
Informatiesessie SP+ 2022-2023 

Vraag en antwoord 
 

 

We hebben bij het beantwoorden van de vragen de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, echter 

aan deze vraag en antwoord kunnen geen rechten worden ontleend.  

Veel antwoorden zijn ook terug te vinden in het Programma van Eisen 

 

Vragen met betrekking tot de doelgroep/aanvrager 

 

1. Ik heb een kinderopvang maar krijg steeds mails over SectorplanPlus. Is deze regeling ook voor mij 

van toepassing? 

Een aanvraag kan worden ingediend door arbeidsorganisaties die actief zijn in Zorg en Welzijn en 

die geheel of gedeeltelijk bekostigd wordt uit hoofde van de Wet langdurige zorg (Wlz), de 

Zorgverzekeringswet (Zvw), de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of de 

Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG). 

 

2. Kun je als uitzendbureau in de zorg aanspraak maken? 

Nee. Zie antwoord op vraag 1. 

 

3. Moet je studenten die in februari 2023 starten nu al opvoeren? 

Ja, ook deze toekomstige medewerkers neem je op in de begroting van je aanvraag.  

 

4. Er loopt nog een regeling SP+ 2017-2022. Moet ik deze afronden voor de nieuwe aanvraag (ivm 

vervallen oude account)? 

Nee, de regelingen hebben ieder hun eigen portal. Het account 2017-2022 blijft actief voor de 

afronding en verantwoording van de registraties, ook als een nieuwe aanvraag wordt gedaan onder 

SP+ 2022-2023. 

 

5. Wij zijn een RHO en willen onze leden de huisartsen helpen met aannemen van BBL-ers voor 

Doktersassistent. Kunnen wij aanvragen voor hen ook al zijn deze personen niet bij ons in dienst? 

U kunt zelf geen aanvraag indienen. Wel kunt u als intermediair (als dienstverlening) uw leden 

ondersteunen bij het indienen van een aanvraag. Bijvoorbeeld om namens leden een aanvraag in te 

dienen. 

 

6. Kan iemand die bij dezelfde werkgever (in een ziekenhuis)  een andere functie (zorg opleiding) gaat 

beginnen in aanmerking komen voor subsidie?  

Ja, dat kan 
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7. Er wordt gesproken over meer of minder dan 24 uurs dienstverband. Is dit incl of excl schooldag 

(bijv BBL) 

Dit gaat over het aantal uren dat is opgenomen in het arbeidscontract (en dat iemand dus in dienst 

is van de organisatie). Doorgaans is dat exclusief de schooldag. 

 

8. De grootte van organisatie gaat om de holding en niet van onderliggende entiteiten?  

Het gaat om de totale organisatie incl. alle onderliggende bedrijven en werkmaatschappijen. De 

omzetgrootte, balanstotaal en aantal FTE moet dus ook geconsolideerd worden opgegeven. 

 

9. Is een jaarverslag van kleine organisatie ook nodig bij aanvraag Activiteit A en B?  

Voor activiteiten A en B geldt al een vast subsidiebedrag en is voor iedereen gelijk. De hogere 

subsidiepercentages van respectievelijk 60% en 70% hebben dus alleen invloed op de subsidie voor 

activiteit C. Als u alleen activiteiten onder A of B uitvoert is het dus niet nodig een jaarrekening aan 

te leveren en kiest u voor “Grote organisatie”. 

 

10. Kunnen scholingen voor medewerkers overhead ook meegenomen worden? 

Ja, dat kan als het een zorg-gerelateerde opleiding betreft. . 

 

11. Mag je 1 deelnemer voor 2 verschillende trainingen opvoeren?   

Ja, dat mag 

 

12. Als tijdens de opleiding het aantal uren verandert van 24 naar 20 uur, blijft het dan een activiteit 

onder A1?  

Als tijdens de opleiding het aantal contracturen onder de 24 komt dan moet de registratie onder A2 

worden opgevoerd. Het laagste aantal uren tijdens de opleiding is bepalend.  

