
        
 

 

 

Nieuwsbrief over STAP voor opleiders  

7 april 2022 

 

 

Beste opleiders, 

 

Met deze nieuwsbrief willen we u informeren over de start van het tweede tijdvak waarin 

burgers een STAP-subsidie kunnen aanvragen. Door UWV en DUO wordt gewerkt aan de 

verbetering van een aantal zaken die naar voren zijn gekomen bij de start van het eerste 

aanvraagtijdvak op 1 maart en de dagen daarna. We wensen u veel succes met uw eigen 

voorbereidingen op de komende aanvraagperiode. 

 

 

1. Herstellen onterechte en dubbele toekenningen en inkooporders 

Helaas heeft UWV moeten constateren dat niet in alle gevallen er een juiste afwikkeling 

van de aanvraag heeft plaatsgevonden. UWV heeft contact opgenomen met de opleiders 

waar sprake was van onterechte of dubbele toekenningen en inkooporders. Indien u ook 

te maken heeft met een onterechte of dubbele inkooporder en UWV heeft nog geen 

contact met u opgenomen, dan verzoeken we u om zelf contact op te nemen met UWV 

STAP via 088 – 898 22 02.  

 

 

2. Start komende aanvraagperiode op maandag 2 mei 

Op maandag 2 mei a.s. zal het volgende tijdvak van STAP opengesteld worden. Vanaf 

10.00 uur kunnen aanvragen gedaan via www.stapuwv.nl. Eerder was 1 mei 

gecommuniceerd. Om praktische redenen is dit verschoven naar de eerstvolgende 

(werk)dag. In de communicatie met de burger wordt ook de aangepaste datum 

gecommuniceerd. Wij verzoeken u uw studenten die van STAP-budget gebruiken willen 

gaan maken te wijzen op de datum van maandag 2 mei. 
 

 

3. Gebruik vooraanmeldingen 

Op 1 maart hebben we moeten besluiten om de reeds aangeleverde vooraanmeldingen 

niet te gebruiken. Het technische probleem bij de verwerking ervan wordt op dit moment 

opgelost. UWV voert tevens een verbetering in het verwerkingsproces door: 

vooraanmeldingen worden meteen na uw upload van het bestand gecontroleerd aan de 

hand van de bijbehorende gegevens in het STAP-scholingsregister. Op deze manier krijgt 

u direct terugkoppeling over eventuele fouten in de vooraanmelding en heeft u de 

mogelijkheid deze te verbeteren. Verder vergemakkelijkt dit het aanvraagproces voor 

burgers. De aanpassingen die worden doorgevoerd worden samen met een aantal 

deelnemende opleiders getoetst en getest. Vanaf 15 april is het voor opleiders weer 

mogelijk om hun vooraanmelding te uploaden in het opleidersportaal bij UWV STAP. 

 

 

4. Verbeteringen STAP-applicatie 

Voor het volgende aanvraagtijdvak worden meerdere verbeteringen in het STAP-

burgerportaal doorgevoerd. De performance zal worden verhoogd waardoor de 

verwerking sneller wordt.  

 

http://www.stapuwv.nl/


De wijze waarop de burger in de STAP-applicatie zoekt naar de opleiding waarvoor zij/hij 

zich bij u heeft aangemeld, is aangepast. Daarmee is het voor de burger eenvoudiger en 

doeltreffender geworden om te zoeken. Wij verwachten dat door deze verbeteringen de 

wachttijden kort zullen zijn en het voor burgers makkelijker wordt hun STAP-budget aan 

te vragen.  

 

 

5. Scholingen die langer dan een jaar duren 

 

Op dit moment is het mogelijk om eenmalig STAP-subsidie aan te vragen voor een 

scholing die langer duurt dan een jaar. Aan de opleiders wordt gevraagd om in het STAP-

scholingsregister de werkelijke scholingsduur te registreren (dus ook als deze langer is 

dan een jaar). Op het STAP-aanmeldingsbewijs dient de opleider bij de einddatum van de 

scholing een datum op te geven die niet langer dan één jaar na de startdatum van de 

scholing ligt. In het geval dat een scholing langer is dan een jaar, komt de einddatum op 

het STAP-aanmeldingsbewijs dus niet overeen met de einddatum in het STAP-

scholingsregister.  

 

Zoals reeds eerder gemeld wordt samen met SZW en OCW onderzoek gedaan naar de 

wijze waarop de burgers verder kunnen worden ondersteund bij meerjarige opleidingen. 

 

 

6. Contactgegevens opleiders  

De eerste aanvraagperiode heeft ons geleerd dat het noodzakelijk is om snel met elkaar 

te kunnen schakelen. Zowel bij DUO als bij UWV zijn daarvoor contactgegevens 

beschikbaar gesteld. In het STAP-scholingsregister is er de mogelijkheid om ook uw 

contactgegevens achter te laten. Helaas worden deze slechts minimaal gevuld door 

opleiders. Dit levert bij het zoeken van de juiste afdeling of contactpersoon moeilijkheden 

op. Wij verzoeken u 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. 

 

 

 

 

 

Op de website www.stapvooropleiders.nl wordt actuele informatie voor opleiders over het 

de uitvoering van het aanvraagproces geplaatst.  

 

 

 

 

https://rio-kennisbank.duo.nl/stap/stappenplan-handmatig-registreren-stap-scholingsregister.jsp
https://rio-kennisbank.duo.nl/stap/stappenplan-handmatig-registreren-stap-scholingsregister.jsp
http://www.stapvooropleiders.nl/

