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Gelet op 12.3.1, negende lid, juncto artikel 12.3.48, tweede

lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

  Artikel 1.

Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap-

pen;

b. wet:

de Wet educatie en beroepsonderwijs;

c. instituut:

een instituut voor de opleiding tot verpleegkundige

of ziekenverzorgende, bedoeld in artikel 12.3.1,

negende lid, van de wet;

d. instelling:

een instelling als bedoeld in artikel 1.3.1 van de wet

die met ingang van 1 augustus 1997 een instituut

omvat;

e. opleiding tot verpleegkundigeen verzorgende beroe-

pen:

de beroepsbegeleidende leerweg, bedoeld in artikel

7.2.2, tweede lid, van de wet, van een opleiding tot

verpleegkundige of tot verzorgende waarvan de deel-

kwalificatie verplegende elementen deel uitmaakt en

die zijn opgenomen in het centraal register, bedoeld

in artikel 6.4.1, eerste lid, van de wet;

f. regeling gegevens-verzameling:

de Regeling gegevensverzameling opleidingen verple-

gende en verzorgende beroepen;

g. formulier 1996:

het door de minister vastgestelde en door de instel-

ling op grond van artikel 7 van de regeling gegevens-

verzameling voor 15 juni 1997 ingezonden formulier

houdende gegevens betreffende de personele, mate-

riële en huisvestingskosten van een instituut;

h. formulier 1997:

het door de minister vastgestelde en door de instel-

ling voor 1 december 1997 ingezonden formulier,

houdende gegevens betreffende de personele en, in

geval van splitsing van het instituut, materiële en

huisvestingskosten van een instituut;

i. personeelslid:

een personeelslid van een instelling of een instituut;

j. overgedragen personeelslid:

het personeelslid dat op 31 juli 1997 in dienst was van

een instituut en met ingang van 1 augustus 1997 in

dienst is van een instelling en van wie de personele

gegevens op het formulier 1997 zijn vermeld;

k. taakomvang:

de weektaak van een personeelslid, uitgedrukt in

klokuren per week met een maximum van 38 kloku-

ren;

l. volledige weektaak:

een taakomvang van 38 klokuren per week;

m. deelnemer:
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degene met wie op grond van artikel 8.1.3, eerste lid,

van de wet een onderwijsovereenkomst is gesloten,

en die is ingeschreven aan een opleiding tot verpleeg-

kundige en verzorgende beroepen;

n. normatief werkende loonkosten:

de ten behoeve van een overgedragen personeelslid

normatief vastgestelde financiële middelen voor de

salarissen, overhevelingstoeslagen, toelagen, uitkerin-

gen en vergoedingen, alsmede de bijdragen tot zijn

pensioen en tot dat van zijn nagelaten betrekkingen

of rechtverkrijgenden;

o. deelnemer oude stijl:

de leerling, bedoeld in artikel 1, onderdeel g, van de

Regeling positie zittende leerlingen opleidingen ver-

pleging en verzorging oude stijl onder de WEB, die op

1 augustus 1997 in dienst was van een zorginstelling;

p. zorginstelling:

de werkgever, bedoeld in de Collectieve Arbeidsover-

eenkomst voor het Ziekenhuiswezen (van 1-4-1996 tot

1-4-1998).

  Artikel 2.

Algemene berekeningswijze

1. De minister verhoogt de rijksbijdrage voor het

beroepsonderwijs ten behoeve van een instelling,

berekend op grond van de Overgangsregeling bekosti-

ging beroepsonderwijs WEB tot 2000, voor de kalen-

derjaren 1998 en 1999 met de rijksbijdrage ten

behoeve van de opleidingen tot verpleegkundige en

verzorgende beroepen.

2. De rijksbijdrage ten behoeve van de opleidingen tot

verpleegkundige en verzorgende beroepen bestaat uit

een vergoeding ten behoeve van de componenten:

a. personele kosten,

b. materiële kosten, en

c. huisvestingskosten.

3. De rijksbijdrage, bedoeld in het tweede lid, wordt

door de minister bij de toekenning van de vergoeding

verhoogd of verlaagd met de bedragen die voort-

vloeien uit de maatregelen zoals die zullen zijn opge-

nomen in de betreffende wet houdende vaststelling

van de Rijksbegroting.

4. De minister stelt de gemiddelde personeelslast voor

de opleidingen tot verpleegkundige en verzorgende

beroepen vast. De minister berekent de gemiddelde

personeelslast door de normatief werkende loonkos-

ten van de aan de instellingen overgedragen perso-

neelsleden te delen door de volledige weektaken van

de overgedragen personeelsleden aan de instellingen,

en de uitkomst af te ronden op een heel getal.

Paragraaf 2. Algemene bepalingen
berekening rijksbijdrage 1998 en 1999

  Artikel 3.

Berekening aanspraak personele kosten

1. De instelling heeft, onverminderd artikel 6 en artikel

13, aanspraak op een vergoeding voor de normatief

werkende loonkosten berekend op grond van het

zesde lid en verhoogd op grond van het zevende lid,

van de aan de instelling overgedragen personeelsle-

den.

2. De minister stelt voor elk overgedragen personeelslid

de hoogte van de taakomvang vast op de taakomvang

op 31 juli 1997, zoals die blijkt uit de akte van benoe-

ming of akte van aanstelling van dat personeelslid

aan het instituut.

3. Het bevoegd gezag van de instelling benoemt, met

inachtneming van artikel 3 van het Kaderbesluit

rechtspositie BVE, het overgedragen personeelslid in

een functie en een salarisschaal die overeenkomt met

de functie die het personeelslid uitoefende aan het

instituut.

4. De minister herleidt voor het overgedragen perso-

neelslid het salaris tot een bruto maandsalaris op

31 juli 1997 behorend bij een volledige weektaak en

stelt dit bedrag per 1 augustus 1997 vast op het

gelijke bedrag dan wel, bij afwezigheid van een gelijk

bedrag, op het naast hogere bedrag van het bij de

salarisschaal behorende salarisnummer. De minister

verhoogt per 1 augustsus 1997 het bruto maandsala-

ris, bedoeld in de vorige volzin, tot het bruto maand-

salaris behorend bij het naast hogere salarisnummer,

voorzover het hoogste salarisnummer van de salaris-

schaal per 1 augustus 1997 niet is bereikt.

5. Indien voor een overgedragen personeelslid het sala-

ris op 31 juli 1997, bedoeld in het vierde lid, meer

bedraagt dan het hoogste salarisnummer van de sala-

risschaal, bedoeld in het derde lid, verhoogt de minis-

ter, in afwijking van het vierde lid, het bruto maand-

salaris per 1 augustus 1997 tot het naast hogere

salarisnummer van de naast hogere salarisschaal.

6. De minister stelt op grond van het in het vierde of

vijfde lid berekende bruto maandsalaris, de norma-

tief werkende loonkosten vast, herleid naar de voor

het personeelslid op grond van het tweede lid vastge-

stelde taakomvang, alsmede de som van de normatief

werkende loonkosten van de aan de instelling overge-

dragen personeelsleden.

7. De minister verhoogt de op grond van het zesde lid

verkregen vergoeding met een opslagpercentage van

1,7 voor de vervanging van afwezig personeel en het

opslagpercentage voor de wachtgelden, vastgesteld

op grond van de regeling Wijziging van de

‘Afwijkingsregeling wachtgeldopslag voor de bve-

sector’.
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  Artikel 4.

