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1 Inloggen indien u nieuw bent op het portal
Let op!

Deze stap is alleen nodig als u in het eerste tijdvak nog geen account heeft
aangemaakt!

Ga naar https://www.sectorplanplus.nl
Klik rechtsboven in de groene balk op de knop Registreren.

Klik op Registreren

Belangrijke informatie

Vul het KvKnummer in
Let op!

Vul het KvK-nummer van uw organisatie in en klik op de knop Ga verder. Het volgende scherm
verschijnt.
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De statutaire vestiging
is leidend

Statutaire
vestigingsplaats

Hier dient u alle velden in te vullen over uw zorginstelling.
In het 2e gedeelte van het scherm wordt er gevraagd naar de gegevens van de
Tekenbevoegd persoon. De velden met een groen sterretje zijn verplicht om in te vullen.
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In het 3e gedeelte wordt gevraagd naar gegevens over het Groepscriterium.

Géén punten gebruiken
in duizendtalnotaties

1
2

3
In de 3

-tjes staat extra toelichting:

1. In welke branches is uw arbeidsorganisatie actief? Selecteer één of meerdere branches. Leidend
is hierbij de cao waaronder de werknemer(s) te werk worden gesteld.
2. In welke tarbeidsmarktorganisaties is uw arbeidsmarkorganisatie actief?.Selecteer één of
meerdere arbeidsmarktregio's.
Leidend is hierbij de locatie waar de werknemer(s) te werk worden gesteld.
3. Valt uw organisatie geheel of gedeeltelijk onder de verpleeghuiszorg (kies ja of nee).
In het 4e gedeelte worden de gegevens gevraagd over de Contactpersoon voor de aanvraag.
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Vul de velden in en klik op de knop Registreren.
U krijgt nu de volgende melding:

Klik op
opleidingsprojecten
Hoe opleidingsprojecten kunnen worden toegevoegd, wordt in hoofdstuk 3 beschreven.

Na het registreren krijgt u een bevestigingsmail over uw registratie:
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2 Inloggen indien u zich in tijdvak 1 al geregistreerd heeft
Ga naar https://www.sectorplanplus.nl
Log in met uw e-mailadres en wachtwoord.
Vul het e-mailadres in

Vul het wachtwoord in

Klik op Inloggen

Aan de linkerkant ziet u onder Beheer Opleidingsprojecten staan.

Klik hierop en u krijgt rechts de volgende melding:

In het 2e tijdvak kunt u pas een Opleidingsproject aanmaken als er een aantal extra gegevens worden
ingevoerd.
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Klik links in het menu onder Account op Accountgegevens
U ziet nu de gegevens die u bij Tijdvak 1 heb opgegeven
Hier kunt u dit vak
in-/uitklappen

Rechts ziet u het blok Tijdvak 2 dat ingevuld moet worden:

Alle velden zijn nog leeg

Klik hier eerst om de gegevens te
kunnen invullen

Na het invullen van de gegevens klikt u op OPSLAAN.
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Extra toelichting als u met
de muis het

-tje aanwijst

Vul alle (verplichte) velden in en klik op de knop OPSLAAN.
U krijgt nu de melding:
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3 Deelnemers importeren
Om de invoering van de deelnemers bij de verantwoording te vereenvoudigen is het mogelijk om de
deelnemergegevens van uw instelling in één keer te importeren.
Op de pagina van de accountgegevens is er bovenin een knop:
Hetvolgende venster verschijnt:

Download hier het format

Als u op de knop Download het importbestand heeft geklikt ziet u de download linksonder in uw
scherm verschijnen
Klik hier en open het importbestand

Excel wordt geopend:
Klik op de knop Bewerken inschakelen

Let op:

Bij Achternaam wordt de geboortenaam bedoeld.
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Als u de gegevens in het Excel-format heeft ingevoerd kunt het bestand uploaden in het systeem op
de volgende manier:
1. Klik links op Accountgegevens
2. Klik op de knop Deelnemers importeren
3. Upload het format zoals hieronder staat aangegeven:

Klik hier zoek het excel-format op uw
computer en dubbelklik hierop

Klik op Importeren om het
bestand te uploaden

U krijgt een overzicht te zien van alle personen op dit importbestand:

Als er fouten worden aangegeven kunt u het Excel-format
aanpassen en opnieuw Importeren op de manier zoals
hierboven besproken. U kunt steeds opnieuw uw laatste
versie importeren totdat het in orde is. Als u op de rode
knop klikt kunt u ook een foutenbestand downloaden.