 

13. Wat als iemand tussentijds met de opleiding stopt?  

Bij A en B wordt dan de subsidie naar rato berekend. Bij C kunnen dan alleen de reed gemaakte 

kosten worden opgevoerd. Dit dient dan wel onderbouwd te worden a.d.h.v. presentielijsten, 

lesroosters en gespecificeerde facturen etc.  

 

14. Kan de subsidie worden aangevraagd als er afspraken over terugbetalingsregelingen in het 

contract zijn opgenomen? 

Ja, dat kan. Maar dan zal wel een aanvullende verklaring moeten worden ingediend dat voor 

hetgeen subsidie wordt aangevraagd wordt afgezien van de contractafspraak m.b.t. de 

terugbetalingsregeling. 
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15. Stel je voert een BBL- er op voor het nieuwe schooljaar tot einde subsidie datum hoe zit dat dan 

met terugbetalingsregeling. Mag je voor de overige jaren dan wel een terugbetalingsregeling wor-

den opgesteld? 

Ja, dat mag. Het verbod op terugbetalingsregeling geldt alleen voor het gesubsidieerde deel van de 

opleiding. 

 

16. Waarom kan dit terugbetaling wel bij praktijkleren maar niet bij SPP? Lang niet alle kosten die je als 

organisatie maakt voor het opleiden in de BBL krijg je terug via sectorplanplus 

Omdat het een vast subsidiebedrag betreft, is het niet te herleiden op welk deel van de werkelijke 

kosten het terugvorderen betrekking heeft. De regeling Praktijkleren is niet van Regioplus dus daar 

hebben we geen zicht op.  

 

17. Op de vorige sheet staat dat het mogelijk is, om een opleiding op te voeren die na 31 aug 2023 

afgerond wordt. Hoe groot is die overschrijding? we hebben een groep ll die start in sept 22 en 

eindigt na 15 maanden (kraamverzorgenden). Wij hebben ook een groep die gaat starten in april 

23, kunnen we deze ook opvoeren (deze duurt ook 15 maanden)? 

Ja, dat kan. De minimale subsidietermijn is 1 maand. 

 

18. Kan ik de mensen die na 30 september starten ook bij de 1e aanvraag opvoeren? of moet dat bij 

de 2e aanvraagtermijn? 

U dient 1 aanvraag in per arbeidsmarkt regio en niet meerdere aanvragen in twee termijnen. Dus u 

begroot deze deelnemers in uw 1e aanvraag.  

 

19. Mag je ook de kosten van de uren van de medewerkers die in training zitten opvoeren, dus niet 

alleen de uren van de trainer. Dit kost ook geld, want je productiviteit gaat omlaag 

Ja, verletkosten zijn subsidiabel 

 

Vragen met betrekking tot het indienen van een aanvraag 

 

20. Mag je in je eerste aanvraag een zo volledig mogelijke aanvraag doen voor leerinterventies die het 

hele jaar door starten? 

Ja, dat mag. 

 

21. Bijstellen is dat ook verhogen van aantal deelnemers, of kan dat dan niet meer? 

Ja, bijstellen kan zowel naar boven als naar beneden in overleg met uw regionale projectleider. 

 

22. Er wordt om een jaarrekening 22/23 gevraagd, maar die kan pas in 24 opgemaakt worden, 

betekent dat dat het bedrag pas in 24/25 binnenkomt? 
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Dit is een fout op de website. Dat moet de jaarrekening over 2021 met peildatum december 2021 

zijn. We zullen dit aanpassen. 

 

23. Als je een aanvraag indient in de eerste periode (uiterlijk 21/8) en vervolgens tussen 21/8 en 1/9 

bijstelt, kun je dan trainingen die tussen 1-9 en 30-9 plaatsvinden wel indienen? 