Aanvullende personele vergoeding

1. Het bevoegd gezag van de instelling heeft, onvermin-

derd artikel 6 en artikel 13, aanspraak op een aanvul-

lende vergoeding in de kosten voor het inschakelen

van de diensten van derden, indien de taakomvang

van de personeelsleden opgenomen op het formulier

1996, uitgedrukt in een volledige weektaak, hoger is

dan de taakomvang van de overgedragen personeels-

leden, uitgedrukt in een volledige weektaak.

2. De aanvullende vergoeding bedraagt het verschil in

taakomvang uitgedrukt in een volledige weektaak,

bedoeld in het eerste lid, tot ten hoogste de taak-

omvang, uitgedrukt in een volledige weektaak, van

de personeelsleden die op 1 augustus 1996 en 31 juli

1997 in dienst waren van het instituut en die op 1

augustus 1997 niet zijn overgedragen aan de instel-

ling, vermenigvuldigd met de gemiddelde personeels-

last, bedoeld in artikel 2, vierde lid.

  Artikel 5.

Berekening aanspraken materiële kosten en

huisvestingskosten

1. Het bevoegd gezag van een instelling heeft, onver-

minderd artikel 6 en artikel 13, aanspraak op een

vergoeding voor de materiële kosten voor een instel-

ling ter hoogte van het bedrag dat is vermeld op het

formulier 1996, of, in geval van splitsing van het

instituut, op het formulier 1997.

2. Het bevoegd gezag van een instelling heeft, onver-

minderd artikel 6 en artikel 13, aanspraak op een

vergoeding voor de huisvestingskosten voor een

instelling, met uitzondering van de kosten voor

investeringen ten behoeve van gebouwen, ter hoogte

van het bedrag dat is vermeld op het formulier 1996,

of, in geval van splitsing van het instituut, op het

formulier 1997.

  Artikel 6.

Budgetcorrectie

1. Aanspraken op grond van deze regeling, worden ver-

leend onder voorbehoud van een budgetcorrectie,

voor ieder van de componenten, bedoeld in artikel 2,

tweede lid.

2. De budgetcorrectie heeft tot doel de omvang van het

totaal van de rijksbijdragen voor de opleidingen tot

verpleegkundige en verzorgende beroepen ten

behoeve van de instellingen, berekend op grond van

deze regeling, af te stemmen op de middelen die door

de begrotingswetgever beschikbaar zijn gesteld voor

de opleidingen tot verpleegkundige en verzorgende

beroepen voor het kalenderjaar 1998 en het kalender-

jaar 1999.

  Artikel 7.

Correctie in verband met deelnemersstijging of

-daling

1. Indien voor een instelling het gemiddelde van het

aantal deelnemers dat op 1 april 1998 en 1 oktober

1998 aan de instelling stond ingeschreven, meer dan

20% hoger of lager is dan het gemiddelde aantal deel-

nemers dat op 1 april 1997 en 1 oktober 1997 aan de

instelling stond ingeschreven verhoogt respectieve-

lijk verlaagt de minister de aanspraak op de vergoe-

ding voor de personele kosten.

2. De minister maakt de wijze van berekening van de

verhoging respectievelijk de verlaging bekend.

Paragraaf 3. Berekening rijksbijdrage
1997

  Artikel 8.

Berekening rijksbijdrage 1997

1. De aanspraak op de rijksbijdrage van een instelling

voor het jaar 1997 ten behoeve van de opleidingen tot

verpleegkundige en verzorgende beroepen bedraagt,

onverminderd de budgetcorrectie overeenkomstig

artikel 6 en artikel 13, 5/12 deel van de aanspraak die

voor de instelling is berekend op grond van artikel 3,

4 en 5 van deze regeling.

2. De minister verrekent de voorlopige vergoeding die

in 1997 en in 1998 aan de instelling op basis van arti-

kel 3, tweede lid, van de regeling gegevens-

verzameling is verstrekt, met de op grond van het

eerste lid vastgestelde rijksbijdrage voor 1997, respec-

tievelijk de op grond van de artikelen 3 tot en met 6

voor 1998 vastgestelde rijksbijdrage, en verrekent het

verschil met de rijksbijdrage voor 1998, berekend op

grond van artikel 3 tot en met 6, onverminderd arti-

kel 13, van deze regeling.

Paragraaf 4. Aanvullende vergoeding
overname inservice onderwijs

  Artikel 9.

Aanvullende vergoeding overname inservice onder-

wijs

1. Het bevoegd gezag van een instelling heeft uitslui-

tend voor het jaar 1997 aanspraak op een aanvullende

vergoeding ten behoeve van knelpunten die ontstaan

door het overnemen van een instituut.

2. Het bedrag dat ten hoogste beschikbaar is voor het

totaal van de aanvullende vergoedingen, bedoeld in

het eerste lid, bedraagt ƒ 6.700.000,-.

3. De minister berekent de hoogte van de aanvullende

vergoeding voor een instelling door:

a. het bedrag, bedoeld in het tweede lid, te delen

door het totaal van de door de minister, op grond
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van de formulieren 1996 voor de instituten vast-

gestelde volledige weektaken, en

b. de uitkomst te vermenigvuldigen met de door de

minister op grond van het formulier 1996 voor

het instituut vastgestelde volledige weektaak.

4. De instelling verantwoordt het op grond van het

derde lid betaalde bedragen in de jaarrekening.

Paragraaf 5. Vergoeding instellingen
in verband met extra kosten cursus-
gelden

  Artikel 10.

Vergoeding instellingen in verband met extra kosten

cursusgelden

1. Het bevoegd gezag van een instelling heeft aanspraak

op een vergoeding van extra kosten die zorg-

instellingen maken ten behoeve van het betalen van

de cursusgelden voor deelnemers oude stijl.

2. De minister berekent de hoogte van de vergoeding

door voor iedere zorginstelling voor elke deelnemer

oude stijl die op 1 september 1997 als daadwerkelijk

schoolgaand aan de instelling stond ingeschreven

ƒ 850,- te vermenigvuldigen met 8% en de uitkomst te

vermenigvuldigen met 2,75 en de uitkomst af te

ronden op een heel getal.

3. De minister verbindt aan de aanspraak de voor-

waarde dat de instelling er voor zorg draagt dat het

door de minister vastgestelde formulier volledig is

ingevuld en ondertekend door de zorginstelling.

4. De instelling controleert en ondertekent het formu-

lier en zendt het formulier aan de minister. De instel-

ling betaalt het op grond van dit formulier door de

minister berekende bedrag uiterlijk 1 maart 1998 aan

de zorginstelling.

5. De instelling verantwoordt de, op grond van het

vierde lid, betaalde bedragen in de jaarrekening.

Paragraaf 6. Aanvullende vergoeding
strategische allianties

  Artikel 11.

Aanvullende vergoeding strategische allianties

1. Het bevoegd gezag van een instelling die samenwerkt

in een strategische alliantie waarvan de instellingen

voldoen aan de voorwaarden in het derde lid en die

gemachtigd is op grond van het derde lid onderdeel

b, heeft in 1997 aanspraak op een aanvullende ver-

goeding van ƒ 100.000,- ten behoeve van deze strategi-

sche alliantie.

