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Vragen m.b.t. invoer algemeen 

 

Uren dienstverband per week. Zijn dit de uren per week volgens loonstrook of volgens de leerwerkovereenkomst?  

Betreft de uren per week zoals vermeld op (start)loonstrook  

 

Een leerling <24 uur p/week in dienst. Onder A, B of C.  

A+B 

 

Alle lopende BBL-leerlingen en nieuwe BBL-leerlingen vanaf aug. 2022, mogen ingevoerd worden? 

Voor augustus 2022 mogen ook ingevoerd worden. Subsidie krijg je pas vanaf startdatum variant 1 (22 augustus 2022) 

of variant 2 (30 september 2022) 

 

Wat betekent beoordeling voor praktijkopleider aanvragen? Bij het traject dienst aangegeven te worden: Ook 

beoordeling voor praktijkopleider aanvragen? * Ja/nee. 

De doelgroep praktijkopleider is alleen bedoeld voor de volgende trajecten: • Het toerusten van (nieuwe) 

werkbegeleiders en werk-/praktijkbegeleiders, zodat zij de instroom van medewerkers kunnen begeleiden volgens 

nieuwe standaarden en in aansluiting bij actuele en toekomstige onderwijsmethodieken. Doelgroep PR mag dus 

alleen gebruikt worden indien het traject ook voor PR goedgekeurd is. 

 

Vanwege krapte arbeidsmarkt gaan wij zelf een POH opleiden die in dienst komt. Wanneer kan ik dan subsidie 

aanvragen? Of kan ik dat nog toevoegen? 

Aan de reeds ingediende aanvraag kan niets gewijzigd worden. Er kan tot het toegewezen subsidiebedrag 

geregistreerd worden. (Meer registreren mag, maar kleine kans dat je het krijgt) 

 

Onze HR-afdeling is niet heel blij met verantwoording door middel van salarisstrook. Staat veel info op die niet van 

toepassing is en privacygevoelig 

Zie checklist bij downloads in het portaal. Alle overige gegevens op de loonstrook mogen afgeschermd worden. De 

naam van de deelnemer, maand/jaar loonstrook, parttime factor en datum in/uit dienst moet zichtbaar zijn.  

 

Als bewijsstuk wordt een leerwerkovereenkomst gevraagd. Binnen de sector Welzijn is dit niet gebruikelijk. De 

student heeft een verplichte HBO werk- praktijkplek. De student heeft een jaar contract bij onze organisatie, 

aangevuld met een scholingsovereenkomst waarin afspraken zijn gemaakt rondom opleiding en financiering. De 

organisatie betaalt de studiekosten. Op welke manier kunnen wij voldoen aan de eis als er geen overeenkomst is? Of 

zijn bovenstaande losse bewijsstukken ook voldoende? 

Een leerwerkovereenkomst (3-partijenovereenkomst) is een vereiste. Het Crebo/ Croho-nummer dient vermeld te zijn 

en de overeenkomst moet getekend zijn door werkgever, opleider en werknemer. Bij HBO mag het een combi zijn 

tussen bewijs van inschrijving en studieovereenkomst. 

 

Moeten de deelnemers welke al opgevoerd zijn in het vorige sectorplan weer opnieuw ingevoerd worden als deze nog 

in opleiding zijn?   

Ja, dit moet opnieuw. Het is een nieuw project, dus alles moet opnieuw ingevoerd worden. 

 

Als iemand <2 jaar in dienst is, is een activiteit dan niet subsidiabel? 

Jawel, dit is doelgroep nieuwe instroom. Dit is altijd subsidiabel. 

 

We hebben een medewerker die overstapt van een andere organisatie naar onze organisatie. Ze gaat bij ons BBL-

opleiding verder volgen. Kan ik voor haar subsidie krijgen? 

Dit kan als er een overeenkomst is getekend door werkgever, opleider en werknemer. Vanaf datum in dienst ontvang 
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je subsidie. 

 

Moet bij alle deelnemers als einddatum 31-8-2023 aangehouden worden?   

Als de training/opleiding t/m of langer duurt dan 31-8-2023 wel. 

 

Als een training meer dan 1 dag duurt en de trainingsdatums vallen in verschillende periodes/maanden, moeten er 

dan meerdere loonstroken geüpload worden? 

Nee, er hoeft alleen een startloonstrook worden opgevoerd. Tussentijdse loonstroken zijn niet nodig. 

 

Wat is het voordeel om een praktijkbegeleiders training apart aan te geven? Extra subsidie? 