Ja, dat kan. Voorwaarde is wel dat uiterlijk 21 augustus de aanvraag is ingediend. 

 

24. Is de historie van aanvragen terug te zien als je een nieuw account aanmaakt? 

De aanvragen van het vorige project in het portal2017 blijven gewoon bestaan. Er wordt niets 

overgenomen of gekoppeld in het nieuwe portal 2022-2023. U zult dus een tijdje beide portals 

moeten gebruiken. Per project is er een apart portal.  

 

25. Wij zijn met ene andere organisatie bestuurlijk gefuseerd, moeten we dan op die holding 

aanvragen of op onze eigen organisatie? De medewerkers die worden opgegeven werken onder 

de eigen organisaties 

In dat geval dient op holdingniveau te worden aangevraagd voor alle onderliggende organisaties. 

(zie ook vraag 8) 

 

26. Wat wordt bedoeld met een arbeidsmarktregio? 

We hebben Nederland ingedeeld in 28 arbeidsmarktregio’s. U kunt hier op basis van postcode 

vinden tot welke arbeidsmarktregio u behoort. 

 

27. Ik vind het raar dat de subsidie obv toekomstige activiteiten is en niet achteraf. Je kunt als kleine 

organisatie in de loop van het jaar besluiten om een BBL werkplek te creëren en dan kom je dus 

niet in aanmerking 

Het is gebruikelijk dat je op basis van een begroting en een opleidingsplan voor de toekomst 

subsidie aanvraagt. Dit is om het stimulerende effect van een subsidie te waarborgen. Indien u 

mogelijk plannen heeft om een BBL-er aan te nemen, dan kunt u het best vooraf een aanvraag 

indienen. Mochten de plannen niet doorgaan, dan kunt u de aanvraag eenvoudig annuleren.  

 

28. Bij online scholing nemen verschillende deelnemers uit verschillende arbeidsregio’s deel. Moet de 

aanvraag dan gedaan worden vanuit de regio waar het hoofdkantoor is? 

Ja, als er één vestiging is, maar het werkgebied meerdere regio’s, dan is de regio waar de vestiging 

is, bepalend. Als er één (landelijk) hoofdkantoor is, maar meerdere vestigingen in verschillende 

arbeidsmarktregio’s dan moet er per regio een aanvraag worden ingediend.  

 

https://sectorplanplus.nl/
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29. RST Zorgverleners, ons hoofdkantoor is gevestigd in het midden van het land, Voeren wij dan alle 

medewerkers op in deze regio? Wij hebben ook een team in Twente. 

Zie het antwoord op vraag 28 

 

30. Worden er arbeidsregio's uitgesloten en waarom?  

Er worden geen arbeidsmarktregio’s uitgesloten 

 

31. Als je een aanvraag indient en blijkt dat er minder mensen de scholing zijn gaan volgen, kan je dit 

tijdens het jaar bijstellen? 

Voor de aanvraag maak je op basis van je huidige kennis en ambities een zo’n realistische mogelijke 

inschatting. Zodra u merkt dat er minder mensen dan begroot geschoold zullen gaan worden neem 

dan contact op met uw regionaal projectleider.  

 

32. Kan ik een aanvraag indienen in 1 arbeidsmarktregio omdat ik vanuit het hoofdkantoor de 

aanvraag doe? Andere keren dit ook zo gedaan.   

Dit kunnen wij zo niet beoordelen. Als het om aanzienlijke aantallen werknemers gaat die in 

verschillende arbeidsmarktregio’s werkzaam zijn (diverse locaties) dan dient u een aanvraag in per 

arbeidsmarktregio. Zie ook vraag 28 

 

33. Bij het bepalen of er sprake is van een kleine of middelgrote aanvrager wordt gevraagd naar het 

aantal FTE per 31/12/2021. betreft dit alleen mensen in loondienst? 

Het gaat om het aantal Fte zoals ook in de jaarrekening staat vermeld. Hierbij worden ook uitzend- 

en overige inhuurkrachten (detachering) gerekend. 