2. Onder een strategische alliantie wordt verstaan een

regionaal samenwerkingsverband tussen meer dan

één instelling en één of meer zorginstellingen. Een

strategische alliantie heeft tot doel het op een effi-

ciënte en effectieve wijze uitvoeren van de opleidin-

gen tot verpleegkundige en verzorgende beroepen.

3. De aanspraak in het eerste lid wordt slechts gehono-

reerd indien de instellingen die samenwerken in een

strategische alliantie, voldoen aan de volgende voor-

waarden:

a. een instelling neemt slechts deel aan één strategi-

sche alliantie;

b. de samenwerking tussen instellingen in een stra-

tegische alliantie geschiedt op basis van een door

de instellingen ondertekende samenwerkings-

overeenkomst, waarbij één van de instellingen

wordt gemachtigd de aanvullende vergoeding,

bedoeld in het eerste lid, te ontvangen;

c. de samenwerkingsovereenkomst, bedoeld in

onderdeel a, bevat in ieder geval afspraken over

de uitvoering van de opleidingen tot verpleeg-

kundige en verzorgende beroepen, en de oplei-

ding tot verpleegkundige beroepen in de beroeps-

begeleidende leerweg;

d. de instellingen maakten deel uit van een samen-

werking als bedoeld in artikel 2 van de Regeling

van de overdracht van het inservice-onderwijs in

het kader van de totstandkoming van een samen-

hangend geheel van opleidingen tot verpleegkun-

dige en verzorgende beroepen, alsmede de

aanmeldingsprocedure en toetsingscriteria

CREBO 1997/1998.

4. De instelling verantwoordt het bedrag, bedoeld in het

eerste lid, in de jaarrekening.

Paragraaf 7. Wijzigingen Overgangs-
regeling bekostiging beroepsonderwijs
WEB tot 2000

  Artikel 12.

Wijzigingen Overgangsregeling bekostiging beroeps-

onderwijs WEB tot 2000

De Overgangsregeling bekostiging beroepsonderwijs WEB

tot 2000 wordt als volgt gewijzigd:

Na paragraaf 2 wordt een nieuwe paragraaf ingevoegd,

luidende:

Paragraaf 2a. Bijzondere bepalingen opleidingen tot ver-

pleegkundige en verzorgende beroepen.

Artikel 8a.

Afwijkende vaststelling deelnemersaantallen opleidingen

tot verpleegkundige en verzorgende beroepen

1. De minister stelt het aantal deelnemers vast dat op

1 oktober 1997, respectievelijk 31 december 1997,

1 april 1998 en 1 oktober 1998 als daadwerkelijk

schoolgaand is ingeschreven aan de opleiding tot

verzorgende van de beroepsbegeleidende leerweg van

de instelling.

2. In afwijking van artikel 5, tweede lid, corrigeert de
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minister het aantal deelnemers, bedoeld in het eerste

lid, op de wijze bedoeld in het derde tot en met vijfde

lid.

3. De minister stelt vast:

a. het aantal leerlingen dat op 1 oktober 1996 aan

de instellingen als daadwerkelijk schoolgaand

stond ingeschreven aan de opleidingen bbo

Kraamverzorgende, Bejaardenverzorgende in

verzorgingstehuizen en Verzorgende;

b. het aantal leerlingen dat op 1 oktober 1996 stond

ingeschreven aan de opleiding tot verzorgende

beroepen van het instituut dat met ingang van

1 augustus 1997 is samengevoegd met de instel-

ling.

4. De minister telt de aantallen, bedoeld in het derde

lid, onderdelen a en b, bij elkaar op en stelt het rela-

tieve aandeel vast van het leerlingenaantal, bedoeld

in het derde lid onderdeel a, in deze som, uitgedrukt

in een percentage.

5. De minister vermenigvuldigt het aantal deelnemers,

bedoeld in het eerste lid, met het percentage voor het

leerlingenaantal bedoeld in het derde lid onderdeel a,

vastgesteld op grond van het vierde lid, en rondt de

uitkomst af op een heel getal.

6. De minister voegt de uitkomst van het vijfde lid toe

aan de op grond van artikel 5, eerste lid, onderdeel b,

vastgestelde aantal leerlingen of deelnemers van de

instelling.

Artikel 8b.

Correctie in verband met stijging deelnemersaantal

beroepsopleidende leerweg tot verpleegkundige

1. De minister vergelijkt voor het jaar 1998 en het jaar

1999:

a. het aantal deelnemers dat op 1 oktober 1997 res-

pectievelijk 1 oktober 1998 als daadwerkelijk

schoolgaand stond ingeschreven aan de beroeps-

opleidende leerweg van de opleiding tot verpleeg-

kundige en de afdeling verpleging van het mid-

delbaar beroepsonderwijs, ten aanzien waarvan

de voorschriften tot 1 augustus 1997 op grond van

artikel 12.3.23, tweede lid, van de wet, van toepas-

sing zijn gebleven, van een instelling, met het

aantal deelnemers dat op 1 oktober 1996 als daad-

werkelijk schoolgaand stond ingeschreven aan de

afdeling verpleging van het middelbaar beroeps-

onderwijs, ten aanzien waarvan de voorschriften

tot 1 augustus 1997 op grond van artikel 12.3.23,

tweede lid, van de wet, van toepassing zijn geble-

ven, van de instelling, dan wel diens rechts-

voorganger en bepaalt de uitkomst van de verge-

lijking;

b. het aantal deelnemers dat op 1 oktober 1997 res-

pectievelijk 1 oktober 1998 als daadwerkelijk

schoolgaand stond ingeschreven aan de beroeps-

begeleidende leerweg van de opleiding tot verzor-

gende en de opleidingen bbo Kraamverzorgende,

Bejaardenverzorgende in verzorgingstehuizen en

Verzorgende bij instellingen voor gezinsverzor-

ging met het aantal deelnemers dat op 1 oktober

1996 als daadwerkelijk schoolgaand stond inge-

schreven aan de opleidingen bbo Kraam-

verzorgende, Bejaardenverzorgende in verzorg-

ingstehuizen en Verzorgende bij instellingen, dan

wel diens rechtsvoorganger en bepaalt de uit-

komst van de vergelijking.

2. Indien, onverminderd het derde lid, het aantal deel-

nemers van de opleidingen, bedoeld in het eerste lid

onderdeel a, op 1 oktober 1997 respectievelijk 1 okto-

ber 1998 hoger is dan het aantal deelnemers van deze

opleidingen op 1 oktober 1996 en het aantal deelne-

mers van de opleidingen, bedoeld in het eerste lid

onderdeel b, op 1 oktober 1997 respectievelijk 1 okto-

ber 1998 lager is dan het aantal deelnemers van deze

opleidingen op 1 oktober 1996, vermenigvuldigt de

minister de uitkomst van de vergelijking, bedoeld in

het eerste lid onderdeel b, met de landelijk gemid-

delde vergoeding per deelnemer, bedoeld in artikel 6.

