
 

 

Tijdvak 4 – versimpeling verantwoording voor 

opleidingsactiviteiten C2, D en E 

De afgelopen maanden is door de betrokkenen bij SectorplanPlus hard gewerkt om te 

komen tot een lastenverlichting in de verantwoording en administratie van de subsidie. 

Tijdens landelijke themasessies (“Anders en Slimmer verantwoorden SectorplanPlus” – 

zomer 2019) hebben diverse stakeholders met elkaar besproken welke lastenverlichting 

mogelijk is. Het resultaat is een aanzienlijke lastenverlichting bij de verantwoording van 

opleidingsactiviteiten C2, D en E in tijdvak 4. De wijze van verantwoording van 

opleidingsactiviteit A en B is ongewijzigd.   

Organisaties die deelnemen aan tijdvak 4, hebben sinds kort de mogelijkheid om te kiezen 

uit twee opties van verantwoording voor opleidingsactiviteiten C2, D en E:  

1. Optie 1: verantwoording op basis van prestatie-eenheden. Optie 1 is nieuw en 

vraagt om aanzienlijk minder administratieve handelingen. 

2. Optie 2: verantwoording op basis van werkelijk gemaakte kosten . Optie 2 is de 

verantwoording zoals dit sinds het begin van de subsidie het geval is. Deze optie 

kent echter een grotere administratieve last dan de nieuwe optie 1. 

Per te verantwoorden opleidingsactiviteit kan een keuze worden gemaakt tussen beide 

opties. Onderaan dit document is een afbeelding hiervan opgenomen.  

 

Optie 1: Verantwoording op basis van prestatie-eenheden 

De subsidie wordt gebaseerd op de geleverde prestatie ofwel het afronden van de 

opleidingsactiviteit. Wanneer een opleidingsactiviteit is afgerond wordt op basis van 

vastgestelde tarieven de subsidie berekend. Concreet: 

• Twee documenten per medewerker vereist:  

o Loonstrook 

o Prestatiebewijs (formats beschikbaar) 

• Deze optie geldt alleen voor tijdvak 4 

• Deze optie is alleen van toepassing op opleidingsactiviteit C2, D en E 

• Subsidieberekening op basis van centraal vastgesteld uurtarief, aantal lesuren en 
aantal medewerkers dat deel heeft genomen aan opleidingsactiviteit.   

• De volgende tarieven zijn door SectorplanPlus vastgesteld: 

o Vastgesteld uurtarief medewerker:  € 22,55 incl. opslag werkgeverslasten 

o Vastgesteld uurtarief intern docent:  € 30,62 incl. opslag werkgeverslasten 

o Vastgesteld uurtarief extern docent:  € 100 excl. btw. 

• Door vastgesteld uurtarief mogelijk een lager subsidiebedrag dan in optie 2 

• Combinatie van interne en externe kosten is niet mogelijk bij optie 1 

• Meerdere docenten opvoeren is niet mogelijk bij optie 1. 



 

 

 

Optie 2: Verantwoording op basis van werkelijk gemaakte kosten 

Deze vorm van verantwoording is sinds het begin van de subsidie SectorplanPlus van 

toepassing. De subsidie wordt gebaseerd op de werkelijke kosten van de opleidingsactiviteit. 

Concreet: 

• Drie tot zes documenten (afhankelijk van kostensoort) per medewerker vereist: 

o Loonstrook 

o Loonstrook intern docent 

o Prestatiebewijs 

o Factuur  

o Betaalbewijs  

o Presentielijst (formats beschikbaar) 

• Deze optie geldt voor alle tijdvakken 

• Deze optie is alleen van toepassing op opleidingsactiviteit C2, D en E 

• Subsidieberekening op basis van verantwoorde kosten en lesuren 

• Door verantwoording op werkelijke kosten mogelijk een hoger subsidiebedrag dan in 

optie 1 

• Combinatie van interne en externe kosten is wel mogelijk bij optie 2 

• Meerdere docenten opvoeren is wel mogelijk bij optie 2. 

 

Schematische weergave van vereiste documenten voor verantwoording 

opleidingsactiviteiten C2, D en E in tijdvak 4 

 

Documenten 

Verantwoording 
Opleidingsactiviteit C2, D en E 
– Optie 1: prestatie-
eenheden 

Verantwoording 
Opleidingsactiviteit C2, D en 
E – Optie 2: werkelijke 
kosten 

Loonstrook  X X 

Loonstrook docent    X* 

Prestatiebewijs X X 

Factuur    X* 

Betaalbewijs    X* 

Presentielijst   X* 

X:  is vereist document 

*: afhankelijk van welke kostensoort(en) wordt verantwoord 

 

  



 

 

Prestatiebewijs 

Voor het prestatiebewijs zijn standaard formats ontwikkeld die gebruikt kunnen worden voor 

de juiste verantwoording. Deze formats, mits volledig ingevuld en ondertekend, voldoen aan 

de gestelde eisen. Als je besluit eigen formats te hanteren wees er dan zeker van dat ook 

deze formats 100% voldoen aan de gestelde eisen. Zo kun je waarborgen dat je de 

subsidiebijdrage ook echt realiseert. Deze formats zijn altijd terug te vinden via de downloads 

op https://sectorplanplus.nl/. 

Prestatiebewijs bij optie 1: prestatie-eenheden 

 

1. Format Prestatieverklaring voor één medewerker  

2. Format Prestatieverklaring voor een groep medewerkers. 

 

Prestatiebewijs bij optie 2: werkelijke kosten 

 

1. Presentielijsten. Vereist wanneer interne kosten worden verantwoord en/of wanneer 

geen certificaat of diploma aanwezig is. 

a. Format externe kosten voor een groep medewerkers 

b. Format interne kosten voor een groep medewerkers 

c. Format externe kosten voor één medewerker 

d. Format interne kosten voor één medewerker 

2. Certificaat/diploma. Vereist wanneer geen presentielijst aanwezig is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sectorplanplus.nl/
https://sectorplanplus.nl/files/6/files/Verantwoordingsformulieren/200417%20Prestatieverklaring%20indivudueel%20voor%20activiteiten%20C%20D%20en%20E.docx
https://sectorplanplus.nl/files/6/files/Verantwoordingsformulieren/200417%20Prestatieverklaring%20groep%20voor%20activiteiten%20C%20D%20en%20E%20-%20groep.docx
https://sectorplanplus.nl/files/6/files/Presentielijsten/Presentielijst%20Externe%20opleider.xlsx
https://sectorplanplus.nl/files/6/files/Presentielijsten/Interne%20kosten%20Presentielijst.xlsx
https://sectorplanplus.nl/files/6/files/Presentielijsten/Presentielijst%20indiviudeel%20extern%20definitief%20juli%202019.xlsx
https://sectorplanplus.nl/files/6/files/Presentielijsten/Presentielijst%20indiviudeel%20intern%20sept%202019%20definitief%20.xlsx


 

 

Bij het aanmaken van iedere nieuwe registratie onder opleidingsactiviteit C2, D en E kan de 

keuze worden gemaakt voor het verantwoordingstype: prestatie-eenheden of werkelijke 

kosten. 

 

  

 