 

34. Waarom krijgen kleine ondernemingen maar 60-70%? Het is juist voorn deze kleine 

ondernemingen lastiger om aan te vragen ivm het ontbreken van expertise  

Grote organisaties krijgen 50% subsidie. Met de 60% resp. 70% krijgen kleine en middelgrote 

organisaties meer subsidie. Wel is een bepaalde mate van cofinanciering altijd nodig.  

 

Vragen m.b.t. de looptijd 

 

35. Opleidingen die zijn gestart in 2021 en doorlopen in 2022-2023, mogen die ook worden 

meegenomen? 

Zoals het er nu naar uit ziet kan dat niet. We hebben de vraag nog uitgezet bij VWS of opleidingen 

mee mogen als ze op z’n vroegst 1 juli 2021 zijn gestart en opgevoerd in tijdvak 4 van SP 2017-

2021. Het ziet ernaar uit dat dat in verband met staatssteun niet kan. VWS geeft ons hierover 

uiterlijk in week 33 uitsluitsel. 
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36. Kan er ook een aanvraag gedaan worden voor trainingen die voor 22 augustus 2022 zijn gestart? 

Nee, trainingen en opleidingen kunnen opgevoerd worden als ze een startdatum hebben van 22 

augustus of later. 

 

37. Kunnen beroepsopleidingen die starten in aug/sep 22 ook t/m 30 september worden bijgesteld? 

Ja, mits de aanvraag voor 22 augustus in het systeem staat, kan deze t/m 30 september 17.00 uur 

worden bijgesteld. 

 

38. Mag een tweede jaar dat start in opleiding ook ingediend worden? 

Nee, dat mag niet. Om redenen van staatssteun is het niet toegestaan subsidie te verlenen aan 

opleidingstrajecten die al zijn gestart.  

 

39. Moeten trainingen in de categorie C afgerond zijn voor het einde van de subsidieperiode? 

Dit heeft wel de voorkeur. Training die langer doorlopen kunnen in overleg worden meegenomen 

wanneer een aanzienlijk deel van de uitvoering en van de kosten binnen de projectperiode vallen en 

deze kosten op een transparante wijze goed toerekenbaar zijn aan de subsidiabele periode.  

 

40. In de info stond dat BBL en hbo opleidingen niet hoeven te worden afgerond binnen de 

subsidietermijn. Klopt dat? 

Dat klopt. De subsidie wordt echter alleen verstrekt over dat deel van de opleiding dat binnen de 

subsidiabele periode valt. Er geldt een minimale duur binnen de projectperiode van 1 maand. 

 

41. Ik dacht dat als je mbo bbl in een eerder tijdvak 2 jaar subsidie gehad hebt, dat je hem dan niet 

nog een x mag opvoeren in een nieuw tijdvak. 

Dat klopt.  

 

42. Veel BBL opleidingen duren meer dan een jaar. Dus als die niet mee mogen in deze aanvraag zijn 

de mogelijkheden beperkt. 

Die opleidingen kunnen voor een jaar meegenomen worden onder deze subsidie. Hoewel we met 

VWS kijken naar mogelijkheden een aanvraag door te laten lopen in een volgende subsidie, lijkt dit 

staatssteuntechnisch niet mogelijk te zijn. Zie hiervoor ook het antwoord op vorige vragen. 

 

43. Moet de bbl leerling minstens 6 maanden in de periode vallen?  

Nee, de minimale minimale duur binnen de projectperiode is 1 maand. 

 

44. Begin september start een opleiding die 15 maanden duurt. Kunnen we deze toch opvoeren? 

Ja, deze kan worden opgevoerd en is t/m 31 augustus 2023 subsidiabel.  
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45. Hoe om te gaan met BBL leerlingen die in april 2022 zijn gestart en daarmee (door het niet halen 

van de minimale termijn van 6 maanden) niet opgenomen zijn in het 4e tijdvak? 

