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Dit Accountantsprotocol is op maat gemaakt voor de Subsidieregeling opleiding tot advanced 
nurse practioner en opleiding tot physician assistant, waarbij rekening is gehouden met de 
Schrijfwijzer Accountantsprotocollen van de NBA.  
 
Het betreft het volgende product, genoemd in de Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse 
practioner en opleiding tot physician assistant. 
 

− artikel 5 lid 2: assurance-rapport bij subsidies op basis van aantallen gerealiseerde 
prestatie-eenheden (zie hoofdstuk 2 in dit protocol) 
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1 Uitgangspunten 

1.1  Doelstelling 

Dit accountantsprotocol heeft betrekking op de Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse 

practitioner en opleiding tot physician assistant (hierna genoemd: Subsidieregeling).                  

De regelgeving en overige relevante documentatie, waaronder dit accountantsprotocol, zijn te 

vinden op het internet van de Rijksoverheid (www.DUS-I.nl). 

 

De Subsidieregeling is bedoeld voor zorgwerkgevers die de buitenschoolse opleiding verzorgen 

voor studenten van een HBO zorgmasteropleiding in de gezondheidszorg tot advanced nurse 

practitioner of physician assistant. Deze werkgevers komen mogelijk in aanmerking voor subsidie. 

Deze subsidie wordt aangevraagd door de hogeschool die het binnenschoolse deel van de opleiding 

verzorgt en wordt doorbetaald aan de zorgwerkgever. 

Het bevoegd gezag van de hogeschool komt in aanmerking voor subsidiering van (extra) plaatsen 

voor advanced nurse practitioners en physician assistants indien hij voldoet aan de voorwaarde dat 

hij kan aantonen dat de studenten die de zorgmasteropleiding instromen: 

a. in het bezit zijn van een getuigschrift van een opleiding in de gezondheidszorg op HBO-

niveau;  

b. minimaal twee jaar relevante werkervaring hebben met de directe zorg voor patiënten;  

c. een leer/arbeidsovereenkomst sluiten met een zorgwerkgever voor de duur van de 

opleiding. 

De criteria a, b en c  zijn vermeld in de toelichting bij de Subsidieregeling (Staatscourant 15 

november 2006, nummer 223). De studenten moeten deze gegevens overleggen aan de 

hogeschool waar zij hun opleiding zullen volgen. Het is de verantwoordelijkheid van de hogeschool 

te toetsen of aan deze drie criteria wordt voldaan. Uitsluitend criterium c. maakt onderdeel uit van 

het assurance-onderzoek teneinde de doorbetaling aan de rechthebbende zorgwerkgever te 

kunnen vaststellen.  

 

1.2  Definities 

De relevante definities staan in artikel 1 van de Subsidieregeling. Hiernaast zijn er specifieke 

voorschriften voor registeraccountants en accountants-administratieconsulenten, met name de 

Controle en overige standaarden (NV COS). Uitgangspunt voor het assurance-onderzoek gericht op 

de kwantitatieve opgave van het gerealiseerde aantal maanden dat een student een opleiding  tot 

advanced nurse practioner of physican assistant heeft gevolgd is Standaard 3000A ‘Assurance-

opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie 

(attest-opdrachten)’. 
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1.3 Procedures 

Zorgwerkgevers die de buitenschoolse opleiding verzorgen voor studenten van een HBO- 

zorgmasteropleiding in de gezondheidszorg tot advanced nurse practitioner of physician assistant, 

komen mogelijk in aanmerking voor subsidie. Deze subsidie wordt aangevraagd door de 

hogeschool die het binnenschoolse deel van de opleiding verzorgt en wordt door het bevoegd 

gezag doorbetaald aan de zorgwerkgever overeenkomstig een tussen de hogeschool en de 

zorgwerkgever afgesloten overeenkomst. 

 

De aanvraag tot vaststelling van een subsidie waarvoor op basis van de Subsidieregeling opleiding 

tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant in jaar ‘t’ subsidie is verleend, 

dient ingevolge artikel 5 lid 1 van de Subsidieregeling voor het cohort studenten waarvoor in jaar 

‘t’ subsidie is verleend door het bevoegd gezag voor 1 juli van het jaar ‘t+3’ te worden ingediend. 

 

De aanvraag tot vaststelling moet vergezeld gaan van een assurance-rapport, verstrekt door een 

accountant (RA; of AA met certificerende bevoegdheid). Hiervoor dient het in de bijlage bij dit 

accountantsprotocol opgenomen model te worden gebruikt. 

 

Voor vragen over deze Subsidieregeling en/of het assurance-onderzoek kan contact worden 

opgenomen met de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) via 070 340 5566 of via 

VWSsubsidies@minvws.nl. 

