
 
Heb je een SectorplanPlus-subsidieaanvraag gedaan voor een BBL’er  
(tijdvak 4, activiteit A2)?  
 
Ga naar portaal: https://sectorplanplus.nl/Account/Login. 
 
1. Log in met emailadres en wachtwoord (of wachtwoord vergeten). 
2. Upload de volgende stukken in het portaal: 

 De getekende projectovereenkomst(en); 
 Een uittreksel van de Kamer van Koophandel met een afgiftedatum van 1 augustus 2019 of  

later. 
 
Hoe upload je de getekende projectovereenkomst(en)? 

 Druk op de blauwe knoppen ‘genereer projectovereenkomsten’ en vervolgens op 
‘projectovereenkomst’. 

 Lees de privacy- en projectvoorwaarden door en zet een vinkje bij akkoord. 
 Het portaal genereert vervolgens de projectovereenkomst; download deze en print daarna uit. 
 Een tekenbevoegd persoon (die ook op het KvK-uittreksel staat) ondertekent de 

overeenkomst. 
 Vervolgens kan de overeenkomst samen met het KvK-uittreksel geüpload worden in het 

portaal. 
 De regionale werkgeversorganisatie zal de overeenkomst ondertekenen en goedkeuren. 

 
Upload daarnaast de volgende verantwoordingsdocumenten voor elke BBL’er: 

 De leerwerkovereenkomst. 
 Een loonstrook van de eerste maand waarin de BBL-opleiding is gestart. Indien de BBL'er na de 

zomervakantie van 2020 is gestart met de opleiding dan upload je de loonstrook van 
september 2020. 

 
Verlenging subsidiabele periode 
De subsidiabele periode van tijdvak 4 is verlengd van 31 december 2021 naar 23 augustus 2022. Dat 
betekent dat de volledige 24 maanden subsidie gebruikt kan worden voor de BBL'er die dit schooljaar 
('20-'21) is gestart. 
 
Tip: Registreer alle BBL’ers (ongeacht of je wel of niet voor meerdere BBL’ers subsidie hebt 
aangevraagd) in het portaal die in de apotheek sinds 2020 worden opgeleid. Indien er aan het eind 
van de looptijd nog subsidiegeld beschikbaar is dan wordt dit verdeeld over de aanvragers. 
 
Let op: heb je subsidie aangevraagd maar nog niet benut? Ook als je dit jaar een BBL'er opleidt, dan 
kun je gebruik maken van de subsidie tot uiterlijk 23 augustus 2022.  
 
Nog vragen? 
Neem dan contact op met het Shared Service Center Regioplus via mail: ssc@regioplus.nl of 
telefoon: 088-0182830, of met de regionale projectleider; dat is de afzender van de mailupdates die 
je als aanvrager regelmatig ontvangt. 
Soms bellen werkgevers voor een BBL-subsidieaanvraag naar de SBA. De SBA voorziet niet in deze 
dienstverlening, maar kan je wel informeren over waar je terecht kunt voor welke subsidie. 
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