Door op de knop Importeren te klikken begint het uploaden van de deelnemergegevens

Klik op OK
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4 Opleidingsproject aanmaken
In het 1e tijdvak kon per zorginstelling slechts één opleidingsproject aangemaakt.
In het 2e tijdvak dient u per arbeidsmarktregio waarin u actief bent één opleidingsproject aan te
maken.
Hoe dit in zijn werk gaat staat hieronder beschreven:
Aan de linkerkant ziet u onder Beheer Opleidingsprojecten staan.

Klik op Opleidingsprojecten
Aan de rechterkant ziet u de Opleidingsprojecten.
U kunt nu een opleidingsproject aanvragen voor het 2e tijdvak door op de knop

+ Opleidingsproject toevoegen te klikken.

Zoals eerder gemeld moet er per arbeidsregio een apart opleidingsproject aangemaakt worden.
Selecteer de Arbeidsmarkregio waar u dit opleidingsproject voor wilt aanmaken.
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Maak een keuze

Omdat er in dit voorbeeld is aangeklikt dat deze aanvraag geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op
de verpleeghuiszorg kunnen er 2 tabellen (matrices) worden ingevuld. De eerste gaat over de
Verpleeghuiszorg:

Vul de tabellen in en vink aan dat u verklaart dat dit opleidingsproject ter advies aan het zorgkantoor in
de regio wordt voorgelegd. U ontvangt per mail een Format Advies Zorgkantoor.
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Onderaan dient u zich nog akkoord te verklaren met de volgende 3 punten:

Vink aan dat u akkoord bent en klik op Opleidingsproject opslaan.
U ziet nu het volgende venster:

Als u zeker weet dat uw
opleidingsproject-aanvraag
compleet is kunt u het
opleidingsproject indienen.
De Regionaal Projectleider kan
dan alvast uw aanvraag in
behandeling nemen.
Op 15 juni worden alle
opleidingsprojecten automatisch
ingediend.

Klik op Sluit venster.
U kunt tot 15 juni dit opleidingsproject wijzigen door links te klikken Opleidingsprojecten:

Indien u voor meerdere arbeidsmarktregio's een aanvraag wilt indienen herhaalt u dit proces.

Opleidingsproject
muteren

Opleidingsproject
verwijderen
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Op 15 juni worden alle aanvragen definitief gemaakt. Indien u eerder uw project wilt indienen kan dat
door op de knop Opleidingsproject indienen te klikken.
Klik op JA om uw
opleidingsproject in te dienen

U krijgt direct de volgende bevestiging

Als u links klikt op Opleidingsprojecten ziet u dat u het opleidingsproject niet meer kunt muteren
maar u kunt het wel inzien door op het vergrootglas te klikken.
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5 Opleidingsprojecten bekijken / muteren / verwijderen
Klik in het linker menu onder Beheer op Opleidingsprojecten.

U ziet nu rechts de (het) aangemaakte opleidingsproject(en).

Opleidingsproject
muteren

Opleidingsproject
verwijderen

Als een opleidingsproject verwijderd wordt verschijnt het volgende venster:

U heeft een halve minuut bedenktijd om JA te klikken.
Let op:

Indien u nergens op klikt wordt het opleidingsproject NIET verwijderd.

Als u alle opleidingsprojecten (voor alle arbeidsmarktregio's) heeft aangemaakt dan worden uw
aanvragen gecontroleerd en zal er uiteindelijk een subsidiebedrag toegekend worden.
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