Deze doelgroep was ook aan de orde bij SPP 17-22. Dit definieert de deelnemers, maar er is niet sprake van extra 

subsidie. 

 

Het zou fijn zijn dat er bij veel deelnemers de salarisspecificaties voor de groep ineen keer geüpload kunnen worden, 

i.p.v. per deelnemers de salarisspecificatie. Is dit al mogelijk? 

Voor het uploaden zou dit handig zijn, voor de controle niet. Er is gekozen voor loonstrook per deelnemer, graag dit 

aanhouden. 

 

Als ik het goed heb begrepen is het gereserveerde bedrag uit eindelijk zelf in te delen. Ondanks dat we voorafgaand 

wel hebben aangegeven hoeveel deelnemers er onder A B of C vallen. Dit mag je dus ten alle tijden wijzigen als je 

maar binnen het reserverende bedrag blijft. 

Dit klopt inderdaad. Het toegekende bedrag is straks leidend. 

 

Moeten we facturen aanleveren van de opleiding. 

Nee 

 

Wanneer gebruik je status 'nieuwe instroom' of ‘opscholing’? (Als een leerling al langer dan twee jaar een opleiding 

volgt)  

Bij langer dan twee jaar in dienst kan nieuwe instroom niet gebruikt worden. Dan opscholing of behoud kiezen. 

Nieuwe instroom = datum in dienst + twee jaar later.  

 

In oktober een training gegeven en in november alle documenten opgevoerd; hoe nu verder? 

Wachten op projectovereenkomst en dan kan de registratie definitief ingediend worden. 

 

De aanmaak en invoer is gericht op regio en niet ingesteld op grote landelijke organisaties. Dit maakt het zeer 

omslachtig en bijna ondoenlijk. Bijvoorbeeld activiteit A en B: per regiomarkt, contract: aantal uren en crebo. Dit knipt 

groepen in allerlei stukjes die niet te overzien zijn binnen een grote organisatie. Is hier een praktische oplossing voor?  

Meerdere deelnemers uit verschillende regio’s kunnen gewoon op 1 prestatieverklaring mits het dezelfde training op 

hetzelfde moment betreft. Alleen registreren in de betreffende regio. Registraties onder A+B is altijd individueel. 

 

Vragen (invoer)documenten 

 

De prestatieverklaring moet handmatig aangepast moeten worden met de trajectcode. Erg arbeidsintensief. 

Kan handmatig of digitaal. Als er al een registratie is aangemaakt dan kan er een prestatieverklaring worden 

uitgedraaid met alle deelnemers en trajectcode. 

 

De SOH-opleiding geeft geen overeenkomst af van stage/studie. Deze kun je dus niet uploaden. 

SOH is geen BBL en kan onder C. 
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Een leerwerkovereenkomst is dat hetzelfde als een POK of bedoelen we de arbeidsovereenkomst van de leerling? 

POK of BPVO (drie-partijenovereenkomst. 

 

Wat als er iemand op de prestatieverklaring vooraf is ingevuld en een deelnemer niet komt opdagen bij de scholing? 

Dit is meegenomen in de normtarieven. Als deelnemer vaak genoeg aanwezig is geweest en docent verklaard heeft 

dat de deelnemer met goed gevolg de training heeft doorlopen kan hij mee. In de berekening van prestatie-eenheden 

zit een afslag van 0.8 voor deze dingen. Als de deelnemer bij de gehele training afwezig is geweest, kan je deze 

annuleren in de registratie. 

 

Gebruik je bij 'lopende' opleidingen voor augustus 2022 ook de loonstrook van augustus 2022 of gebruik je de 

loonstrook van de startdatum van de opleiding. 

Augustus 2022, dit is altijd akkoord. 

 

Als iemand start in november, is dan de loonstrook van november ok? 

Als iemand met de scholing start in november, dan is de loonstrook van november akkoord. 

 

Is de loonstrook bij activiteit C alleen bedoeld als bewijs dat een deelnemer in dienst is? Of dient hier een aparte post 

voor de opleiding op te staan? 

Bewijs dat de deelnemer is dienst was ten tijde van de start van de opleiding 

 

Is een bedrijfsstempel voldoende op deelname bewijs? 

Dit mag een stempel/logo van de opleider zijn of de verklaring op briefpapier van de opleider laten afdrukken. 

 

Ik heb altijd de certificaatdatum van het diploma opgevoerd in het oude Sectorplan.  

Is goed, tenzij deze na de einddatum van de POK/BPVO ligt. 