We zijn hierover in gesprek met VWS. Zie ook het antwoord hiervoor op vraag 42 (en voorgaande 

vragen over het doorlopen van de subsidie) 

 

Vragen over combineren van subsidies 

 

46. Mag er gecombineerd worden met het STAP-budget? 

Een combinatie met het STAP budget is niet aan de orde. Het STAP budget is een subsidie voor de 

deelnemer zelf en niet voor de werkgever. De subsidie en uitvoering loopt via de opleider. 

 

47. Waarom mag er geen combinatie zijn met de MDIEU subsidie? Dit betreft een andere doelgroep. 

Waar bijt het elkaar? 

U kunt voor dezelfde kosten en opleidingsactiviteiten niet in beide regelingen subsidie aanvragen. 

Hiermee ontvangt potentieel te veel subsidie inkomsten voor de kosten die u maakt. Er is voor deze 

subsidie altijd een mate van cofinanciering nodig. U moet dus een keuze maken onder welke rege-

ling u de deelnemer opvoert.  

 

48. Combineren met SLIM mag niet, maar wat als het gaat om activiteiten die niet aan elkaar 

gerelateerd zijn?  

Als het andere activiteiten (en dus ook andere kosten) betreft is dat geen probleem. 

 

49. Kan je ook subsidie praktijkleren aanvragen zonder gebruik te maken van SPP? 

Ja, dat kan. 

 

50. Scholingen georganiseerd voor wijkverpleegkundigen en IG'ers, kunnen worden gesubsidieerd 

vanuit de SOW, ik begrijp dat deze ook niet gecombineerd mag worden? 

Klopt, dat mag niet worden gecombineerd. 

 

51. Wat ik nog niet duidelijk heb kun je nu een en dezelfde persoon opvoeren in sectorplan, subsidie 

praktijkleren en stagefonds  

ja dat kan, deze subsidies mogen worden gecombineerd 
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Vragen over de inhoud van opleidingen en trainingen 

 

52. Wat valt onder behoud van medewerkers? 

Alle opleidingsactiviteiten die op één of andere manier bijdragen aan het behoud van medewerkers. 

Dit is een vrij ruime insteek. Wel wordt van aanvragers gevraagd om bij de aanvraag aan te geven 

op welke wijze het een bijdrage aan het behoud van medewerkers levert.  

 

53. Praktijkmanagement en cursussen voor deze functie, wordt dit gesubsidieerd? Gezien genoemd 

wordt: Training- en ontwikkelactiviteiten gezond houden, duurzame inzetbaarheid medewerkers, 

instroom medewerker begeleiden, etc. etc.  

Deze opleiding staat nog niet in de lijst van subsidiabele hbo opleidingen maar lijkt er wel in thuis te 

horen. We leggen het voor bij VWS met het verzoek hier op korte termijn over te besluiten. 

Trainingen op dit gebied kunnen sowieso wel mee onder activiteit C. 

 

54. Valt de opleiding tot kraamverzorgende, onder activiteit A1of A2? Het betreft een mbo niveau 3 

opleiding, maar wel CZO branche erkend, geen BBL opleiding. 

Om in aanmerking te komen voor subsidie vanuit maatregel A is moet sprake zijn van een BBL of 3e 

leerweg (OVO)  (met arbeidscontract). Indien het geen BBL opleiding / 3e leerweg betreft kan het 

wel worden opgevoerd onder maatregel C.  

 

55. Als het gaat om behoud van medewerkers en stimuleren dat mensen in de zorg blijven werken. 

Waarom is het dan niet mogelijk om bv de kinderaantekening mee te nemen in het plan? 

Het is mogelijk deze opleiding op te voeren onder maatregel C mits aan de voorwaarden zoals start-

datum etc is voldaan. 

