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In dit stappenplan geven we u een overzicht van de bestaande vergoedingsregelingen
en hoe en waar deze aan te vragen.

1. Algemeen

2. Doel van de vergoedingen

3. Door wie aan te vragen?

Aan het aanbieden van stageplaatsen voor studenten
van de opleiding tot Doktersassistent hangen een
aantal vergoedingsregelingen. Zo zijn er in de CAO
Huisartsenzorg afspraken gemaakt over de verplichte
stagevergoeding voor stagiairs. Daarnaast kun je
als stagebieder aanspraak maken op een aantal
praktijkvergoedingen die tegemoetkomen in een gedeelte
van de kosten.

Alle vergoedingen zijn bedoeld als tegemoetkoming,
zowel voor de stagiair zelf als voor u als stagebieder, en
zijn daarmee mogelijk niet kostendekkend. De gedachte
achter deze vergoedingen is om samen te werken aan
een goede en gezonde arbeidsmarkt.

Alle hieronder genoemde vergoedingen worden door
u als stagebieder aangevraagd. Stagepunt MiddenBrabant (middenbrabant.stagepunt.org) die een rol heeft
bij het matchen van de stagiairs kan bij het aanvragen
van de SSFH-vergoedingen én de extra stagevergoeding
van de LHV ondersteunen door de administratie van
u over te nemen.

De stagiairs zijn op de hoogte van het bestaan
van de stagevergoedingsregeling binnen de CAO
Huisartsenzorg, maar weten ook dat ze hier door hun
eigen stagebieder over geïnformeerd worden.

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat uw salarisadministrateur
hoge kosten aanrekent voor het verlonen van een
stagiair, die mogelijk niet in verhouding staan tot het werk
dat er mee gemoeid is. Wellicht is het mogelijk hierover
met uw salarisadministrateur te onderhandelen of te
kijken of er een goedkopere dienstverlener is. Daarnaast
is het realistisch om te verwachten dat de ‘productie’ van
een tweede of derdejaars stagiair anders is dan van een
eerstejaars doktersassistent die komt ‘snuffelen’.
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4. Welke vergoedingen zijn er allemaal?
Er zijn vier vergoedingsregelingen waar u aanspraak op kunt maken, deze kunnen per stagiair allemaal aangevraagd worden.
Wat

Bij wie aanvragen

Een tegemoetkoming in de
stagevergoeding voor de stagiair

Stichting Sociaal
Fonds Huisartsenzorg
(SSFH) 1

Maximale hoogte
van de vergoeding
≥ 15 uur stage per
week:
€ 150,- bruto per
maand
< 15 uur stage per
week:
€ 100,- bruto per
maand

Een tegemoetkoming in de kosten
van de praktijkbegeleiding

≥ 15 uur stage per
week:
€ 115,- bruto per
maand

Wanneer wordt dit
uitbetaald

Voor wie

Voorwaarden

De stagevergoeding
wordt door SSFH
bruto aan u uitbetaald
en u betaalt
deze vervolgens
netto uit aan de
stagiair, al dan niet
aangevuld met
reiskostenvergoeding

• U betaalt uw werkgeversbijdrage
aan SSFH
• U heeft een stageovereenkomst
/ praktijkovereenkomst
afgesloten
• U moet de stagiair(e)
(eenmalig) verlonen middels de
salarisadministratie
• U bent door SBB erkend als
leerbedrijf
• Ter controle van uw
bankrekeningnummer vraagt
SSFH een kopie van uw
bankpas/rekeningafschrift

• De aanvraag kan tot
uiterlijk 4 maanden na
afloop van de stage
ingediend worden
• De stagevergoeding
wordt na afloop van de
stageperiode in één keer
uitbetaald

Voor u als
stagebieder

< 15 uur stage per
week:
€ 80,- bruto per
maand
Een extra stagebegeleidingsvergoeding

LHV (Kring MiddenBrabant)

€ 100,- per maand

Voor u als
stagebieder

• U bent lid van de LHV en betaalt
contributie
• U ontvangt ook een stage- en
praktijkvergoeding via SSFH
• U biedt minimaal 16 uur per
week stage aan
• U neemt deel aan de enquête
vanuit de LHV over de stage

De vergoeding wordt na
afloop van de stageperiode
aangevraagd en in één
keer uitbetaald

Een vergoeding voor het
beschikbaar stellen van een
stageplaats

Stagefonds
Zorg onder
verantwoordelijkheid
van VWS 2

€ 2.454,14 per
fulltime stageplaats

Voor u als
stagebieder

• U bent door SBB erkend als
leerbedrijf
• U heeft een stageovereenkomst
/ praktijkovereenkomst
afgesloten

De aanvraag moet uiterlijk
1 oktober plaatsvinden,
uitbetaling geschiedt
aan het einde van het
kalenderjaar

