Gegevens STAP-scholingsregister
Hieronder vindt u een korte omschrijving van de gegevens die aan het Register Instellingen
en Opleidingen (RIO) aangeleverd moeten worden, om uw scholingsactiviteiten in
aanmerking te laten komen voor het STAP-budget. Deze lijst is niet uitputtend, maar geeft
u een beeld van de benodigde informatie.

Gegevens bij toelating (worden geregistreerd door de erkennende
organisatie)
Gegeven

Verplicht

Toelichting

Organisatienaam
zoals geregistreerd in
het Handelsregister

Ja

KvK-nummer

Ja

Een uniek ID van het Nederlands Handelsregister
waarmee de opleider bij zijn STAP-dossier (zoals
beheerd bij UWV) kan. Noodzakelijk voor de betaling
van de subsidie door UWV aan de opleider.

Erkenning van de
opleider

Ja

Het betreft één of meer van de erkenningen van de
opleider zoals beschreven in de subsidieregeling
STAP-budget:
- de opleider is door OCW erkend
- de opleider beschikt over het NRTO-keurmerk
- de opleider biedt opleidingen aan die leiden tot
een door NCP NLQF ingeschaalde kwalificatie
- de opleider is erkend door een sector- of
branche organisatie

Gegevens die door de opleider worden geregistreerd m.b.t. de opleider
Gegevens over de
opleider

Verplicht

Toelichting

Naam van de
onderwijsaanbieder

Ja

De naam (“label”) waaronder de opleider de
scholingsactiviteiten aanbiedt aan de burger.
Gebruikt u meerdere namen om scholingsactiviteiten
aan te bieden, dan legt u meerdere
onderwijsaanbieders vast.

Oprichtingsdatum
onderwijsaanbieder

Ja

Het moment waarop de onderwijsaanbieder actief
is/wordt.

Communicatiecontext
STAP-budget
regeling

Optioneel *

Contactgegeven van de opleider die gebruikt worden
in de communicatie met UWV, bijvoorbeeld in het
geval van vragen over een registratie in het
scholingsregister. Het gaat hier om naam, adres,
emailadres en telefoonnummer.

*In het STAP-scholingsregister wordt een aantal gegevens van de opleider overgenomen
uit het Handelsregister, zoals adres en naam van de opleider. Ten behoeve van de
communicatie van UWV met de opleider, kan de opleider een aantal contactgegevens
specifiek invullen (naam, adres, emailadres en telefoonnummer). Als de opleider geen
gebruik maakt van deze mogelijkheid, zal UWV in geval van vragen contact opnemen op
basis van de gegevens uit het Handelsregister.

Gegevens die door de opleider worden geregistreerd m.b.t. de opleiding
Een opleiding in RIO is gaat over een set kennis/kunde/vaardigheid op een bepaald niveau.
Hier vindt u bijvoorbeeld gegevens zoals de naam, de omschrijving, de studiebelasting, het
niveau en het soort waardedocument waar de opleiding mee afgesloten wordt.
Gegevens over de
opleiding

Verplicht

Toelichting

Naam

Ja

Naam van de opleiding

Begindatum

Ja

Het moment dat de opleiding is vormgegeven

Omschrijving

Optioneel

Korte omschrijving van de opleiding (maximaal 3000
karakters)

Niveau van de
opleiding

Optioneel

Bijvoorbeeld MBO-2 of bachelor

Waardedocumentsoort

Optioneel

Bijvoorbeeld certificaat of diploma

Studielast

Optioneel

Bijvoorbeeld in SBU of studiepunten

Gegevens die door de opleider worden geregistreerd m.b.t. de aangeboden
opleiding
Een aangeboden opleiding in RIO beschrijft het aanbieden van een opleiding door een
opleider in een bepaalde vorm en indien van toepassing op een bepaalde plaats.
Gegevens over de
opleiding

Verplicht

Toelichting

Sector

Ja

MBO, HBO, Particulier, etc.

Onderwijslocatie

Optioneel

De plaats waar daadwerkelijk de
scholingsactiviteit wordt gegeven. De
onderwijslocatie wordt aangeduid met een
adres of een plaatsnaam. Is er sprake van
online onderwijs, dan hoeft er geen
onderwijslocatie geregistreerd te worden.