 

 

mailto:VWSsubsidies@minvws.nl
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2 Onderzoeksaanpak bij een kwantitatieve opgave van het 
gerealiseerde aantal maanden dat een student een opleiding  tot 
advanced nurse practioner of physican assistant heeft gevolgd 

2.1 Onderzoeksobject en onderzoeksaanpak 

Met het oog op de vaststelling van de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie wordt een 

assurance-rapport verstrekt bij de door de instelling opgestelde en ondertekende opgave ten 

behoeve van de subsidievaststelling. Dit assurance-rapport betreft uitsluitend de volgende twee 

onderdelen van het aanvraagformulier, te weten: 

1. de kwantitatieve opgave met het aantal gerealiseerde maanden dat een student is opgeleid en 

het aantal diploma’s dat ten behoeve van de zorgmasteropleiding tot advanced nurse 

practitioner of tot physician assistant is afgegeven (artikel 5, tweede lid, Subsidieregeling); 

2. de verklaring dat de subsidie door het bevoegd gezag is doorbetaald aan de zorgwerkgever 

(artikel 2, tweede lid, Subsidieregeling). 

 

2.2 Referentiekader 

Voor het assurance-onderzoek dat leidt tot het assurance-rapport behorend bij  de opgave ten 

behoeve van de subsidievaststelling gelden de volgende aandachtspunten: 

- Het aantal maanden dat een student is opgeleid (artikel 5, tweede lid, Subsidieregeling); 

- Het aantal diploma’s dat ten behoeve van de zorgmasteropleiding tot advanced nurse 

practioner of tot physican assistant over de subsidieperiode is afgegeven (toelichting bij de 

Subsidieregeling; Staatscourant 15 november 2006, nummer 223);  

- De opleidingen hebben plaatsgevonden in de periode waarvoor de subsidie is verleend 

(volgens verleningsbeschikking); 

- De subsidie is doorbetaald aan de zorgwerkgever van de studenten waarvoor subsidie is 

ontvangen (artikel 2, tweede lid, Subsidieregeling).  

 

2.3 Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid assurance-rapport 

Voor de kwantitatieve opgave met het aantal gerealiseerde maanden dat de opleiding is gevolgd 

en het totaal afgegeven diploma’s geldt dat het onderzoek zodanig behoort te worden ingepland 

en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de opgave ter vaststelling 

van de subsidie geen afwijkingen van materieel belang bevat. Indien dit begrip voor het gebruik 

van statistische technieken gekwantificeerd moet worden, moet uitgegaan worden van een 

betrouwbaarheid van 95%. 

 

Een assurance-rapport met een goedkeurende strekking impliceert dat, gegeven eerder genoemde 

betrouwbaarheid, in de verantwoording geen afwijkingen (onjuistheden en onzekerheden) 
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voorkomen groter of gelijk aan de voorgeschreven toleranties. Als omvangsbasis geldt het totaal 

aantal gerealiseerde maanden dat de opleiding is gevolgd respectievelijk het totaal afgegeven 

diploma’s over de verantwoordingsperiode. 

 

Het referentiekader is opgenomen in paragraaf 2.2.  

Voor de strekking van het oordeel in het assurance-rapport gelden de volgende toleranties (op 

basis van de som van het totaal aantal gerealiseerde maanden dat de opleiding is gevolgd 

respectievelijk het totaal aantal afgegeven diploma’s over de verantwoordingsperiode): 

 

 

Fouten/onzekerheden 

Oordeel 

 Goedkeurend Beperking Oordeel-

onthouding 

Afkeuring 

Fouten in de 

verantwoording 

 < 1%  > 1% < 3%  n.v.t.  > 3% 

Onzekerheden in het 

assurance-onderzoek  

 < 3% > 3% < 10%  > 10%  n.v.t. 

 

Bij de verklaring over het doorbetaald zijn van de subsidie aan de zorgwerkgever is het van belang 

dat voor alle maanden dat een student de opleiding heeft gevolgd de bijbehorende vergoeding 

voor de buitenschoolse kosten is doorbetaald aan de zorgwerkgever. Terwijl de accountant voor de 

uitvoering van zijn controlewerkzaamheden uit kan gaan van de hierboven genoemde 

betrouwbaarheids- en nauwkeurigheidspercentages, dient hij voor zijn oordeelsvorming een 

goedkeuringstolerantie van 0 procent te hanteren. Dit betekent dat elke geconstateerde fout of 

onzekerheid tot een niet-goedkeurend oordeel leidt. 

 

Van fouten in de verantwoording is sprake indien naar aanleiding van het uitgevoerde assurance-

onderzoek is gebleken dat de kwantitatieve opgave in maanden en aantal diploma’s onjuistheden 

bevat omdat deze niet voldoen aan de normen van het in paragraaf 2.2 bedoelde referentiekader. 

