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1. In kaart brengen welk relevant onderzoek beschikbaar is over kosten- en 
batenverhouding

2.   Ordening bepalende factoren in de kosten-en batenverhouding 

3. Een eerste reflectie op de verhouding tussen kosten en baten van het aanbieden van een 
stageplek (voor zover mogelijk)

Verkennend literatuuronderzoek

Doelstelling
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Voor een aanbieder in zorg & welzijn

Ordenen van de economische afweging

Stagevergoeding

Subsidies

Begeleidingstijd

Productie stagiair

Directe kosten & baten

• Bij BOL-studenten doktersassistenten: +€538
• Bij BBL-studenten verzorgende IG in de 

thuiszorg: -€12.353

• Bij BOL-studenten verpleegkunde in het ziekenhuis: 

-€500
• Bij BBL/duale studenten IG thuiszorg kan het resultaat 

zowel positief als zeer negatief zijn.
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Ordenen van de economische afweging

Kosten & baten op langere termijn
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• BBL-stagiairs hebben een relatief hoge kans op 

behoud binnen de eigen organisatie. 

• Voor de huisartsenzorg en thuiszorg bestaat het 

beeld dat veel stagiairs doorstromen naar de 

ziekenhuiszorg.
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Sterk negatief economisch resultaat bij bepaalde type stages

Grote verschillen tussen stages ten aanzien van de verhouding subsidie voor 

aanbieder – stagevergoeding voor stagiair

Mate van productieve inzet stagiair is bepalend voor resultaat, wordt 

verschillend mee omgegaan

Op basis van verkennend onderzoek

Conclusies & reflectie
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