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Beste opleiders,
Met deze nieuwsbrief willen we u informeren over het verloop van het tweede tijdvak
waarin burgers een STAP-subsidie konden aanvragen. Verder worden in de nieuwsbrief
enkele nieuwe ontwikkelingen toegelicht.
1. Verloop tweede aanvraagperiode
De tweede aanvraagperiode, die startte op 2 mei, is wat betreft UWV en DUO goed
verlopen. De technische problemen waarmee we op 1 maart te maken hadden, waren
opgelost en hebben zich nu niet voorgedaan. In de ochtend van 2 mei was er even
sprake van een beperkte digitale wachtrij, in de loop van de ochtend was die opgelost.
Het totaal beschikbare budget was in de loop van 3 mei uitgeput.
Voorlopige cijfers van de tweede aanvraagperiode laten zien dat 44.000 mensen STAPbudget aangevraagd hebben voor ruim 5.300 verschillende opleidingen verdeeld over
422 publieke- en private opleiders. Net als in de eerste ronde heeft meer dan de helft
van de aanvragers ten hoogste een mbo opleiding gevolgd. Ook zien we weer veel
aanvragers met een achtergrond uit de zorg sector (24%).
Tenslotte hebben veel opleiders gebruik gemaakt van de vooraanmeldingen. De inzet van
dit middel heeft goed gewerkt: ruim de helft van de aanvragen is gedaan met behulp van
een vooraanmelding. Opmerkelijk is wel dat er ook vooraanmeldingen waren die niet zijn
gebruikt door de burger, of de burger heeft het STAP-budget niet tijdig aangevraagd. Dit
wordt nader onderzocht.
2. Correct studentnummer
Maakt u gebruik van de vooraanmelding voor studenten? Dan is het aanvragen van een
STAP-budget voor uw studenten makkelijker. Het is wel belangrijk dat de student het
correcte student-, klant- of inschrijfkenmerk overneemt, want anders wordt de
vooraanmelding niet gevonden.
We willen u vragen om de burger goed te informeren over het overnemen van het juiste
studentnummer. Bij de start van de aanvraag zal UWV de burger nadrukkelijker
informeren en wijzen op het juist overnemen van de informatie van het STAP
aanmeldbewijs. De burger wordt gevraagd deze informatie te controleren of exact over
te nemen.
3. Bedrag opleiding niet gevuld in het scholingsregister
Bij de start van het tweede tijdvak konden burgers bepaalde opleidingen niet kiezen voor
het doen van een aanvraag, omdat de betreffende opleiding kon niet gevonden worden.
Uit controle bleek dat de ‘Totale STAP-subsidieerbare kosten’ en/of de ‘Totaal verplichte
kosten’ van de scholing niet was gevuld in het STAP-scholingsregister.

Wij zijn daar op 2 mei j.l. veelvuldig over benaderd door burgers en hebben (onder
tijdsdruk) moeten adviseren om in die situatie een andere scholing bij dezelfde opleider
te kiezen, om toch in aanmerking te komen voor een STAP subsidie. Dit leidt ertoe dat al
deze verleningen voor deze keer gecorrigeerd worden. Deze werkwijze is zeker niet
gewenst voor de burger, voor u als opleider en voor UWV als uitvoerder.
Deze situaties waarin gegevens ontbreken, geven ons niet de mogelijkheid om de burger
alsnog een STAP-budget te kunnen toekennen. Daarom verzoeken we u om bij het
opvoeren van een opleiding in het STAP-scholingsregister zelf te controleren of alle
velden juist gevuld zijn. Hiermee voorkomen we dat uw scholing niet te vinden is en de
aanvraag niet ingediend kan worden.
4. Contactgegevens opleiders
Ook de tweede aanvraagperiode heeft ons geleerd dat het noodzakelijk is om snel met
elkaar te kunnen schakelen. DUO en UWV hebben daarvoor de eigen contactgegevens
beschikbaar gesteld. In het STAP-scholingsregister is er de mogelijkheid om ook uw
contactgegevens achter te laten. Helaas worden deze nog steeds beperkt gevuld door
opleiders. Dit levert bij het zoeken van de juiste afdeling of contactpersoon moeilijkheden
op. Wij verzoeken u nogmaals vriendelijk om deze gegevens aan te vullen. U kunt dit
doen door uw gegevens te vullen volgens de instructie in het stappenplan onder Stap 8
Kennisbank (duo.nl). Let erop dat u hiervoor toegang tot MijnDUO nodig heeft. Voor
Edudex- gebruikers betekent dit dat ze dat eerst moeten aanvragen.
5. Bepalen subsidie voor scholing die langer duurt dan 12 maanden
In de STAP-regeling is een omschrijving opgenomen over meerjarige opleidingen: dit
betreft een scholing die langer duurt dan 12 maanden. Duurt een opleiding langer dan 12
maanden? Dan mogen alleen de kosten van het 1e opleidingsjaar in rekening gebracht
worden voor een STAP-subsidie. De juiste hoogte van het STAP-budget legt u minimaal
vast op het STAP-aanmeldingsbewijs en/of in de vooraanmelding.
6. Factuurnummer mag maximaal 30 karakters hebben
De lengte van het factuurnummer is gemaximeerd. We hanteren een grens van
maximaal 30 karakters. Is een factuurnummer langer dan 30 karakters, dan wordt dit
nummer bij de uitbetaling vervangen door een omschrijving die de applicatie van UWV
automatisch aanmaakt.
7. Uitbreiding scholingsaanbod in het STAP-scholingsregister
Op 2 mei hadden 540 opleiders (een deel van) hun scholingsaanbod in aanmerking
gebracht voor STAP, in het STAP-scholingsregister. Dit aantal zal de komende periode
toenemen. In de afgelopen periode hebben de eerste sector- en brancheorganisaties de
door hen erkende opleiders toegelaten tot het STAP-scholingsregister. Het gaat op dit
moment om ongeveer 480 opleiders. Deze opleiders kunnen hun eigen scholingsaanbod
opvoeren in het STAP-scholingsregister en voor STAP in aanmerking brengen. In mei en
juni zal Cedeo de door haar erkende opleiders toelaten tot het STAP-scholingsregister.
Dit betreft ongeveer 300 opleiders. En vervolgens zullen opleiders met een CPIONerkenning worden toegelaten tot het STAP-scholingsregister. Dit betreft ongeveer 280
opleiders.
Op de website www.stapvooropleiders.nl wordt actuele informatie voor opleiders over het
de uitvoering van het aanvraagproces geplaatst.