 

Indien de medewerker op een vervelende manier uitdienst is gegaan en de school wil wegens AVG de 

deelnameverklaring niet willen sturen naar de werkgever dan mis je de subsidie.  

Is bekend. Kunnen we nu helaas niets aan veranderen/meedoen. 

 

Is prestatiebewijs hetzelfde als prestatieverklaring (formulier) 

Prestatieverklaring is een vorm van een prestatiebewijs, net zoals een diploma een vorm van een prestatiebewijs is. 

 

Hoef je geen presentielijsten meer in te voeren per lesdag, enkel prestatiebewijs voor C? 

Dit klopt, dit is een duidelijk voordeel ten opzichte van vorig sectorplanplus 17-22. De docent ondertekent na 

afronding van de opleiding op 1 formulier voor de gehele scholingsperiode. 

 

Mogen wij als organisatie de datum ondertekening invullen of moet dit met pen door deelnemer gedaan worden?   

Beide partijen moeten zelf de datum ondertekening plaatsen. De docent mag dit niet voor de deelnemers doen. Er is 

hier ook een gestelde termijn voor, namelijk binnen 2 weken door de deelnemer en binnen 4 weken door de docent.  

 

Het prestatiebewijs bestaat uit een bladzijde 1 met uitleg en een bladzijde 2. Is het verplicht om altijd bladzijde 1 ook 

te uploaden of is bladzijde 2 met de handtekeningen voldoende? 

Bladzijde 2 is voldoende. Blz. 1 is informatief 

 

Prestatiebewijs C: stel je hebt deelnemers uit 2 regio's, kun je die dan samen op het groep-prestatiebewijs zetten, of 

moet je die dan op aparte formulieren voor elke regio gebruiken? 

Kan samen als het op dezelfde dag is met dezelfde docent op hetzelfde moment, groepsgrootte is bepalend. 
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Wij werken met externe trainers maar bij ons op locatie, wij maken dus de presentielijst. Dus niet op briefpapier van 

de externe partij. Is een logo voldoende? 

Presentielijst hoeft niet meer, alleen prestatieverklaring. Een logo is ook akkoord. De smaken zijn logo, stempel of op 

briefpapier. Alleen de prestatieverklaring is toegestaan/ mag gebruikt worden onder C. 

 

Mag ik op het prestatiebewijs de personeelsnummers toevoegen. Is handiger om de loonstroken erbij te vinden 

(organisatie heeft 5500 medewerkers) 

Je mag een extra kolom toevoegen in het bestaande format. Wel moet de aanvrager eerst een voorbeeld aanleveren 

bij de betreffende projectleider. Dit document wordt dan eerst beoordeeld door het SSC alvorens de aangepaste 

versie gebruikt mag/kan worden. Bij goedkeuring wordt hier een notitie van gemaakt om te voorkomen dat er 

meerdere versies gebruikt gaan worden. 

 

Hogescholen willen geen deelnamebewijs/prestatiebewijs invullen. Zij schrijven een verklaring met de datum van 

inschrijving, voor dat schooljaar. De datum van uitschrijving komt vaak niet overeen met de datum vermeld in de 

verklaring van de hogeschool. Hoe los ik dat op? 

De datum zoals omschreven door de school is leidend. Zij tekenen hiervoor. Anders contact opnemen met de school 

met verzoek de juiste datum te vermelden. 

 

Vragen m.b.t. traject C  
 

Klopt het dat het verplicht is dat de scholing (cat. c) onder werktijd plaats dient te vinden? En wat is hiervan de reden?  

Dat klopt, verleturen worden meegenomen in berekening. 

 

Wanneer worden ingevoerde trainingen die je invoert in activiteit C goedgekeurd door AMR, zodat je ze definitief 

kunt maken?  

Normaliter binnen 3 weken. Omdat er u een bulk ligt van AMR aanvragen zal deze eerst allemaal beoordeeld moeten 

worden. Dit kan daarom langer duren in het begin. 

 

Worden EVC-trajecten wel subsidiabel nu de subsidieregeling NL Leert Door Sectoraal Maatwerk, waarin EVC-

trajecten subsidiabel zijn, afgelopen is? 

Nee, dit blijft onveranderd. 

 

Kunnen bij interne opleidingen ook opleidingskosten gefinancierd worden? (C) 

Ja, als het voldoet aan de criteria zoals omschreven in PVE wel. 

 

Is het mogelijk om mbo-deelcertificaten toe te voegen voor de subsidie? 

