
Subsidie Praktijkleren eenvoudig en snel geregeld vanuit 

SectorplanPlus 
Geachte,  

Uw organisatie bood in schooljaar 2020-2021 één of meerdere leerwerkplekken aan voor BBL- en/of HBO duaal 
leerlingen. U investeert daarmee in nieuwe en gemotiveerde medewerkers voor onze sector Zorg en Welzijn. 
Daarvoor maakt u gebruik van het SectorplanPlus en heeft u informatie ingevoerd in SABA, het portal dat de 
regionale werkgeversorganisaties hebben laten bouwen voor de verantwoording van het SectorplanPlus. Voor de 
kosten van de begeleiding van deze leerlingen kunt u echter ook een beroep doen op de subsidieregeling 
Praktijkleren. Het gaat dan om een bedrag van maximaal € 2.700,- per leerling per jaar! 

Activiteiten A en B vanuit SectorplanPlus = subsidie Praktijkleren 

Voor de activiteiten A (BBL) en B (HBO duaal) in het SectorplanPlus geldt dat er sprake mag zijn van samenloop met 

de subsidie Praktijkleren.  

Minder administratieve lasten door koppeling SectorplanPlus- en Praktijkleren portal  

In het SectorplanPlus-portal zijn door u, voor de activiteiten A en/of B, al deelnemers- en opleidingsgegevens 

ingevoerd. Dezelfde gegevens zijn voor een groot deel nodig om de subsidie Praktijkleren aan te vragen.  De 

Regionale Werkgeversorganisaties, hoofdaanvrager van het SectorplanPlus hebben een koppeling laten maken 

tussen het SectorplanPlus-portal en het Zorg Praktijkleren portal van Gilde-BT www.zorg-praktijkleren.nl.  

Hierdoor kunnen gegevens automatisch worden gekoppeld en  kunt u deze zomer ook weer direct, eenvoudig en 

snel de subsidie Praktijkleren aanvragen. Hierdoor bespaart u (veel) tijd en geld!   

 

Hoe werkt het?  

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.zorg-praktijkleren.nl/


 

 

 

Voordelen Zorg-Praktijkleren portal 

We maken samen met de andere regionale werkgeversorganisaties deze Zorg-Praktijkleren portal mogelijk:  

➢ Bespaart tijd en geld  
➢ Eenvoudig en snel in gebruik 
➢ Optimaal gebruik van beschikbaar subsidiegeld en tijdige indiening  
➢ Zekerheid: uw aanvraag op volledigheid en juistheid gecontroleerd 
➢ Altijd inzicht en overzicht in uw aanvragen en verantwoording 
➢ Ook voor niet SectorplanPlus deelnemers 

 
Tariefstelling  
Leden van de regionale werkgeversorganisaties kunnen profiteren van een extra aantrekkelijk tarief:  
 
Ledenprijs  

• € 75,- per geregistreerde SectorplanPlus leerling  

• € 100,- per niet-geregistreerde SectorplanPlus leerling   
 
Niet-ledenprijs  

• € 105,- per geregistreerde SectorplanPlus-leerling 

• € 130,- per niet-geregistreerde SectorplanPlus leerling 
 
Bovenstaande tarieven zijn op basis van ‘no cure no pay’ en exclusief BTW. 
  
Aanmelden voor de subsidie Praktijkleren?  

➢ Met uw bestaande SectorplanPlus account kunt u zich eenvoudig aanmelden via de Zorg-Praktijkleren ‘pop-
up’. Ga hiervoor naar uw startpagina in www.sectorplanplus.nl. 

➢ Indien u akkoord gaat, worden uw contact- en zorginstellingsgegevens automatisch gekoppeld/gekopieerd 
naar de Zorg-Praktijkleren portal.  

➢ U ontvangt per e-mail de overeenkomst.  
➢ Middels uw account van SectorplanPlus kunt u inloggen in de Zorg-Praktijkleren portal en de overeenkomst 

uploaden 
➢ Na ondertekening en goedkeuring van de overeenkomst worden de geregistreerde gegevens van uw 

deelnemer(s) en opleiding(en) worden overgezet naar de Zorg-Praktijkleren portal. 
➢ U dient uiterlijk per 1 september 2021 de ontbrekende gegevens van de deelnemers nog aan te vullen in de 

Zorg-Praktijkleren portal, zoals: 
- BIC code van uw bank 
- BSN deelnemer 
- Feitelijke einddatum BPV periode 
- Aantal weken aanwezigheid deelnemer 
Ons advies is om de ontbrekende gegevens alvast te verzamelen en de verantwoordingsadministratie 
compleet te maken. Belangrijk: zorg dat de BPVO aanwezig is!  

➢ Evt. andere subsidiabele BBL en/of HBO opleidingen uit bijvoorbeeld Activiteit C1 kunt u zelf toevoegen in 
Zorg-Praktijkleren. N.B. de Derde leerweg (OVO) is uitgesloten en bij HBO is het van belang dat deze 
opleidingen in het Croho register staan vermeld. 

➢ Uw aanvraag wordt door ons volledig gecontroleerd en uiterlijk  16 september 2021 ingediend bij RVO, 
(Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) de uitvoerder van subsidie Praktijkleren. 

➢ Nadat uw aanvraag is goedgekeurd door RVO, wordt de subsidie rechtstreeks aan u uitbetaald. 
 

Meer informatie? 

Heeft u nog vragen? Ga dan naar www.zorg-praktijkleren.nl, mail ons via info@zorg-praktijkleren.nl  
of bel met 088 – 00 84 580 (backoffice Zorg Praktijkleren)  
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