3. Indien, onverminderd het derde lid, het aantal deel-

nemers van de opleidingen, bedoeld in het eerste lid

onderdeel a, op 1 oktober 1997 respectievelijk 1 okto-

ber 1998 hoger is dan het aantal deelnemers van deze

opleidingen op 1 oktober 1996 en het aantal deelne-

mers van de opleidingen, bedoeld in het eerste lid

onderdeel b, op 1 oktober 1997 respectievelijk 1 okto-

ber 1998 lager is dan het aantal deelnemers van deze

opleidingen op 1 oktober 1996, en de uitkomst van de

vergelijking, bedoeld in het eerste lid onderdeel b,

hoger is dan de uitkomst van de vergelijking bedoeld

in het eerste lid onderdeel a, vermenigvuldigt de

minister de uitkomst van de vergelijking, bedoeld in

het eerste lid onderdeel a, met de landelijk gemid-

delde vergoeding per deelnemer, bedoeld in artikel 6.

4. De minister vermindert de aanspraak op de rijksbij-

drage van de instelling in afwijking van artikel 3 met

de uitkomst van de berekening, bedoeld in het

tweede of derde lid.
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Paragraaf 8. Wijzigingen Regelng vast-
stelling bedragen nascholing 1997 en
wijzigingen Regeling schoolprofiel-
budget BVE-sector 1997

  Artikel 13.

Wijzigingen Regeling vaststelling bedragen nascho-

ling 1997

De Regeling vaststelling bedragen nascholing 1997 wordt

als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel c, komt te vervallen.

B

Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2.

Doel van de regeling

Het doel van de regeling is het verstrekken van een aan-

vullende vergoeding ten behoeve van de nascholing van

personeel aan instellingen voor het kalenderjaar 1997,

1998 en 1999.

C

Artikel 3 komt te luiden:

De minister verstrekt aan de instelling een aanvullende

vergoeding voor de nascholing van personeel op grond

van de in artikelen 4 tot en met 8 aangegeven bereke-

ning.

D

Artikel 9 komt te vervallen.

E

In artikel 12 vervalt de zinsnede ’of een landelijk orgaan’.

F

In artikel 15 wordt ’1 januari 1998’ vervangen door:

1 januari 2000.

G

Artikel 16 komt te luiden:

Artikel 16.

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling

bedragen nascholing BVE tot 2000.

  Artikel 14.

Wijzigingen van de Regeling schoolprofielbudget BVE-

sector 1997

De Regeling schoolprofielbudget bve-sector 1997 wordt

als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onderdeel c, wordt de zinssnede ’alsmede de

instituten en instellingen, bedoeld in de artikelen 12.3.8

en 12.3.9 van de wet’ vervangen door: alsmede een insti-

tuut als bedoeld in artikel 12.3.8 van de wet, of een hoge-

school als bedoeld in artikel 12.3.9 van de wet’.

B

In artikel 2 wordt ’1997’ vervangen door: 1997, 1998 en

1999.

C

In artikel 3, eerste lid, wordt ’1997’vervangen door: 1997,

1998 en 1999.

D

In artikel 9 wordt ’1 januari 1998’ vervangen door: 1

januari 2000.

E

Artikel 10 komt te luiden:

Artikel 10.

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling school-

profielbudget BVE-sector tot 2000.

Paragraaf 9. Slotbepalingen

  Artikel 15.

Sancties

Indien de instelling de gegevens die aan de berekeningen

van deze regeling ten grondslag liggen niet, niet tijdig,

onvolledig of onjuist verschaft, vermindert de minister de

rijksbijdrage voor de instelling voor de periode 1 augus-

tus 1997 tot en met 31 december 1997, voor het jaar 1998

en voor het jaar 1999 met een bedrag ter compensatie

van het nadeel dat is ontstaan door deze handelswijze

van de instelling.

  Artikel 16.

Publicatie

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-

Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal

mededeling worden gedaan in de Staatscourant.
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  Artikel 17.

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde

dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-

Regelingen, waarin deze regeling is geplaatst en werkt,

met uitzondering van de artikelen 13 en 14, terug tot en

met 1 augustus 1997,

  Artikel 18.

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Overgangsregeling

bekostiging opleidingen tot verpleegkundige en verzor-

gende beroepen WEB tot 2000.

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Toelichting.

Inleiding.

Op 1 augustus 1997 heeft een overdracht naar het Ministe-

rie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (hierna

OCenW) plaatsgevonden van de instituten voor inservice-

onderwijs tot verpleegkundige of verzorgende beroepen,

die tot die datum onder de verantwoordelijkheid van het

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna

VWS) vielen. Op 1 augustus 1997 zijn deze instituten geïn-

tegreerd binnen regionale opleidingencentra dan wel

binnen instellingen voor hoger beroepsonderwijs.

Sinds 1 augustus 1997 maken de opleidingen van het

voormalige inservice-onderwijs deel uit van het op die

datum gestarte integrale opleidingenstelsel voor ver-

pleegkundige en verzorgende beroepen. Het integrale

opleidingenstelsel bevat opleidingen op de kwalificatie-

niveaus 2 (helpende), 3 (verzorgende), 4 (verpleegkundige)

en 5 (verpleegkundige). De kwalificatieniveaus 2, 3 en 4

worden binnen instellingen verzorgd in een beroeps-

opleidende en een beroepsbegeleidende leerweg. De

opleidingen uit het overgedragen inservice-onderwijs

worden, voor wat het beroepsonderwijs betreft, binnen

dit integrale stelsel voortgezet in de beroepsbegeleidende

leerweg van de opleiding tot verzorgende en de opleiding

tot verpleegkundige.

De onderhavige regeling regelt de rijksbijdrage voor

instellingen tot 2000 ten behoeve van de overgenomen

opleidingen tot verpleegkundige en verzorgende beroe-

pen. De rijksbijdrage betreft de vergoeding van de com-

ponenten personeel, materieel en huisvesting. De

overgangsregeling heeft betrekking op de periode 1

augustus 1997 tot 1 januari 2000. Vanaf 1 januari 2000

wordt de bekostiging van het overgenomen inservice-

onderwijs geïntegreerd in de bekostigingssystematiek

zoals deze vanaf die datum voor het gehele beroepsonder-

wijs zal gelden.

Aan de overdracht van het inservice-onderwijs en de

invoering van het integrale opleidingenstelsel op 1 augus-

tus 1997 ligt een bestuurlijk akkoord ten grondslag. Dit

bestuurlijk akkoord is op 26 juni 1996 gesloten tussen de

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de

Nederlandse Zorgfederatie (NZf) en aangesloten vereni-

gingen.

Uitgangspunten overgangs-
bekostiging.

Conform het bestuurlijk akkoord komt het jaarlijks over

te hevelen budget vanuit de gezondheidszorg naar

OCenW overeen met de totale structurele kosten voor de

gehele theoriecomponent van het oude inservice-

onderwijs, de zogeheten opleidingen A, B, Z en Zv. Dit

zijn de daadwerkelijk uit te sparen kosten, zowel de per-

sonele en materiële kosten als de toe te rekenen locatie-

gebonden kosten.

In de brieven van 30 januari 1997 (kenmerk BVE/FC&I-

97001870) en van 28 augustus 1997 (kenmerk BVE/B-1997/

19486) zijn de algemene uitgangspunten vermeld voor de

overgangsbekosting bij de integratie van het inservice-

onderwijs in de instellingen. In de brief van 12 november

1997 (kenmerk BVE/B-1997/31456) is verdere uitwerking

gegeven aan deze algemene uitgangspunten. De in deze

brieven verwoorde uitgangspunten liggen ten grondslag

aan deze regeling.

Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de spe-

cifieke situatie van het overgedragen instituut voor

inservice-onderwijs. Daarnaast is het de bedoeling dat

instellingen in staat worden gesteld om, gedurende de

periode van de overgangsbekostiging, toe te groeien naar

de normen die zullen gaan gelden voor de bekostiging

van het beroepsonderwijs vanaf 2000.

De onderhavige regeling voorziet in de vaststelling van de

rijksbijdrage voor de periode 1 augustus 1997 tot 1 januari

2000 ten behoeve van instellingen ( ROC’s ) die een insti-

tuut voor inservice onderwijs hebben overgenomen.

Formulieren vaststelling rijksbijdrage.

Op grond van de ’Regeling gegevensverzameling opleidin-

gen verplegende en verzorgende beroepen’ (Uitleg

OCenW-Regelingen 1997, nummer 16 van 11 juni 1997)

zijn door de instituten gegevens geleverd. Deze gegevens

zijn gebruikt om de hoofdlijnen van de bekostiging

verder uit te werken. In bedoelde regeling is verder

bepaald dat de levering van deze gegevens door de insti-

tuten geschiedt op basis van de afgegeven accountants-

verklaringen. Een deel van de aangeleverde gegevens

betrof gegevens ter bepaling van het voorschot in afwach-

ting van de vaststelling van de definitieve rijksbijdrage.
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Vervolgens is aan de hand van formulieren bij de brief

van 12 november 1997 extra informatie verzameld ten-

einde te komen tot vaststelling van de definitieve rijksbij-

drage voor de componenten personeel, materieel en huis-

vesting. De vergoeding voor de component personeel

wordt voor een belangrijk deel gebaseerd op de informa-

tie zoals aangegeven op de hierboven vermelde formulie-

ren. De vergoedingen materieel en huisvesting worden

zoveel mogelijk gebaseerd op de ingezonden accountants-

verklaringen bedoeld in de vorige alinea.

Splitsing instituut voor inservice-
onderwijs.

In een aantal gevallen is een instituut voor inservice

onderwijs opgesplitst over meer dan één instelling of

over een instelling en een instelling voor hoger beroeps-

onderwijs. Dit betekent dat ook de vergoeding wordt

opgedeeld. Voor de component personeel wordt de ver-

goeding gebaseerd op het door de betreffende instelling

overgenomen personeel. Voor de componenten materieel

en huisvesting kan splitsing er toe leiden dat de, in de

accountantsverklaring opgenomen, bedragen voor deze

componenten dienen te worden verdeeld. Uitgangspunt

is dat de betrokken instellingen in gezamenlijk overleg

overeenstemming bereiken over de verdeling van de ver-

goeding materieel en huisvesting.

In de formulieren behorend bij de brief van 12 november

1997 is met het bovenstaande rekening gehouden.

Verantwoording

De financiële verantwoording van de reguliere middelen

(paragraaf 2 en 3)dient overeenkomstig de Regeling finan-

ciële verslaggeving (jaarrekening) voor instellingen voor

educatie en beroepsonderwijs, agrarische innovatie- en

praktijkcentra en landelijke organen, zoals gepubliceerd

in Uitleg OCenW-Regelingen, nr. 17/18 van 25 juni 1997

plaats te vinden. Bij de aanvullende vergoedingen (para-

graaf 4, 5 en 6) is steeds uitdrukkelijk voorgeschreven dat

zij dienen te worden verantwoord in de jaarrekening.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Begripsbepalingen

Onderdeel e. (Opleidingen tot verpleegkundige en verzor-

gende beroepen.)

Met het begrip ‘opleidingen voor verpleegkundige en

verzorgende beroepen’ wordt doorgaans het integrale

stelsel dat op 1 augustus 1997 in werking is getreden, aan-

geduid. In deze regeling wordt dit begrip gehanteerd voor

dat deel van het integrale stelsel, dat voortkomt uit de

overdracht van het inservice-onderwijs aan het beroeps-

onderwijs. Het betreft de beroepsbegeleidende leerweg

van de opleiding tot verzorgende (niveau 3) en de oplei-

ding tot verpleegkundige (niveau 4).

Onderdeel l. (Volledige weektaak)

De definitie van het begrip volledige weektaak is zodanig

omschreven dat daarmee wordt gedoeld op een full time

equivalent

Bijvoorbeeld:

1. twee personeelsleden van ieder 38 klokuren per week

vormen tezamen 76 klokuren = 2 volledige week-

taken (= 2 FTE’s),

2. twee personeelsleden waarvan één een taakomvang

heeft van 38 klokuren en de ander een taakomvang

van 19 klokuren vormen tezamen 57 klokuren =

1 1⁄2 volledige weektaak (= 1 1⁄2 FTE).

Onderdeel n. (Normatief werkende loonkosten.)

Onder het begrip normatief werkende loonkosten wordt

verstaan: het totaal van het bruto jaarsalaris van een per-

soneelslid, verhoogd met werkgeverslasten. De bij het

bruto salaris behorende werkgeverslasten worden norma-

tief vastgesteld.

Deze wijze van vaststelling van loonkosten wordt ook

gehanteerd bij de vaststelling van de landelijk gemid-

delde personeelslast (GPL) voor de diverse onderwijs-

soorten van de BVE-sector.

Artikel 2. Algemene berekenings-
wijze.

Artikel 2 vormt de grondslag om de rijksbijdrage voor het

overgenomen instituut voor inservice-onderwijs vast te

stellen en toe te voegen aan de rijksbijdrage voor het

beroepsonderwijs, dat ten behoeve van een instelling is

berekend op grond van de Overgangsregeling bekostiging

beroepsonderwijs WEB tot 2000 (Uitleg OCenW-

Regelingen van 23 juli 1997, nr.18e). Artikel 2 is van toe-

passing op de kalenderjaren 1998 en 1999. Vaststelling

van de rijksbijdrage voor de periode 1 augustus 1997 tot 1

januari 1998 is in artikel 8 geregeld.

In het derde lid van artikel 2 is aangegeven dat de rijks-

bijdrage wordt aangepast in verband met uit de rijksbe-

groting voortvloeiende maatregelen. Hiermee wordt

onder meer bedoeld een aanpassing van de rijksbijdrage

in verband met een algemeen geldende salarisverhoging

of prijscompensatie.

Artikel 3. Berekening aanspraak per-
sonele kosten.

De vergoeding voor de personele component wordt in

eerste instantie gebaseerd op het door de instelling over-

genomen personeel per 1 augustus 1997. De reële kosten

voor deze personeelsleden worden tot 2000 in ieder geval

Beroepsonderwi j s en vo lwasseneneducat ie NUMMER 31A • 31 • 17 december 1997

Overgangsregeling bekos-

tiging opleidingen tot

verpleegkundige en verzor-

gende beroepen Wet

educatie en beroepson-

derwijs (WEB) tot 2000



vergoed. Vaststelling van de vergoeding voor deze perso-

neelsleden geschiedt door inpassing in de salarisstructuur

van de CAO-BVE per 1 augustus 1997. In de brief van

12 november 1997 zijn de stappen voor de inpassing van

het overgenomen personeel in de salarisstructuur van de

CAO-BVE uiteen gezet.