 

56. Geldt de subsidie ook voor opleidingstrajecten zoals de GRV, GVP, EVV? En voor de verpleegkundig 

specialist en Physician assistent, wondverpleegkundige, palliatiefverpleegkundige? 

Een lijst van subsidiabele opleidingen is opgenomen in bijlage 3 van het Programma van Eisen. 

 

57. Kunnen ziekteverzuimtrainingen ook meegenomen worden  

Ja, die kunnen mee onder de noemer behoud 

 

58. Een training gericht op young professionals ihkv fasegericht generatiebeleid; past dit binnen C? 

In principe past dit onder maatregel C. De AMR beoordeelt de inhoud van de opleiding. 

 

59. Een training LEAN voor de hele praktijk, wordt dit gesubsidieerd? 

De AMR beoordeelt of de opleiding zorggebonden en relevant is.  
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60. Wij zijn digicoaches aan het opleiden bij de verschillende HA praktijken, een cursus van 2 dagen, 

past dit onder C? Vragen we dit als organisatie of individuele praktijk aan?  

Dit past onder C. Als de HA praktijken niet onder één holding vallen, dient dit per praktijk te worden 

aangevraagd.  

 

61. Valt praktijkprogramma SKJ ook onder behoud? 

We leggen bij VWS voor in hoeverre SKJ trainingen al dan niet onder een wettelijke verplichting 

worden gezien en of ze onder SectorplanPlus 2022-2023 subsidiabel zijn.  

 

62. Een onboardingprogamma met leeractiviteiten valt dat ook onder behoud? 

Inwerkprogramma's zijn ook subsidiabel, zie blz. 10 van het Programma van Eisen 

 

Verhelderende vragen over de categorieën 

 

63. Wordt in categorie C nog onderscheid gemaakt tussen kort, middel en lange trainingen? 

Bij categorie C wordt onderscheid gemaakt tussen middellange (16 tot 128 uur) en lange (128 uur 

of meer) trainingen. Voor middellange trainingen wordt gerekend met een normbedrag van €600 

per traject. Voor lange trainingen met een normbedrag van €1.600 per traject. Zie blz. 11 van het 

Programma van Eisen. 

 

64. Klopt het dat er voor trainingen alleen gebruik gemaakt kan worden van prestatieverklaringen? Of 

zijn presentielijsten ook weer toegestaan?  

Alleen de prestatieverklaringen zijn toegestaan als prestatiebewijs. Dit maakt het eenvoudiger om 

te administreren en beoordelen door SSC.  

 

65. Ik neem aan dat je net zoals bij vorige SPP tijdvakken, dat je óf een diploma kunt indienen óf een 

deelnamebewijs als de opleiding nog niet afgerond is. Klopt dat? 

Voor A en B is dat correct. Voor C is een prestatieverklaring vereist.  

 

66. Geldt voor derde leerweg ook contract-eisen (24 uur pw meer/minder) , of kan alles onder A2? 

Derde leerweg gaat in zijn geheel onder A2 ongeacht het aantal contracturen. Volgens het pro-

gramma van eisen wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen BBL en 3e Leerweg. Alleen het 

aantal uren dienstverband is nog bepalend voor A1 of A2 

 

67. In vorige regeling kon het subsidiebedrag voor zittende medewerkers het bedrag voor nieuwe 

instroom niet overstijging. Hoe is dat in deze regeling? 

Die eis is in deze regeling losgelaten.  
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68. Is coaching onder activiteit C subsidiabel? 

Coaching wordt niet gezien als scholingsactiviteit en is daarmee niet subsidiabel onder 

SectorplanPlus. U kunt wel subsidie aanvragen voor coaching via de regeling NL Leert Door, 

sectoraal maatwerk. Meer informatie hierover kunt u opvragen via info@regioplus.nl. 

 

69. vallen EVC trajecten onder C  

EVC trajecten worden niet gezien als scholingsactiviteit en zijn daarmee niet subsidiabel onder 

SectorplanPlus. U kunt wel subsidie aanvragen voor EVC trajecten via de regeling NL Leert Door, 

sectoraal maatwerk. Meer informatie hierover kunt u opvragen via info@regioplus.nl. 