Ja, via C. Alleen als de gegevens zoals vermeld op de prestatieverklaring hierop ook staan. 

 

Als iemand korter dan 2 jaar in dienst is en deelneemt aan een activiteit C, is dit NIET subsidiabel? 

Dit klopt niet. Deelnemer is gewoon subsidiabel. Training moet wel gestart zijn in projectperiode. 

 

Kan een opleiding uit C wel al aangevraagd worden? 

Ze kunnen al worden geregistreerd, definitief indienen kan pas als de projectovereenkomst is geüpload en AMR ook 

akkoord is. 

 

Voor activiteit C staat een normbedrag van 600,- voor middellange training per traject. Betekent dit per deelnemer of 

per training? 
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Per deelnemer per training 

 

Wat is in categorie C het verschil tussen lesuren en klokuren p.p.? 

Is hetzelfde. Alleen daadwerkelijke lesuren/klokuren mogen mee. Geen voorwerk of zelfstudie uren. 

 

Bij niet afgeronde scholing op 31-08-2023, welke einddatum moet je dan invullen? Is het dan 31-08 of de werkelijke 

verwachte einddatum b.v. 14 december 2023 

31-8-2023 als einddatum, de organisatie moet ervoor zorgen dat de verklaring op of na 31-8-2023 ondertekend is. 

 

De minimale uren voor traject C was 3 uur? 

Klopt. 

 

Bij C dus geen certificaten meer, geen facturen en geen betaalbewijzen meer? 

Klopt. 

 

Bij traject C gebruik je de loonstrook van de startdatum van het begin vd opleiding. Start opleiding in oktober, dan 

gebruik je loonstrook oktober? 

Klopt. 

 

Als iemand aan een training onder activiteit C deelneemt en minder dan twee jaar in dienst is en andere deelnemers 

zijn langer dan twee jaar in dienst, moeten ze dan verschillend onder behoud of opscholing worden opgevoerd? 

Per deelnemer kan je aangeven in de registratie waar de betreffende deelnemer onder valt. 

 

Deelnemers die meedoen aan een scholing (C) en korter dan twee jaar in dienst. Niet opvoeren? 

Kunnen mee onder nieuwe instroom. 

 

Er zijn twee dagdelen en de scholing (onder C) vindt plaats op 2 data, is er dan een prestatiebewijs nodig van beide 

dagen? Of alleen dag 1 of juist alleen de laatste dag?   

Beide dagen kunnen op 1 verklaring als het dezelfde deelnemers betreft. Aantal uren kunnen opgeteld worden en 

ingevuld worden. 

 

Een traject bij ons is “opleiding en coaching nieuwe instroom” (in categorie C). Onder andere komen diverse 

onderwerpen in de eerste twee maanden aan bod náást het reguliere inwerken. 

1. Mag de deelnemer aan het einde in één keer voor het hele traject tekenen? Of moeten alle onderwerpen los 

getekend worden? Het mag ingevoerd worden onder 1 traject op 1 prestatieverklaring. Aan het eind van het traject 

mag er getekend worden door de docent en deelnemer(s). 

2. Hoe gaan we om met maatwerk? Er zijn verschillen in de besteding uren per individu in zo’n soort traject; een 

beginnend ambulant begeleider heeft meer uren coaching/opleiding nodig dan een (meer) gevorderde begeleider.  

Dat hangt een beetje per situatie af. Als het verschil in scholingsuren tussen een beginnend ambulant begeleider en 

gevorderde heel hoog is, adviseren wij om dit in een aparte registratie op te voeren. Wij beoordelen de verklaring 

echt zoals die aangeleverd wordt. De docent tekent ook dat de deelnemers op bovengenoemde data aanwezig waren 

en dat de scholing X-uur geduurd heeft. 

3. Hoe ga je om met de uren van verschillende trainers/coaches die elkaar afwisselen in een traject zoals dit? Er kan 

mag maar 1 docent meegenomen worden, meerdere docenten meenemen is niet mogelijk. 

 

Vragen m.b.t. scholingen 

 

OR scholing valt deze ook hieronder? 
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Ja, onder C. 

 

Onder welke opleiding/activiteit kan ik een opleiding tot praktijkmanager in de huisartsenzorg op hbo-niveau 

aanvragen? 

Als de opleiding niet in de opleidingslijst (zie PVE) is opgenomen, kan deze onder C. 

 

Valt de andere leerweg voor doktersassistenten ook vallen onder de scholing 

Als er geen CREBO of CROHO is onder C, 3e leerweg kan onder A. 

