
Stageplaatsen zijn nog steeds hard nodig!
Vergoedingen voor stagebieders

Om te stimuleren dat er meer stageplaatsen beschikbaar worden gesteld, kan de huisarts bij SSFH 
twee vergoedingen aanvragen: de vergoeding praktijkbegeleiding en de stagevergoeding.

 Vergoeding praktijkbegeleiding
Voor het begeleiden van een stagiair kan de werkgever een vergoeding praktijkbegeleiding aanvragen. 
De hoogte van de vergoeding is:
• € 115 bruto per maand voor stages gelijk aan of meer dan 15 uur per werkweek.
• € 80 bruto per maand voor stages minder dan 15 uur per werkweek.

 Stagevergoeding
Stagiairs die stage lopen in de Huisartsenzorg hebben recht op een stagevergoeding van:
•  € 150 bruto per maand voor stages gelijk aan of meer dan 15 uur per werkweek.
•  € 100 bruto per maand voor stages minder dan 15 uur per werkweek.
Stagiairs ontvangen deze vergoeding direct van de stagebieder. Stagebieders kunnen deze 
vergoeding terugkrijgen via SSFH.

 In vijf stappen de vergoedingen ontvangen
Stap 1: Maak een account aan op www.mijn-ssfh.nl
Stap 2: Bevestig het account
Stap 3: Vraag de vergoeding(en) aan
Stap 4: Goedkeuring vergoeding(en) door SSFH
Stap 5: Uitbetaling vergoeding(en) door SSFH aan stagebieder.

 Andere vergoedingen voor stagebieders
Naast de SSFH-vergoedingen zijn er nog de volgende vergoedingen voor stagebieders:
1. Stagefonds Zorg
Via het Stagefonds Zorg ontvangen stagebieders (alleen erkende leerbedrijven) een vergoeding 
van het ministerie van VWS. Lees verder op: www.stagefondszorg.nl
2. Subsidieregeling praktijkleren
Een BBL-plek voor een doktersassistente valt onder de subsidieregeling praktijkleren van het 
ministerie van OCW. De vergoeding verschilt per jaar en is alleen voor erkende leerbedrijven. 
Kijk voor meer informatie op: www.rvo.nl > Subsidies en fi nanciering > Subsidieregeling praktijkleren

Wil je op de hoogte blijven van de SSFH-activiteiten?
Meld je dan aan voor onze digitale nieuwsbrief via www.ssfh.nl



Voorbeeldberekening vergoedingen voor praktijkbegeleiding

BBL-leer-werkplaats
Dit is een voorbeeldberekening van de diverse vergoedingen die je kunt aanvragen voor een  
BBL-leer-werkplaats. De berekening gaat uit van een arbeidsovereenkomst van 16 uur per week,  
in het kader van een verkorte opleiding van 1,5 jaar.

De kosten van de begeleiding van de stagiaire kunnen worden betaald uit de vergoedingen.

BOL stageplaats (2e en 3e leerjaar)
Dit is een berekening van de diverse vergoedingen die je kunt aanvragen voor een BOL-stage van  
24 uur per week, 20 weken. 

* De bedragen zijn indicaties. De definitieve vergoedingen worden na afloop van het schooljaar bekend gemaakt.

 

Derde leerweg leer-werkplaats
Voor een stagiair via de derde leerweg kan alleen vergoeding via SSFH worden aangevraagd indien er geen 
sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Vergoedingen stagebegeleiding

Regeling Verstrekker max 18 maanden

Vergoeding stagefonds VWS € 4.000,- per jaar* € 2.000,00

Subsidieregeling praktijkleren OCW € 2.700,- per jaar* € 4.050,00

Aftrek venootschapsbelasting* PM

Totale vergoeding € 6.050,00

* indien werkgever de opleiding betaald

Kosten stagiair (Leerling) salaris 18 maanden

Arbeidsovereenkomst 16 uur pw € 1.503,- € 15.947,62

Begeleiding stagiair 2 uur pw € 2.700,- € 2.754,66

€ 18.702,28

Saldo kosten/opbrengsten € -12.652,28

Vergoedingen stagebegeleiding

Regeling Verstrekker max 18 weken

Vergoeding stagebegeleiding SSFH € 115,- per mnd € 477,69

Vergoeding stagefonds VWS € 3.000,- per jaar* € 1.050,00

Totale vergoeding € 1.527,69

Kosten stagiair Salaris begeleider 18 weken

Begeleiding stagiair 2 uur pw € 25,- per uur € 900,00

€ 900,00

Saldo vergoedingen/kosten € 627,69
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