In lid 7 van artikel 3 is aangegeven dat bij de personele

component rekening wordt gehouden met een

wachtgeldopslag. De wachtgeldopslag voor het voorma-

lige inservice onderwijs wordt gelijkgesteld met het

opslagpercentage zoals dat voor de bve-sector is vastge-

steld. Voor de hoogte van het percentage per 1 augus-

tus 1997 wordt verwezen naar de Regeling Wijziging van

de ’Afwijkingsregeling wachtgeldopslag voor de bve-

sector’ gepubliceerd in Uitleg OCenW-Regelingen,

nummer 27 van 12 november 1997.

Artikel 4. Aanvullende personele ver-
goeding.

Tot het jaar 2000 kan een aanvullende vergoeding

worden toegekend voor de component personeel. Met

deze aanvullende vergoeding kan een instelling bijvoor-

beeld uurdocenten en gastdocenten inhuren en zoge-

naamde detacheringsconstructies vormgeven. Bij de vast-

stelling van de aanvullende vergoeding wordt uitgegaan

van het verschil tussen:

c de op 1 augustus 1996 en 31 juli 1997 in dienst zijnde

personeelsleden en

c de op 1 augustus 1997 overgenomen personeelsleden.

De personeelsleden worden uitgedrukt in FTE’s. In de

brief van 12 november 1997 is de procedure voor de vast-

stelling van deze aanvullende vergoeding uiteengezet.

In dit verband wordt opgemerkt dat personeelsleden die

er voor hebben gekozen niet mee te gaan in de over-

dracht van personeel, hiermee afstand hebben gedaan

van mogelijke rechten waarvan bij overdracht sprake zou

zijn geweest.

Artikel 5. Berekening aanspraken
materiële kosten en huisvestings-
kosten.

De component materieel bestaat uit de volgende kosten-

posten: schoonmaken (inclusief salariskosten van het in

dienst zijnde schoonmaakpersoneel), energie, belastingen

(en heffingen), bestuur, beheer en administratie, (klein en

dagelijks) onderhoud, middelen (aanschaf en vervanging

van inventaris, leer- en hulpmiddelen).

De component huisvesting bestaat uit de volgende

kostenposten: uitgaven voor de fysieke instandhouding

van het gebouw, de kosten van huur en annuïteiten en

aflossing. De hoogte van de rijksbijdrage voor deze com-

ponenten wordt gebaseerd op de ingezonden

accountantsverklaringen behorend bij de regeling

gegevensverzameling.

Artikel 6. Budgetcorrectie.

Een budgetcorrectie heeft tot doel, de te verstrekken

rijksbijdragen op het niveau te brengen van het macro-

budget. Eventuele vaststelling van deze correctiefactor

voor de periode 1 augustus 1997 tot 1 januari 1998

geschiedt als de definitieve rijksbijdrage voor deze

periode vastgesteld is.

Artikel 7. Correctie in verband met
deelnemersstijging of -daling.

Het bekostigingsniveau van het kalenderjaar 1999 kan

worden gewijzigd, indien er sprake is van wijziging van

het aantal deelnemers van 20 procent of meer naar boven

of naar beneden. Bij overschrijding van deze ’band-

breedte’ zal in overleg met de Bve Raad worden bezien of

en op welke wijze de rijksbijdrage wordt aangepast.

De deelnemersgegevens worden door OCenW opgevraagd

bij de telling ’Tweede ijkmoment overgangsregeling

bekostiging beroepsonderwijs tot 2000’.

Artikel 8. Berekening rijksbijdrage
1997.

Voor de periode 1 augustus 1997 tot 1 januari 1998 is een

voorschot verstrekt. Het ligt in het voornemen om de

vaststelling van de definitieve rijksbijdrage te doen

plaatsvinden in januari 1998. Het tweede lid van artikel 8

regelt dat de voorschotten en de definitieve rijks-

bijdragen worden verrekend.

Artikel 9. Aanvullende vergoeding
overname inservice onderwijs.

Ten behoeve van het integratieproces wordt aan het

bevoegd gezag van een instelling die een instituut voor

inservice onderwijs heeft overgenomen, een aanvullende

vergoeding verstrekt. Deze vergoeding kan worden inge-

zet voor het oplossen van mogelijke knelpunten zoals

bijvoorbeeld voor mobiliteitsbevorderende maatregelen

van overgenomen personeelsleden of in de sfeer van de

huisvesting zoals het afkopen van huurcontracten.

Het bedrag dat ten hoogste voor het totaal van deze aan-

vullende vergoeding beschikbaar is, bedraagt ƒ 6,7 mil-

joen. De aanvullende vergoeding per instelling wordt

bepaald aan de hand van de, op basis van de accountants-

verklaringen, vastgestelde FTE’s bij een instituut. Aller-

eerst wordt op basis van het totaal aantal FTE’s van de

instituten een bedrag per FTE bepaald. Vervolgens wordt

per instelling het aantal FTE’s van de overgenomen insti-

tuten met deze prijs vermenigvuldigd.
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Artikel 10. Subsidie instellingen in
verband met extra kosten cursus-
gelden.

In het bestuurlijk akkoord van 26 juni 1996 is vastgelegd

dat bij de overgang van het inservice-onderwijs naar

OCenW, de Wet vermindering afdracht loonbelasting en

premie volksverzekeringen (WVA) van toepassing is op de

beroepsbegeleidende leerweg en dat de toepassing van de

WVA in totaal een zodanige financiële tegemoetkoming

biedt dat ‘daaruit tenminste de voorziene structurele

meerkosten in verband met de heffing van cursusgelden

tijdens de gehele opleidingsperiode, dus inclusief de

beroepsvoorbereidende/basisperiode, kunnen worden

bestreden’.

In de CAO-Ziekenhuiswezen is vastgelegd dat de werkge-

vers in de zorgsector de cursusgelden voor de deelnemers

vergoeden. De hieruit voortvloeiende kosten worden,

conform de tekst uit het bestuurlijk akkoord, gecompen-

seerd door opbrengsten uit de WVA. De deelnemers die

onder de oude condities van VWS de opleiding afronden,

voldoen echter niet aan de criteria van de WVA; deze

deelnemers zijn wel cursusgeldplichtig. Dit heeft tot

gevolg dat de cursusgeldkosten voor de werkgever in de

studiejaren 1997-1998 en 1998-1999 nog niet gecompen-

seerd worden door opbrengsten als gevolg van de WVA.

Derhalve is tussen de NZf en OCenW overeengekomen

dat, ter bestrijding van deze kosten, zorginstellingen aan-

spraak kunnen maken op subsidie.

De hoogte van de subsidie die een zorginstelling via een

instelling (roc) ontvangt, wordt gebaseerd op de te beta-

len som van cursusgelden voor deelnemers die op 1 sep-

tember 1997 bij de instelling staan ingeschreven, en op

wie de regeling ’Positie zittende leerlingen opleidingen

verpleegkundige en verzorgende beroepen oude stijl’

(Uitleg OCenW-Regelingen, nummer 18E van 23 juli 1997)

van toepassing is. Over de te betalen som wordt een sub-

sidie verstrekt, die overeenkomt met een rentepercen-

tage van 8% op jaarbasis.

