UWV STAP Specificatie
STAP-aanmeldingsbewijs

Versienummer

Datum

Wijziging

1.0

27-01-2022

Initiële versie.

1.1

11-3-2022

Tekstuele verduidelijking.

Het STAP-aanmeldingsbewijs is een bevestiging van aanmelding voor een scholing die u als opleider
zo spoedig mogelijk na de aanmelding aan de burger, uw student, verstrekt. De burger heeft een
STAP-aanmeldingsbewijs nodig bij de aanvraag van STAP-subsidie. Meer informatie over het STAPaanmeldingsbewijs kunt u vinden op de website STAP voor Opleiders.
Het STAP-aanmeldingsbewijs is een document met de gegevens van de aanmelding van één burger
voor één scholing met STAP-subsidie bij u als opleider. U kunt het STAP-aanmeldingsbewijs digitaal
of per post naar de burger sturen. Dit kan als PDF-document of op papier. Deze specificatie beschrijft
die PDF- en papieren-documenten.

STAP-aanmeldingsbewijsgegevens
De volgende gegevens moeten in het in het STAP-aanmeldingsbewijs staan.
Allereerst de studentgegevens:
Gegeven

Omschrijving

Specificatie en voorbeelden

Studentnummer

Student-, klant-, of
inschrijvingsnummer waaronder
student bij u bekend is op moment
van afgifte STAPaanmeldingsbewijs.

Eén tot en met twintig karakters.
Bijvoorbeeld “12345” of
“1234567890AbcdE12345”.

Naam student

Bevat voornaam (of initialen) en
achternaam (inclusief eventueel
tussenvoegsel).

Benodigde karakters.
Bijvoorbeeld “A. Verzonnen”
of “Jan-Willem van der Fictieve”.
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Gegeven

Omschrijving

Specificatie en voorbeelden

Adres student

Bevat straatnaam, huisnummer,
eventueel alle mogelijke
toevoegingen, postcode,
plaatsnaam en eventueel provincie
en/of land (buiten Nederland).

Benodigde karakters in
drie beschikbare regels.
Bijvoorbeeld “Dorpsstraat 3”,
“1234 AB Ons Dorp”
of ”a/b De Stoomboot”,
“Dorpsstraat t/o 12 bis”, “1234
AB Ons Dorp”
of “45 Villagestreet”, “Our Village
AB1 2CD”, “England”.

Geboortedatum student

De geboortedatum van de student.

In de vorm “dd-mm-jjjj”.
Bijvoorbeeld “1-1-2000” of “0512-1980”.

Vervolgens de scholingsgegevens:
Gegeven

Omschrijving

Specificatie en voorbeelden

Naam opleider

De naam van de uitvoerende
opleider van de scholing zoals ook
opgenomen in het STAPscholingsregister bij de Opleider id.

Benodigde karakters.

Naam scholing

De naam van de opleiding (en
daarmee van de scholing) die de
student gaat volgen zoals ook
opgenomen in het STAPscholingsregister.

Benodigde karakters.

Startdatum scholing

De meest actuele startdatum van
de scholing die de student gaat
volgen. Deze mag afwijken van de
startdatum zoals opgenomen in het
STAP-scholingsregister
scholingsregister en wordt dan als
leidend beschouwd. Verder geldt
dat de scholingsactiviteit waarvoor
STAP-budget wordt aangevraagd
niet eerder mag starten dan 4
weken nadat de STAP-subsidie
wordt aangevraagd.

In de vorm “dd-mm-jjjj”.
Bijvoorbeeld “1-6-2022” of “0512-2022”.

Einddatum scholing

De meest actuele einddatum van de
scholing die de student gaat volgen.
Deze mag afwijken van de
einddatum zoals opgenomen in het
STAP-scholingsregister
scholingsregister en wordt dan als
leidend beschouwd. Verder geldt
dat de scholingsactiviteit waarvoor
STAP-budget wordt aangevraagd
niet later mag eindigen dan 1 na de
startdatum. Bij een meerjarige
scholing is dit daarom de einddatum
van het betreffende scholingsjaar.

In de vorm “dd-mm-jjjj”.
Bijvoorbeeld “1-6-2022” of “0512-2022”.
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Gegeven

Omschrijving

Specificatie en voorbeelden

Plaats scholing

De meest actuele plaatsnaam van
de scholing die de student gaat
volgen. Deze mag afwijken van de
plaatsnaam zoals opgenomen in het
STAP-scholingsregister en wordt
dan als leidend beschouwd.
Wanneer het een online scholing is
dan vult u “Online” in.

Benodigde karakters.
Bijvoorbeeld “Ee” of
“Westerhaar-Vriezenveensewijk”

STAP-subsidiebedrag

Het meest actuele STAPsubsidiebedrag voor de scholing
(van maximaal 1 jaar) die de
student gaat volgen. Deze mag
lager of gelijk zijn aan het STAPsubsidiebedrag zoals opgenomen in
het STAP-scholingsregister
scholingsregister en wordt dan als
leidend beschouwd. Het
subsidiebedrag mag niet hoger zijn
dan de prijs van de scholing. Verder
geldt nog steeds het maximum van
€1.000,00.