 

Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op onzekerheden in het assurance-onderzoek. 

Voor een adequate onderbouwing van het oordeel is het noodzakelijk dat de accountant fouten en 

onzekerheden zoveel mogelijk kwantificeert. 

 

Van een onzekerheid in het assurance-onderzoek is sprake als er onvoldoende (assurance-) 

informatie beschikbaar is om het aantal maanden dat de studenten daadwerkelijk de opleiding 

hebben gevolgd respectievelijk diploma’s zijn afgegeven als goed of fout aan te merken. Kortom 

als onzekerheid bestaat over het wel of niet voldoen aan de normen van het referentiekader. 
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Bijlage: Model Assurance-rapport – Subsidieregeling opleiding tot 
advanced nurse practioner en opleiding tot physician assistant1 

 

ASSURANCE-RAPPORT VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Afgegeven ten behoeve van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

Opdracht en verantwoordelijkheden 

Wij hebben onderzocht of de bijgevoegde en door ons gewaarmerkte kwantitatieve opgave ten 

behoeve van de subsidievaststelling van..............[naam entiteit2] te ....... [zetel]  over  

[subsidiejaar], als bedoeld in artikel 5, tweede lid van de Subsidieregeling opleiding tot advanced 

nurse practioner en opleiding tot physician assistant (verder: opgave) de gegevens juist weergeeft 

in overeenstemming met de voorwaarden zoals vastgelegd in de subsidieregeling en het 

bijbehorende accountantsprotocol. 

 

De opgave is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de entiteit. Het is onze 

verantwoordelijkheid een assurance-rapport inzake de opgave te verstrekken. 

 

Werkzaamheden 

Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 

Nederlandse Standaard 3000A “Assuranceopdrachten” anders dan opdrachten tot controle of 

beoordeling van historische financiële informatie (attest-opdrachten)”, en het accountantsprotocol 

behorend bij de Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot 

physician assistant. Dienovereenkomstig dienen wij ons onderzoek zodanig te plannen en uit te 

voeren, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de opgave ter vaststelling van 

de subsidie geen onjuistheden van materieel belang bevat.  

Een assurance-opdracht omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van 

relevante gegevens. 

 

Wij zijn onafhankelijk van …………………[naam entiteit] zoals vereist in de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants bij Assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 

relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan de Verordening 

gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

 

Wij passen de ‘Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS)’ toe. Op grond daarvan beschikken 

wij over een samenhangend stelsel van kwaliteitsbeheersing inclusief vastgelegde richtlijnen en 

                                                      
1 De accountant rapporteert conform dit model of, indien van toepassing, conform een meer actuele voorbeeldtekst zoals 
gepubliceerd op de NBA-site.  
2 Afhankelijk van de aard van de entiteit kan de term “entiteit” in dit model worden vervangen door een meer passende 
aanduiding zoals “het bestuur van de vennootschap” (B.V./N.V.), “vereniging”, “stichting” enz. 
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procedures inzake de naleving van ethische voorschriften, accountantsstandaarden en andere 

relevante wet- en regelgeving. 

 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als 

basis voor ons oordeel. 

 

Oordeel 

Naar ons oordeel:  

• Geeft de bijgevoegde opgave ten behoeve van de subsidievaststelling 

.........[subsidieperiode] het aantal maanden dat daadwerkelijk opleiding is gevolgd binnen 

de periode waarvoor subsidie is verstrekt met de zorgopleiding is aangevangen, alsmede 

het totaal aantal afgegeven diploma’s ten behoeve van de zorgmasteropleiding, in alle van 

materieel belang zijnde aspecten juist weer, in overeenstemming met artikel 5, tweede lid 

van de Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot 

physician assistant;  

• Is de verklaring van het bevoegd gezag in bijgevoegde opgave dat de hogeschool conform 

artikel 2, tweede lid, Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en 

opleiding tot physician assistant daadwerkelijk de subsidie voor de opleiding voor het 

cohort …………[subsidieperiode] heeft doorbetaald aan de zorgwerkgever(s) waarmee de 

studenten leer/werkovereenkomsten hebben gesloten, juist.  

 

Beperking in het gebruik en verspreidingskring 

De opgave ten behoeve van de subsidievaststelling … [subsidieperiode] in het kader van 

Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant is 

opgesteld voor  het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met als doel ……………. [naam  

entiteit] in staat te stellen te voldoen aan de Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse 

practitioner en opleiding tot physician assistant.  

 

Hierdoor is de opgave ten behoeve van de subsidievaststelling ………… [subsidieperiode] in het 

kader van Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician 

assistant mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Ons assurance-rapport is derhalve 

uitsluitend bestemd voor ………..… [naam entiteit] en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. 

 

Plaats en datum 

 

Naam accountantsorganisatie 

 

Naam accountant 
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