 

Als er een post-mbo-scholing is geweest, die begon op 8 september 2022, maar de andere 2 dagen waren na 30 

september. Zijn de laatste 2 dagen wel subsidiabel? 

Helaas niet als je variant 2 hebt. De startdatum van de opleiding moet dan na 30 september liggen. 

 

De Hbo-opleiding tot POH-s via Breederode heeft geen Croho/crebo nummer. Dan valt het onder traject C, toch?   

Post HBO POH kan onder B. Deze heeft inderdaad geen croho-nummer. 

 

Mag je ook een werknemer die een Universitaire vervolgopleiding doet bij C indienen? 

Ja, als deze niet al reeds elders gesubsidieerd is.   

 

Mag een deelcertificaat HBO onder B worden opgevoerd? 

Onder C, mits op het certificaat alle info vermeld staat conform de prestatieverklaring. 

 

Vragen m.b.t. projectdocumenten 

 

Ik hoorde dat bij kleine subsidie aanvragen (<15.000) geen jaarrekening nodig is 

Niet definitief. Als dit zo is dan wordt dit uiteraard gecommuniceerd. Nu is een jaarrekening nog nodig als je niet 

gezien wilt worden voor groot. 

 

Registraties die klaar staan voor indienen, kunnen nog niet ingediend worden! Hier blijft bij staan dat er documenten 

geüpload moeten worden. Ik vermoed dat dit komt omdat de projectovereenkomst nog niet in het portal staat.  

Nee, kan nog niet. Eerst moet de projectovereenkomst geüpload en beoordeeld zijn + onder C AMR goedgekeurd zijn. 

 

Wij hebben vorige jaar een overname. Hoe kan ik meerdere jaarstukken uploaden? 

Dit kan in 1 pdf, geef dan een voorblad mee met aanduiding van het aantal documenten. 

 

Vragen m.b.t. AMR 

 

Wanneer gaat de AMR de trajecten beoordelen? We lopen namelijk nu al 4 maanden achter. 

Worden zo snel mogelijk beoordeeld. We verwachten hier in februari mee te kunnen starten.  

 

Goedgekeurde AMR-trainingen uit het oude tijdvak. Worden die automatisch (sneller) goedgekeurd in het nieuwe 

tijdvak, omdat deze al bekend waren en goedgekeurd? 

De trajecten uit het oude portal worden niet overgezet. Dus alle trajecten moeten opnieuw worden aangemaakt en 

gekeurd. 

 

Vragen m.b.t. tussenjaar – vervolg 

 



   

 

  7 van 9 

 

Is de einddatum 31-8-2-23 echt definitief? Of is er nog een kans op verlenging? 

Er is nog geen zicht op verlenging 

 

Als er een vervolgtraject komt SPP 2023-2024 vervalt dan de verklaring prestatiebewijs lopende 

opleidingen/trainingen. 

Nog niets over te zeggen. Grote kans dat het tijdvak afgerond moet worden. 

 

Vragen m.b.t. stagiaires 

 

Stagiaires die deelnemen aan de organisatie (duur minimaal 3 uur) subsidiabel? En hebben een loonstrook: zij krijgen 

stagevergoeding en dus ook een loonstrook. Subsidiabel? 

Stagiaires zijn niet subsidiabel. Indien de medewerker op de loonstrook staat met salaris en een x% dienstverband, 

dan mag de medewerker opgevoerd worden voor de subsidie. 

 

Vragen m.b.t. E-learnings 

 

Onlinebijeenkomsten via zoom of teams, e-learnings ook subsidiabel? 

E-learning is niet-subsidiabel, tenzij deze klassikaal wordt toegepast/begeleid. Zie ook PVE. Mocht het inderdaad om 

een online training/bijeenkomst gaan, dan moet dit ook duidelijk op de verklaring vermeld worden. 

 

Exportbestand 

 

Je kunt een deelnemerslijst importeren, welke 6 kolommen zitten daarin? Kan je ook uurtarief daar bij invullen in het 

Excel en die laten inlezen? 

Achternaam Tussenvoegsel Voorletters Voornaam Geslacht (M/V) Geboortedatum 

           

Bovenstaande kolommen worden ingelezen. Uurtarief automatisch invullen kan helaas niet.  

 

Uitkering Subsidie 

 

Ontvang je de toegewezen subsidie altijd na augustus 2023? Opleiding eindigt in december 2023 maar zoals 

geïnstrueerd augustus aangehouden. 