In de vorm van een bedrag in €.
Bijvoorbeeld “€599,99” of
“€1000,00”.

En tenslotte de administratief identificerende gegevens:
Gegeven

Omschrijving

Specificatie en voorbeelden

KvK-nummer opleider

Het KvK-nummer van de opleider
zoals ook opgenomen in het STAPscholingsregister bij de opleider id
en de scholing. Dit is de unieke
identificatie van de rechtspersoon
die uitvoerings-verantwoordelijk is
voor de levering van de STAP
erkende scholing. UWV gebruikt dit
KvK-nummer voor authenticatie,
administratieve verwerking,
facturatie en betaling.

Acht cijfers.
Bijvoorbeeld “12345678”.

Opleider id

De id van de opleider zoals
aangemaakt en opgenomen en in
het STAP-scholingsregister (daar
bekend als
‘Onderwijsaanbiedercode’).

Drie cijfers, gevolgd door één
hoofletter A (“A”), gevolgd door
drie cijfers.
Bijvoorbeeld “123A456”.
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Opleiding id

De id van de opleiding zoals ook
opgenomen in het STAPscholingsregister (daar bekend als
‘Aangebodenopleidingcode’).
Opleiders die het STAPscholingsregister vullen via het
handmatige RIO-portaal (H2M) of
via EDU-DEX beschikken niet
standaard over het opleiding id en
mogen dit gegeven leeg laten.

leeg (“”) of een UUID.
Een UUID bestaat uit 36
karakters, namelijk:
8 hexadecimale cijfers, gevolgd
door een streepje (“-”), gevolgd
door 4 hexadecimale cijfers,
gevolgd door een streepje (“-”),
gevolgd door 4 hexadecimale
cijfers, gevolgd door een
streepje (“-”), gevolgd door 4
hexadecimale cijfers, gevolgd
door een streepje (“-”), gevolgd
door 12 hexadecimale cijfers.
Een hexadecimaal cijfer is een
cijfer of een letter A (“a” of “A”’),
B (“b” of “B”’), C (“c” of “C”’), D
(“d” of “D”’), E (“e” of “E”’), of F
(“f” of “F”’).
Bijvoorbeeld “1234578-90abcdef-1234-567890ABCDEF”.

Scholing id

De id van de scholing zoals ook
opgenomen in het STAPscholingsregister (daar bekend als
‘Aangebodenopleidingcohortcode’).
Dit is een door de opleider zelf
aangemaakt id voor de scholing.
Opleiders die het STAPscholingsregister vullen via het
handmatige RIO-portaal (H2M) of
vullen via EDU-DEX moeten zorgen
dat het id uniek is binnen de
opleider. Bij EDU-DEX is het id
bekend als ‘Programrunid’.
Opleiders die het STAPscholingsregister geautomatiseerd
vullen (M2M) moeten zorgen dat
het id overeenkomt met de waarde
van de
‘Aangebodenopleidingcohortcode’
uit de M2M-koppeling. Hier geldt
het advies dat het id uniek is binnen
de opleider.

Eén tot en met zestig karakters.
Bijvoorbeeld “12345” of
“1234567890AbcdE1234512345
67890AbcdE12345”.

STAP-aanmeldingsbewijs in PDF
Aan de bestandsnaam van het document met het STAP-aanmeldingsbewijs in PDF wordt enkel de
voorwaarde gesteld dat deze eindigt met een punt (“.”) gevolgd door de extensie “pdf”. U mag er
verder een voor u geschikte naam aan geven.
Voor het document mag u uw eigen huisstijl gebruiken.
Het PDF-document met het STAP-aanmeldingsbewijs moet de volgende teksten en gegevens
bevatten:
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1.
2.
3.

De tekst “STAP-aanmeldingsbewijs” staat als kop boven in het document.
De tekst “Dit STAP-aanmeldingsbewijs heeft u nodig om uw STAP-subsidie aan te kunnen
aanvragen bij UWV. U kunt dit doen via www.uwv.nl/stap” staat in het document.
De gegevens uit de eerdere paragraaf “STAP-aanmeldingsbewijsgegevens” staan in het
document.

Het PDF-document mag geen PDF-formuliervelden bevatten die door de student kunnen worden
aangepast.

STAP-aanmeldingsbewijs op papier
Uiteraard mag u het STAP-aanmeldingsbewijs ook op papier printen en naar de burger sturen.
Bedenk wel dat de burger om het bij de aanvraag van STAP-subsidie te kunnen gebruiken dan zal
moeten scannen of fotograferen.
Voor het document mag u uw eigen huisstijl gebruiken.
Het papieren document met het STAP-aanmeldingsbewijs moet de volgende teksten en gegevens
bevatten:
1.
De tekst “STAP-aanmeldingsbewijs” staat als kop boven in het document.
2.
De tekst “Dit STAP-aanmeldingsbewijs heeft u nodig om uw STAP-subsidie aan te kunnen
aanvragen bij UWV. U kunt dit doen via www.uwv.nl/stap” staat in het document.
3.
De gegevens uit de eerdere paragraaf “STAP-aanmeldingsbewijsgegevens staan in het
document.
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