 

70. E-learning is niet subsidiabel binnen SectorplanPlus. Hoe zit dat met Blended learning?  

E-learning is niet-subsidiabel, tenzij deze klassikaal worden toegepast/begeleid. Ditzelfde geldt voor 

blended learning. Dat is subsidiabel voor zover het klassikaal wordt toegepast/begeleid. 

 

71. is er een minimum aan uren voor activiteit C?  

Nee. Wel geldt een minimale waarde van 75 euro per traject. 

 

72. Wat wordt verstaan onder een praktijkcomponent? 

Dat betekent dat iemand die een deeltijd hbo opleiding volgt daarnaast een arbeidscontract heeft 

gericht op de opleiding die gevolgd wordt. Het is dus niet toegestaan subsidie aan te vragen voor 

hbo deeltijd als er sprake is van geen arbeidscontract of een arbeidscontract in een heel ander 

vakgebied.  

 

73. Wij gaan door met een vergelijkbaar traject nationale zorgklas/welzijnsassistenten: halfjaar 

boventallig en opleiding (op niveau 4). als het goed bevalt volgt BBL traject. Valt dit onder een 

orientatiebaan, of is dit wel subsidiabel? 

De boventallige inzet valt onder de catogorie oriëntatiebaan en is niet subsidiabel. Het 

opleidingsdeel is wel subsidiabel.  
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Vragen m.b.t. de verantwoording 

 

74. Hoe wordt behoud verantwoord in de nieuwe regeling?  

Per opleidingstraject dat aangemaakt wordt, moet worden beschreven hoe het bijdraagt aan 

behoud. Op basis van een steekproef worden verdiepende interviews gehouden met organisaties 

die trajecten op behoud hebben uitgevoerd. Deze interviews dienen ter inspiratie voor de sector in 

de vorm van brede communicatie en ter verdere verdieping van de verantwoording tot in hoeverre 

de activiteiten bij hebben gedragen tot behoud. Zie Programma van Eisen blz. 11 

 

75. Op de presentielijst moet een referentienummer ingevuld worden, wat houdt dit precies in, waar 

vinden we dit nummer? 

Er wordt in SectorplanPlus 2022-2023 niet met presentielijsten gewerkt.  

 

76. Voor Activiteit B1 wordt er gevraagd naar een driepartijen overeenkomst. Deze wordt niet altijd 

door een opleidingsinstituut afgegeven. Hoe kunnen wij dit dan toch het beste 

realiseren/verantwoorden?  

Een opleidingsovereenkomst tussen werknemer en werkgever en een studieovereenkomst tussen 

opleider en werknemer is ook toegestaan. Ipv een studieovereenkomst tussen opleider en 

werknemer mag ook een bewijs van inschrijving gebruikt worden. Belangrijk is dat er uit de 

documenten blijkt dat een deel van de studie uit praktijkcomponenten bestaat.  

 

77. Wat is de verwachting wanneer deze subsidieronde uitbetaald worden? 

Uitbetaling zal plaatsvinden nadat het SectorplanPlus 2022-2023 is afgerond en VWS een 

eindbeschikking heeft afgegeven. Wel zullen tussentijdse bevoorschottingsrondes worden 

ingebouwd. Meer informatie hierover volgt later. 

 

78. Waar staat de btw verklaring op de portal? 

Deze is te vinden onder “downloads”  

 

79. Klopt het dat er voor trainingen alleen gebruik gemaakt kan worden van prestatieverklaringen? Of 

zijn presentielijsten ook weer toegestaan? 

Alleen prestatieverklaringen zijn toegestaan. Zie ook vraag 64. 

 

80. Geldt de 50% norm nog in verhouding BBL/HBO? Temeer omdat je nu voor 1 jaar maar € 2500,--. 

per leerling krijgt. 