Het subsidiebedrag wordt vermenigvuldigd met de factor

2,75. Aan deze vermenigvuldigingsfactor ligt de volgende

redenering ten grondslag. Het bedrag dat gemoeid is met

het cursusgeld voor de deelnemers oude stijl die op 1 sep-

tember 1997 staan ingeschreven, moet voor twee jaar

geleend worden. Pas na twee jaar biedt de WVA vol-

doende opbrengsten om de kosten te kunnen dekken

(factor 2). Daarnaast moet er op 1 september 1998 cursus-

geld betaald worden voor de deelnemers oude stijl die

dan nog staan ingeschreven. Dit bedrag wordt voor één

jaar geleend. Omdat de informatie over de omvang van

deze laatste groep uiteraard pas in een zeer laat stadium

beschikbaar is, is dit normatief op 0,75 van het aantal

deelnemers op 1 september 1997 vastgesteld (factor 0,75).

Omdat er geen bekostigingsrelatie bestaat tussen OCenW

en de zorginstellingen, wordt er voor het ter beschikking

stellen van de subsidie een beroep gedaan op de instellin-

gen. Via de Bve Raad is de medewerking van de instellin-

gen toegezegd. De instellingen hebben daarvoor in 1997

een voorschot ontvangen. Dit voorschot is bepaald aan de

hand van de opgaven uit het accountantsonderzoek van

het aantal deelnemers in 1996 binnen de door de instel-

ling overgenomen instituten voor inservice-onderwijs. Op

deze wijze is een inschatting gemaakt van het aantal

deelnemers oude stijl dat op 1 september 1997 binnen de

instelling aanwezig is. Wanneer naar aanleiding van de

ingediende gegevens mocht blijken dat het voorschot

niet voldoende is, ontvangt de instelling in maart 1998

een aanvullende vergoeding.

In de brief van 19 november 1997 (kenmerk FTO/TBT-97/

37528) zijn de instellingen geïnformeerd over de te hante-

ren procedure. De instellingen verstrekken de zorg-

instellingen, waarvan werknemers als deelnemer oude

stijl de opleiding afronden, exemplaren van het format

dat bij de brief van 19 november 1997 is gevoegd. De zorg-

instellingen vullen het format in en retourneren het aan

de instellingen. De instellingen controleren de formats en

retourneren deze, voor akkoord ondertekend, aan

OCenW. OCenW berekent de subsidies per zorginstelling

en maakt deze bekend aan de instellingen. De instellin-

gen maken de subsidies vóór 1 maart 1998 over aan de

zorginstellingen

Artikel 11. Aanvullende vergoeding
strategische allianties.

In veel regio’s wordt er samengewerkt tussen instellingen

en zorginstellingen ten behoeve van een optimale inte-

gratie van het inservice-onderwijs in het beroepsonder-

wijs en een effectieve en efficiënte ontwikkeling en uit-

voering van het integrale opleidingenstelsel voor

verpleegkundige en verzorgende beroepen. De samenwer-

kingsverbanden hebben een belangrijke rol gespeeld bij

de aanmeldingsprocedure voor het CREBO 1997-1998. Zo

staat in de toelichting bij de ’Regeling overdracht

inservice-onderwijs en de aanmeldingsprocedure

toetsingscriteria CREBO 1997-1998’ dat met het oog op het

tot stand brengen van een doelmatig samenhangend

voorzieningenpatroon het van essentieel belang is dat

alle partners in een bepaald gebied betrokken zijn bij de

overdracht: roc’s, instellingen voor inservice-onderwijs en

zorginstellingen.

De minister heeft tijdens een werkbezoek aan de regio

Apeldoorn op 30 september 1996 aangegeven dat hij de

samenwerkingsverbanden financieel wil ondersteunen.

De samenwerkingsverbanden worden aangeduid als stra-

tegische allianties. Strategische allianties kunnen voor

een aanvullende vergoeding in aanmerking komen. In

artikel 11 wordt geregeld aan welke criteria de allianties

moeten voldoen. De aanvullende vergoeding is bedoeld

voor de instellingen voor de werkzaamheden in het

kader van de strategische alliantie inzake het
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opleidingenstelsel voor verpleegkundige en verzorgende

beroepen.

Elke instelling maakt slechts deel uit van één alliantie.

Artikel 12. Wijziging Overgangs-
regeling bekostiging beroepsonderwijs
WEB tot 2000 (Uitleg OCenW-
Regelingen van 23 juli 1997, nr. 18e)

Artikel 8a. Afwijkende vaststelling deelnemersaantallen

opleidingen tot verpleegkundige en verzorgende beroe-

pen.

Voor de bekostiging van het beroepsonderwijs 1998 en

1999 is een zogenaamde koppensystematiek van kracht.

Deze systematiek is niet van toepassing op de deelnemers

aan het overgedragen inservice-onderwijs. De bekostiging

van dit onderwijs is in principe deelnemers-

onafhankelijk.

In de nieuwe kwalificatiestructuur wordt evenwel geen

onderscheid gemaakt tussen de opleidingen van het voor-

malige inservice-onderwijs en het voormalige beroepsbe-

geleidend onderwijs. Hierdoor wordt toedeling van deel-

nemers aan één van beide bekostigingssystematieken

moeilijk.

Het is dan ook noodzakelijk om in het kader van de vast-

stelling van de rijksbijdrage een deel van de instroom toe

te rekenen aan de opleidingen van het overgedragen

inservice onderwijs en een ander deel aan de opleidingen

van het voormalige beroepsbegeleidend onderwijs (bbo).

Deze laatste categorie deelnemers telt mee bij de

’koppensystematiek’. De wijze van toerekenen geschiedt

op basis van het aantal deelnemers van het voormalig

inservice onderwijs respectievelijk van de voormalige

opleidingen bbo op het peilmoment 1 oktober 1996. De

opleidingen van het voormalige bbo betreffen de oplei-

dingen met de codes 0831 (Kraamverzorgende), 0837

(Bejaardenverzorgende in verzorgingstehuizen) en 0838

(Verzorgende bij instellingen voor gezinsverzorging).

Ter illustratie:

c bij een instelling is er per 1 oktober 1997 sprake van

een nieuwe instroom van 80 deelnemers in de oplei-

ding beroepsbegeleidende leerweg ‘verzorgende’ in

het eerste leerjaar (code 10427);

c het aantal deelnemers van het voormalige inservice

onderwijs per 1 oktober 1996 bedroeg 400 (dit betreft

dus het instituut voor inservice onderwijs dat op

1 augustus 1997 is overgedragen aan de instelling);

c het aantal deelnemers van het voormalige bbo met de

opleidingscodes 0831, 0837 en 0838 bedroeg per

1 oktober 1996 1200;

c voor het kalenderjaar 1998 worden van de 80 nieuw

ingestroomde deelnemers beroepsbegeleidende leer-

weg verzorgende (code 10427) (400/1600 * 80=) 20 deel-

nemers toegerekend aan het voormalige inservice

onderwijs, en (1200/1600 * 80=) 60 deelnemers toegere-

kend aan de voormalige opleidingen bbo.

Een dergelijke toerekening geschiedt eveneens op de peil-

momenten 31 december 1997, 1 april 1998 en 1 oktober

1998 van het beroepsbegeleidend onderwijs.