SSFH wordt o.a. gefinancierd door alle werkgevers die onder de CAO Huisartsenzorg vallen. U betaalt uw werkgeversbijdrage middels een factuur die u in juni/juli ontvangt.
Deze factuur bedraagt 0,7% van het totale pensioengevend salaris van medewerkers die bij u in dienst zijn en die vallen onder de CAO Huisartsenzorg. Ter gedeeltelijke compensatie van deze bijdrage
mag u per maand per medewerker 0,1% van het pensioengevend salaris inhouden.
2
Het Stagefonds Zorg heeft als doel om het aantal stageplaatsen bij zorgaanbieders te vergroten en de begeleiding van stagiairs te verbeteren. Per studiejaar wordt er een budget vastgesteld
en nadat alle aanvragen beoordeeld zijn, uitgekeerd aan de zorginstellingen.
1

5. Hoe vraag ik de SSFH-vergoedingen aan? (stagevergoeding en vergoeding praktijkbegeleiding)

1. Ga naar www.mijn-ssfh.nl

3. V
 ul de bedrijfsgegevens en de gegevens van u
als contactpersoon in:

2. Log in met uw bestaande account of klik op
‘Account aanmaken’:

4. Vul de stagegegevens, de gegevens van de
stagebegeleider en van de stagiair in en upload
een stage- of praktijkovereenkomst:

Nadat uw aanvraag ingediend is, wordt deze beoordeeld door SSFH. Binnen twee maanden na goedkeuring
worden de vergoedingen uitbetaald. Alle mailcorrespondentie gaat naar het e-mailadres van de opgegeven
contactpersoon en in de online omgeving van SSFH zijn de specificaties in te zien ter controle.
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6. Hoe vraag ik de LHV-vergoeding aan?
(extra stagebegeleidingsvergoeding)
De LHV heeft een eigen aanmeldformulier waarmee u
aanspraak kunt maken op deze extra vergoeding, deze is
als bijlage bijgevoegd.

7. Hoe vraag ik de vergoeding vanuit het
Stagefonds Zorg aan?
U ontvangt in augustus vanuit SBB een
aankondigingsbrief met daarbij een specificatie van
het aantal gerealiseerde stageplaatsen weergegeven
in aantal FTE, deze informatie komt vanuit het
opleidingsinstituut.
Tevens wordt door het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) in augustus separaat een brief
gestuurd met de uitnodiging om de subsidieaanvraag
digitaal in te dienen. In de brief staat een persoonlijke
inlogcode. In het portaal vindt u een vooringevuld
aanvraagformulier, ter controle. Als de ingevulde
gegevens kloppen, dient u vervolgens via dit portaal het
ondertekende aanvraagformulier uiterlijk 1 oktober in.
Medio november worden de exacte vergoedingen
berekend. Vanaf dat moment tot het einde van het
jaar worden de beschikkingen voor de goedgekeurde
aanvragen opgesteld, verstuurd en wordt er overgegaan
tot uitbetaling.

Voorbeeld inkomsten en uitgaven per stageperiode
1e jaars stagiair
16 uur per week gedurende 9 weken = 1 stageperiode
Toelichting uitgaven
Werkbegeleiding: 2 uur per week
Uurtarief van € 30,Tijdsinvestering werkbegeleider huisartsenpraktijk:
9 weken x 2 uur = 18 uur begeleiding
Kosten gemaakt t.b.v. begeleiding:
18 uur x € 30,- uurtarief = € 540,2e jaars stagiair
28 uur per week gedurende 10 weken = 1 stageperiode
Toelichting uitgaven
Werkbegeleiding: 2 uur per week
Uurtarief van € 30,Tijdsinvestering werkbegeleider huisartsenpraktijk:
10 weken x 2 uur = 20 uur begeleiding
Kosten gemaakt t.b.v. begeleiding:
20 uur x € 30,- uurtarief = € 600,3e jaars stagiair
28 uur per week gedurende 6 weken = 1 stageperiode
Toelichting uitgaven
Werkbegeleiding: 2 uur per week
Uurtarief van € 30,Tijdsinvestering werkbegeleider huisartsenpraktijk:
6 weken x 2 uur = 12 uur begeleiding
Kosten gemaakt t.b.v. begeleiding:
12 uur x € 30,- uurtarief = € 360,-

Inkomsten
LHV 

€ 207,-

SSFH 

€ 239,-

Stagefonds obv '17/'18 

€ 338,-

Uitgaven
18 x € 30,-

€ 540,-

Totaal

€ 784,-

€ 540,€ 244,-

Inkomsten
LHV 

€ 231,-

SSFH 

€ 265,-

Stagefonds obv '17/'18 

€ 656,-

Uitgaven
20 x € 30,-

€ 600,Totaal

Inkomsten
LHV 

€ 138,€ 159,-

Stagefonds obv '17/'18 

€ 394,-

Totaal

€ 600,€ 552,-

SSFH 

Uitgaven
12 x € 30,-

€ 1.152,-

€ 360,-

€ 691,-

€ 360,€ 331,-

Om de stagiair te kunnen verlonen moet de stagiair worden aangemeld bij uw salarisadministratie.
De kosten hiervoor zijn ongeveer € 5,- tot € 7,50 per loonstrook.
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