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Agenda

1. Introductie tot de regeling – Wouter Teunissen (UWV)

2. Uitvoering bij UWV – Wouter Teunissen (UWV)

3. STAP-scholingsregister bij DUO – Wiebe Buising (OCW)

4. Erkenning mbo-instellingen – Wiebe Buising (OCW)



Contouren regeling STAP-budget

 Kabinetsvoornemen in Regeerakkoord 2017: vervanging huidige fiscale aftrekmogelijkheid 
inkomstenbelasting voor scholing door een uitgavenregeling.
Stimulering Arbeidsmarkt Positie (STAP) is onderdeel van het totale pakket van Leven Lang 
Ontwikkelen (LLO).

 Doel en doelgroep: iedere volwassene met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt 
(9.6 mln.!) de mogelijkheid bieden scholingsactiviteiten te volgen ter versterking/stimulering van 
de arbeidsmarktpositie.

 Geen aanspraak op STAP-budget indien sprake van andere publieke onderwijs financiering
o.a. studiefinanciering, lerarenbeurs.

 Beschikbaar budget op jaarbasis ongeveer € 200 mln. 
1.000 euro maximaal per persoon per jaar.

6 aanvraagtermijnen van 2 maanden.

Beperkt tot keuze uit erkende scholingsactiviteiten van erkende opleiders uit Scholingsregister

OP = OP! (min. 200.000 toekenningen met hoge piekbelasting!)

 Beoogde inwerkingstredingsdatum per 1-1-2022, het loket gaat open per 1-3-2022

 UWV, het ministerie van SZW, DUO, de erkennende organisaties en opleiders maken SAMEN de 
STAP-regeling
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Doelgroep Burgers en de erkende STAP-opleiders

Burger - recht op subsidie

‘Iedere volwassene met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt”: 

- Tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd;

- Volksverzekerd (o.a. AOW, ANW, WLZ) gedurende 6 maanden in de afgelopen 2 jaar;

- Eén maal per jaar een subsidie toekenning;

- Opleiding moet na de aanvraagperiode binnen 3 maanden aanvangen;

- Er nog budget is.

Opleiders – toegang tot het STAP-scholingsregister

De opleider heeft één van de vijf erkenningen:

• OCW-erkend (MBO, HBO en WO – bekostigd en contractonderwijs)

• NRTO-keurmerk

• NLQF ingeschaalde kwalificatie uit het NCP-register 

• Erkend door een sector- of branche organisatie
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Vragen?

Zie ook:

www.stapvooropleiders.nl
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STAP - businessview op hoofdlijnen geheel
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STAP - businessview op hoofdlijnen voor uitvoering door UWV
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STAP - samenwerking op hoofdlijnen bij uitvoering door UWV

UWV STAP-unit

STAP
applicatie

STAP-
dossiers

Burger Opleider

STAP
burger
portaal

STAP
opleider
portaal

STAP
medewerker

portaal

STAP
site

voorportaal

STAP
e-factuur broker

STAP
e-factuur 

broker

Overige 
(BRP, DIV,

FEZ, …)

STAP 
Aanmelding 

bewijs

STAP 
Bewijs van 
Deelname

1. Aan- en afmeldproces 
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Financiële aansluiting: proces en stand van zaken

Proces:

• Aanmelding voor aansluiting via uitvraag mei/juni/juli

• Resultaat is ‘1 juli’ lijst met 581 opleiders

(zeker 42 MBO-opleiders herkenbaar op de lijst)

• Eerste test voor aansluiting met ca. 20 opleiders

(proces test)

• Uitnodiging naar overige opleiders met uitnodiging 

via opgegeven mailadres (1 juli lijst)

• Recent nog reminder gezonden

• Aansluiting -> vereist initiatief opleider!

Wat als…

• Niet op 1 juli lijst? -> UWV analyseert nog hoe deze opleiders

te benaderen op basis van gegevens RIO. Info volgt.

• Geen aansluiting gerealiseerd op 15 januari? ->

aansluiting op portaal voor opleiders op 1 juli lijst.

Orders

Aantal van Opleider naam Kolomlabels

Rijlabels 20 50 80 100Eindtotaal

Email 2 66 11 79

Peppol 8 3 11

Portaal 1 4 98 103

Rechtstreekse koppeling 1 1

(leeg) 384 3 387

Eindtotaal 384 3 79 115 581

Facturen

Aantal van Opleider naam Kolomlabels

Rijlabels 20 50 80 100Eindtotaal

Email 1 43 3 47

Peppol 17 8 25

Portaal 2 18 101 121

Rechtstreekse koppeling 1 1

(leeg) 384 3 387

Eindtotaal 384 3 79 115 581
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Vragen?

Zie ook:

www.stapvooropleiders.nl
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STAP - businessview op hoofdlijnen voor scholingsregister (DUO)
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1. RIO vervult de functie van STAP-scholingsregister 
(het scholingsregister is een ‘view op RIO’).

2. Een opleider moet voldoen aan één van de erkenningen uit de STAP-
regeling om te worden toegelaten tot het STAP-scholingsregister

3. De erkennende organisaties laten de opleider toe tot het 
scholingsregister, door hen te registreren in het STAP-
scholingsregister.

4. Nadat de opleiders zijn toegelaten tot het STAP-scholingsregister, 
kunnen zij zelf het eigen opleidingenaanbod dat ze in aanmerking 
willen brengen voor de STAP-subsidie in het STAP-scholingsregister
registreren. Let op datakwaliteit!

5. Door OCW erkende mbo-instellingen staan al in het STAP-
scholingsregister, door OCW erkende ho-instellingen staan vanaf 1 
december in het scholingsregister.



De wijze van gegevenslevering
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Vragen?

Zie ook:

www.stapvooropleiders.nl
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Vragen?

Zie ook:

www.stapvooropleiders.nl



Stappen jullie mee…?