Bij de vaststelling of er sprake is van wijziging van het

aantal deelnemers bij het beroepsonderwijs voor het

bekostigingsjaar 1998 (koppensystematiek) ten opzichte

van het jaar 1997 wordt dan ook rekening gehouden met

60 deelnemers in het eerste leerjaar in plaats van de

eerder bedoelde 80 deelnemers. De overige 20 deelne-

mers tellen niet mee in de ’koppensystematiek’.

Voor het bekostigingsjaar 1999 wordt een dergelijke pro-

cedure eveneens toegepast.

Voor zover er in de tekst van deze bepaling en in artikel

8b wordt verwezen naar een artikel, wordt hiermee

gedoeld op de bepalingen van de Overgangsregeling

bekostiging beroepsonderwijs WEB tot 2000.

Artikel 8b. Correctie in verband met stijging

deelnemersaantal bol verpleegkundige en daling

deelnemersaantal bbl verpleegkundige

Een stijging van het aantal deelnemers in de beroeps-

opleidende leerweg van de opleiding tot verpleegkundige

(code 10426) werkt niet of slechts ten dele door in de

bekostiging van een instelling als er op het zelfde

moment sprake is van een deelnemersdaling in de

beroepsbegeleidende leerweg van de opleiding tot verzor-

gende (code 10427).

Voor de berekening van deze correctie van het

bekostigingsjaar 1998 en 1999 wordt het aantal deelne-

mers van de beroepsopleidende leerweg van de opleiding

tot verpleegkundige en het aantal deelnemers van de

afdeling verpleging van het voormalige mbo op het peil-

moment 1 oktober 1997 respectievelijk 1 oktober 1998,

vergeleken met het aantal deelnemers van de afdeling

verpleging van het voormalige mbo op het peilmoment

1 oktober 1996.

Daarnaast wordt het aantal deelnemers van de beroeps-

begeleidende leerweg van de opleiding tot verzorgende

en het aantal deelnemers van de afdeling verzorging van

het voormalige bbo op peilmoment 1 oktober 1997 res-

pectievelijk 1 oktober 1998, vergeleken met het aantal

deelnemers van de afdeling verzorging van het voorma-

lige bbo op het peilmoment 1 oktober 1996.

Op basis van deze vergelijkingen wordt bepaald of er

sprake is van een stijging van het aantal deelnemers van

de beroepsopleidende leerweg van de opleiding tot ver-

pleegkundige of van een daling van het aantal deelne-

mers van de beroepsbegeleidende leerweg van de oplei-

ding tot verzorgende.

Indien het vastgestelde aantal deelnemers van de

beroepsopleidende leerweg van de opleiding tot verpleeg-

kundige stijgt en er tevens sprake is van een daling van

het vastgestelde aantal deelnemers van de beroeps-
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begeleidende leerweg van de opleiding tot verzorgende,

vindt er een correctie plaats.

Het aantal te corrigeren deelnemers is gelijk aan de

daling van het aantal deelnemers van de beroeps-

begeleidende leerweg van de opleiding tot verzorgende.

Het maximum van deze correctie wordt gelijk gesteld

met de stijging van het aantal deelnemers in de beroeps-

opleidende leerweg van de opleiding tot verpleegkundige.

De correctie geschiedt op basis van de gemiddelde prijs

per deelnemer, die wordt gehanteerd bij de aanpassing

van de rijksbijdrage van het beroepsonderwijs als gevolg

van deelnemerswijzigingen (bedoeld in de Overgangs-

regeling bekostiging beroepsonderwijs WEB tot 2000) en

het aantal te corrigeren deelnemers zoals bepaald in de

vorige volzin.

Ter illustratie

1. De stijging in de BOL wordt vastgesteld op 100 deelne-

mers. Dit is het verschil tussen het aantal deelnemers

op 1 oktober 1997 en 1 oktober 1996.

2. De daling in de BBL is vastgesteld op 80. Dit is het

verschil tussen het aantal deelnemers op 1 oktober

1997 en 1 oktober 1996.

3. De deelnemerscorrectie wordt vastgesteld op 80.

N.B . : I n d i e n b i j v o o r b e e l d b i j p u n t 2 s p r a k e i s

v a n e e n d a l i n g v a n 1 2 0 d e e l n e m e r s , d a n

z o u h e t a a n t a l t e c o r r i g e r e n d e e l n e m e r s

w o r d e n v a s t g e s t e l d o p 1 0 0 ( b e h o r e n d b i j

p u n t 1 ) .

Artikel 13. Wijziging van de Regeling
vaststelling bedragen nascholing 1997

(Gepubliceerd in Uitleg OCenW-Regelingen, nr. 18c van

16 juli 1997)

Tot 1 januari 1998 werd op grond van opeenvolgende

regelingen voor de vaststelling van bedragen voor

nascholing, een gewijzigde aanvullende vergoeding ver-

strekt aan instellingen en landelijke organen ten behoeve

van de nascholing van personeel.

Met ingang van 1 januari 1998 is de aanvullende vergoe-

ding die in 1997 is verstrekt op grond van de Regeling

vaststelling bedragen nascholing 1997, het uitgangspunt

voor de vergoeding voor nascholing van personeel van

instellingen tot 2000. De onderhavige regeling wijzigt de

werkingsduur van de regeling die in 1997 is gepubliceerd,

maar wijzigt niet de hoogte van de aanvullende vergoe-

ding voor 1998 en 1999. Verhoging of verlaging van het

nascholingsbudget gebeurt door middel van een aanpas-

sing van de rijksbijdrage, bedoeld in artikel 7, eerste en

vierde lid, van de Overgangsregeling bekostiging beroeps-

onderwijs WEB tot 2000, gepubliceerd in Uitleg OCenW-

Regelingen nr. 18e van 23 juli 1997.

De landelijke organen maken geen deel meer uit van de

onderhavige regeling. Er is voor de landelijke organen

ook sprake van een nieuwe bekostigingssystematiek,

maar dat gebeurt op grond van artikel 10, van de Rege-

ling bekostiging landelijke organen voor het beroepson-

derwijs onder de WEB, gepubliceerd in Uitleg OCenW-

Regelingen, nr. 29 van 26 november 1997.

Artikel 14. Wijziging van de Regeling
schoolprofielbudget bve-sector 1997

(Gepubliceerd in Uitleg OCenW-Regelingen, nr. 18c, van

16 juli 1997)

Tot 1 januari 1998 werd op grond van opeenvolgende

regelingen een gewijzigd schoolprofielbudget verstrekt

aan instellingen en landelijke organen voor personeels-

beleid, kwaliteitsverbetering en innovatie.

Met ingang van 1 januari 1998 is het schoolprofielbudget

dat in 1997 is verstrekt op grond van de Regeling school-

profielbudget bve-sector 1997, het uitgangspunt voor de

verstrekking van het schoolprofielbudget voor de jaren

1998 en 1999. De onderhavige regeling wijzigt de

werkingsduur van de regeling die in 1997 is gepubliceerd,

maar wijzigt niet de hoogte van het schoolprofielbudget

voor 1998 en 1999. Verhoging of verlaging van het school-

profielbudget gebeurt door middel van een aanpassing

van de rijksbijdrage, bedoeld in artikel 7, eerste en vierde

lid, van de Overgangsregeling bekostiging beroepsonder-

wijs WEB tot 2000, gepubliceerd in Uitleg OCenW-

Regelingen nr. 18e van 23 juli 1997.

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen
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