Klopt. Pas als het tussenjaar is afgelopen en alle registraties zijn beoordeeld. 

 

Vragen divers 

 

Hoe kom ik erachter wie mijn regionale projectleider is?  

https://sectorplanplus.nl (Onderaan de pagina postcode invullen) 

Dat kun je in het portal onder contact terugvinden. Daarnaast ontvang je als het goed is af en toe mailtjes van de 

projectleider. In welke regio ben je gevestigd? 

 

Zou fijn zijn als er bij foutmeldingen een mail wordt gestuurd. Er waren nu 2 registraties afgekeurd, en dat zie je pas 

als je ingelogd bent. Vroeger gebeurde dat wel. 

Als het goed is blijft dit zo, alleen kunnen we het nog niet testen omdat er nog niets beoordeeld kan worden. 

 

Waar vinden we de standaardtarieven terug? 

https://sectorplanplus.nl/
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In de sheet met subsidiebedrag. 

 

Ik zie bij ons bij de beide subsidie aanvragen dat er een begindatum en een einddatum staan. Klopt dit wel? 

Met de data wordt niets gedaan, dit kan genegeerd worden. Als het goed is wordt dit ook nog aangepast. 

 

De mogelijkheid om rapportage te maken is nog niet mogelijk. Ik begreep dat hieraan gewerkt wordt. Is het bekend 

wanneer dit beschikbaar is. 

Helaas is dit nog niet bekend. Er wordt aan gewerkt. 

 

Stapeling met stagefonds? Als dubbele financiering bij BBL 

Stapeling met Stagefonds en praktijkleren mag. Overige subsidies niet. 

 

Vragen m.b.t. varianten 

 

Waar zie je wel variant je hebt? 

Staan onder accountgegevens in het portaal. 

 

Ik begrijp het verschil niet tussen variant 1 en 2 

Heeft te maken met wanneer je de aanvraag hebt gedaan. Eerste aanvraagronde zit je in variant 1 en tweede 

aanvraagronde variant 2. Voor 22-8 is variant 1. Voor 30-9 is variant 2. 

 

Is bij variant 2 de einddatum toch 31-8? 

31-8-2023 

 

Hoe komt variant 2 ook erin te staan? Ik zie alleen variant 1. 

Deze komt er alleen in als er ook een variant 2 is aangevraagd. 

 

Welke uren/kosten mogen mee? 

 

Tellen praktijkuren die een medewerker na het theorie deel moet doen om bekwaamheid te krijgen in verrichtingen 

wel/niet mee?  

Alleen daadwerkelijke lesuren. Geen voorwerk/zelfstudie uren. 

 

Kunnen er ook de externe trainingskosten worden ingediend zoals bij het oude SectorplanPlus, waarbij je de kosten 

van het externe trainingsbureau ook kon indienen/koppelen? 

Er worden vaste bedragen gehanteerd onder C.  Kunnen niet los mee. 

 

Heeft de subsidie betrekking op het loon of ook op de overige kosten? 

Loon, verlet en docentkosten 

 

Wanneer is er duidelijkheid over het invoeren van halve uren? 

We voeren hele uren in. Rond dit naar beneden af. 

 

Externe scholingen 3 uur voor € 300, =. De kosten zijn meestal wel een stuk hoger. Maar je kan dus max 300 euro aan 

kosten invoeren? 

Behalve docentkosten zijn ook verleturen subsidiabel. De normtarieven zijn gebaseerd op gemiddelden uit het vorige 

SectorplanPlus. 
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Dat houdt tevens in, voor die 3 uur, als je 10 deelnemers hebt. 30 € per deelnemer. Voor die € 300 moet je heel veel 

doen. 

Klopt, overweging kan aanvrager zelf maken om wel of niet te registreren. 

 

Deelnamebewijs laten teken door opleider. Daar zijn bij ons kosten aan verbonden. Kunnen we die kosten ook 

opvoeren in SP+. 

Er gelden normtarieven, het is niet mogelijk om extra kosten op te voeren. 

 

Terugbetaling voor deze regeling zijn schoolgeld en boeken. Deze subsidie is loonkosten, dat is ook het enige dat ik 

kan aanvinken en leerlingen hoeven nooit loonkosten terug te betalen, dus dit even duidelijk om verwarring te 

voorkomen. 

Het gaat bij loonsubsidie om loon-, verlet- en studiekosten. Onder studiekosten vallen dus alle kosten die gemaakt zijn 

voor de scholing (boeken, inschrijfgeld etc.). 

 

 


