 
gewaarmerkt worden door een accountant. Een modeloverzicht is niet nodig. 
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C. HET AANVRAGEN VAN  SUBSIDIE PRAKTIJKLEREN (ALLEEN VOOR BBL LEERLING)  

Voor het aanvragen van de subsidie praktijkjaren kunt u een aanvraag doen in een tijdvak. Dit tijdvak is 
gewoonlijk van juni tot en met half september aan het eind van het schooljaar. De aanvraag wordt dus 
gedaan na afloop van de begeleiding van een BBL’ er.  

Voor de aanvraag heeft u eHerkenning (minimaal niveau 1) nodig. Indien u dit niet heeft, vraag dit dan 

tijdig aan (https://www.eherkenning.nl). Deze aanvraag duurt ongeveer 1 week. 

U start uw aanvraag via https://mijn.rvo.nl/praktijkleren Daar gaat u naar het eLoket en logt u in 
met uw eHerkenningsmiddel. 

Daarna gaat u naar nieuwe aanvraag en kiest u voor Praktijkleren XXXX om het aanvraagformulier aan te 
maken. Op basis van uw eHerkenningsgegevens zijn uw bedrijfs- en contactgegevens reeds ingevuld. 

U rondt de aanvraag af en na 16 september besluit het ministerie van OCW gelijktig over alle ingediend 
aanvragen. De beslissing is direct de vaststelling. Binnen 2 weken na ontvangst van positieve beslissing 
ontvangt hu herbedrag op uw bankrekening. 

Let op dat u 7 jaar lang de volgende gegevens bewaart: de praktijkovereenkomst (POK), kopie van het 
diploma, aanwezigheidsadministratie en een administratie waarin de voortgang van de opleiding en de 
begeleiding wordt bijgehouden.  

D. SECTORPLANPLUS AANVRAAG 

Deze aanvraag is momenteel niet mogelijk. Zodra die weer mogelijk wordt, wordt het handboek daarop 
aangevuld.  

E. SUBSIDIE SLIM REGELING AANVRAGEN (ALLEEN VOOR DERDE LEERWEG LEERLING) 

Voor een leerling BBL van de derde leerweg kunt u voor het bieden van een praktijkleerplaats subsidie 
aanvragen via de SLIM regeling. Bij de SLIM regeling gaat het om een praktijkleerplaats die u aan gaat 
bieden in het aankomende jaar. U krijgt maximaal € 2.700 voor 40 weken aanwezigheid van de derde 
leerweg leerling in uw praktijk.  

De tijdvakken zijn maart en september voor individuele organisaties en juni voor samenwerkingen. 

De eerste stap is het registreren als aanvragen via het Subsidieportaal Uitvoering van Beleid (via: 

https://www.mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl/runtime/server/session/login.html ) 
Daarna logt u in en voegt u bij tab “mijn regelingen” de registratie voor de regeling SLIM toe. 
De derde stap is het toevoegen van alle benodigde formulieren en verklaringen en de aanvraag 

afronden. Kijk voor meer informatie op: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-
regelingen/slim/aanvragen 
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https://www.eherkenning.nl
https://mijn.rvo.nl/praktijkleren
https://www.mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl/runtime/server/session/login.html
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