Voor activiteiten A en B geld een vast subsidiebedrag (gerelateerd aan de duur) en is het 

subsidiepercentage niet relevant 

  



Informatiesessie SP+ 2022-2023 

Vraag en antwoord 
 

 

81. Als er met prestatie-eenheden verantwoord gaat worden, is dan nog steeds een handtekening van 

de deelnemer op het certificaat een vereiste? Dit komt in de praktijk weinig voor namelijk.  

Ja, de deelnemer moet medeondertekenen. Wij raden aan om de prestatieverklaring te gebruiken. 

Ook omdat het aantal uren aangetoond dient te worden. Deze staan meestal niet op een certificaat 

vermeld.  

 

82. Wij zijn een praktijkkostencombinatie zonder nummer KvK. Personeel is in dienst van de PKC. 

Samenwerkingsverband van 3 huisartsenpraktijken die maandelijks de kostenmaatschap 

financieren Kleine organisatie. Dus BTW verklaring, jaarrekening en balans 31/12/21. probleem is 

dat je zonder KvK nummer geen aanvraag kan indienen.  

In deze gevallen is het toegestaan om het KvK-nummer van 1 van de huisartsen te gebruiken. Het 

account maakt u echter wel aan op naam van de praktijkcombinatie.  

 

83. Wanneer we gaan starten met een BBL traject in 2023 is nu nog onduidelijk hoeveel mensen 

nieuwe instroom of opscholing gaat betreffen. Hoe kunnen wij dit het beste opvoeren? 

Een zo goed mogelijke inschatting maken met de kennis van nu. 

 

84. In de huisartspraktijk kunnen zaken snel veranderen. Als ik nu een aanvraag indien voor 2 BBL 

aanvragen en ze worden niet verzilverd, kan ik dat gedurende het jaar aanpassen?  

Bijstelling van de subsidie naar beneden is mogelijk. Er zijn geen consequenties verbonden aan het 

niet realiseren van de aangevraagde subsidie. Wij vragen echter wel om een zo goed mogelijke 

reële inschatting maken. 

 

 

Vragen die betrekking hebben op SP+ 2017-2022 

 

85. Wat te doen met de BBL opleidingen die in tijdvak 4 zijn opgevoerd maar de feitelijke einddatum 

na 23-08 ligt. Moeten deze geheel geannuleerd worden of moet er deelnameverklaring ingevoerd 

worden en wordt dit dan gedeeltelijk nog gesubsidieerd?  

Deze opleidingen kunnen worden ingediend met een deelnameverklaring BBL/HBO en worden na 

rato van de periode gesubsidieerd.  

 

86. Graag zie ik de eerder aangevraagde subsidie in maar kan deze niet terug zien in het nieuwe 

account  

Deze is terug te zien in het oude portal, dat is nog steeds toegankelijk 

  



Informatiesessie SP+ 2022-2023 

Vraag en antwoord 
 

 

 

87. wanneer wordt de subsidie van 2017-2022 daadwerkelijk uitbetaald. Ik wacht hier al meer dan een 

jaar op 

Subsidie van 2017-2022 wordt uitbetaald als het SectorplanPlus is afgerond en VWS een 

eindbeschikking heeft afgegeven. Over alle registraties die u heeft gemaakt, afgerond en goed zijn 

beoordeeld ontvangt u een voorschot 

 

 

Volgende informatiebijeenkomst 

 

De volgende webinar stond voor dinsdag 13 september en er wordt nu gesproken van donderdag 15 

september. Wanneer is het? 

Het klopt dat we het aanvankelijk op 13 september hadden gepland. Dit kwam echter niet voor 

iedereen die er vanuit de organisatie bij moet zijn goed uit. Daarom is de volgende 

informatiebijeenkomst, gericht op de verantwoording in het portal, op 15 september 2022 om 10.00 

uur. 

 

 

 

 

 

 