Eerste instroomdatum

Optioneel

Het is optioneel om bij dit veld de datum in te
vullen waarop voor het eerst burgers de
desbetreffende opleiding kunnen volgen.

Eigen naam

Optioneel

Indien de opleider een naam wil gebruiken die
afwijkt van de naam van de betreffende
opleiding.

Eigen internationale
naam

Optioneel

Indien de opleider een naam wil gebruiken die
afwijkt van de internationale naam van de
betreffende opleiding.

Afwijkende
opleidingsduur

Optioneel

De doorlooptijd van de aangeboden opleiding.
Deze kan afwijken van de standaard duur van
de betreffende opleiding.

Niveau van de
aangeboden opleiding

Optioneel

Een aangeboden opleiding bevat een
verwijzing naar de opleiding die aangeboden
wordt. Het niveau van de aangeboden
opleiding kan afwijken van de gegevens die bij
de opleiding waar zijn vastgelegd. Dat kan met
dit veld worden vastgelegd.

Voertaal

Optioneel

De taal waarin de opleiding wordt aangeboden

Website / internetadres

Optioneel

Marketinginstrument voor de opleider die
wordt gebruikt om de geïnteresseerde burger
naar de juiste website te routeren.
Onder andere van belang voor het STAP
portaal bij UWV en het landelijk
scholingsplatform.

Toestemming STAPbudget regeling

Optioneel

Hiermee kan worden aangegeven of de
aangeboden opleiding opgenomen mag worden
in het STAP Scholingsregister. Hoeft dus niet,
maar is wel noodzakelijk om subsidie te
kunnen krijgen.

De intensiteit of
leer/werk verhouding

Optioneel

Afhankelijk van de sector waarbinnen de
opleiding aangeboden wordt. Voor het hoger
onderwijs is dit voltijd/deeltijd/duaal, en voor
het MBO is het BOL/BBL.

Gegevens die door de opleider worden geregistreerd m.b.t. de
scholingsactiviteit (cohort)

Binnen RIO kan een aangeboden opleiding meerdere keren ingepland worden. Dit noemen
we in RIO termen cohorten, en binnen de context van STAP spreekt men dan over
scholingsactiviteiten.
Gegevens over de
scholingsactiviteit

Verplicht

Toelichting

Code

Ja

Moet uniek zijn binnen het opleidingsaanbod van de
opleider

Status

Ja

Open of gesloten voor aanmelding

Aanmeldperiode

Ja

De periode waarbinnen men zich aan mag melden
voor dit cohort. Dit mag een open einde hebben.

Instroommoment of
instroomperiode

Ja

De datum waarop de scholingsactiviteit start, of de
periode waarbinnen een deelnemer kan starten.

Einddatum

Ja

De datum waarop de scholingsactiviteit eindigt. Dit
gegeven is verplicht als er een vast instroommoment
is. In dat geval gaan we er van uit dat er ook een
geplande einddatum is.

Deelnemersplaatsen

Optioneel

Totale verplichte
kosten

Ja

De door de opleider bepaalde totale kosten van de
scholingsactiviteit. Dit bedrag wordt ook wel de
catalogusprijs genoemd.

Totale STAP
subsidieerbare
kosten

Ja

Het deel van de totale verplichte kosten dat in
aanmerking komt voor subsidie.
Volgens de regeling komen de volgende kosten in
aanmerking voor het STAP-budget:
- Les-, cursus-, of examengeld;
- kosten van door de opleider verplicht gestelde
leermiddelen of beschermingsmiddelen; deze
middelen dienen noodzakelijk te zijn voor het
volgen en afronden van de scholingsactiviteit,
mits deze kosten in rekening worden gebracht
door de opleider
Dit gegeven is bij het opvoeren in RIO niet verplicht,
maar wel noodzakelijk voor UWV om subsidie toe te
kunnen kennen.

Opleidingsvorm

Ja

Hier kan u aangeven hoe de opleiding aangeboden
wordt. (Klassikaal, online, zelfstudie, etc.)

