
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief STAP-budget voor opleiders 8 februari 2022 

 

U ontvangt deze nieuwe nieuwsbrief via uw erkennende organisatie 

 

Ketenbeproeving STAP 

In januari is de zogenaamde ketenbeproeving STAP uitgevoerd, waarbij 12 opleiders de 

verschillende processen in de STAP-keten hebben doorlopen. Het was een diverse groep 

opleiders, privaat en door OCW bekostigd, groot en klein. De drie verschillende manieren 

om gegevens in het STAP-scholingsregister op te voeren zijn aan bod gekomen: via EDU-

DEX, handmatig en via de geautomatiseerde koppeling met het eigen informatiesysteem.  

Vervolgens heeft UWV inzage gegeven in de omgeving van de burger en heeft UWV de 

scholing in de productieomgeving van het STAP-scholingsregister laten zien.  

 

De ketenbeproeving was zeer nuttig, de opleiders hebben veel goede en bruikbare 

opmerkingen gemaakt bij de processen en systemen in de STAP-keten. Voorts zijn 

enkele technische fouten geconstateerd in de systemen, die door DUO en UWV zijn 

hersteld. In deze nieuwsbrief wordt ingegaan op een aantal vragen en opmerkingen van 

opleiders die in de ketenbeproeving naar voren kwamen. 

 

 

Meerjarige opleidingen 

Bij de start van STAP per 1 maart a.s. kan éénmalig subsidie worden aangevraagd voor 

een meerjarige opleiding (een scholing die langer duurt dan 12 maanden). In 2022 wordt 

door SZW, DUO en UWV bekeken of en hoe subsidie kan worden aangevraagd voor 

meerjarige opleidingen.  

 

Vooruitlopend op de nadere uitwerking van de omgang met meerjarige opleidingen dient 

de burger vanaf 1 maart 2022 bij de aanvraag al aan te geven of het om een meerjarige 

opleiding gaat. Dit wordt aan de burger gevraagd omdat in het STAP-scholingsregister 

(ook) opleidingen staan met een instroomperiode, waardoor niet afgeleid kan worden of 

een opleiding langer dan 12 maanden duurt. Onderstaande schermprint toont hoe dat er 

voor de burger uitziet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Omdat nu nog niet bekend is hoe met meerjarige opleidingen zal worden omgegaan, kan 

de burger aan deze opgave geen rechten ontlenen voor de mogelijke toekenning van een 

vervolg subsidie.  

 

 

STAP-scholingsregister: datumvelden en foutmeldingen 

Met name opleiders die hun scholingsaanbod handmatig (via het RIO-portaal) opvoeren 

in het STAP-scholingsregister, merken dat ze bij veel gegevens datumvelden 

(startdatum, einddatum etc.) moeten invullen. Het is niet altijd duidelijk wat de datum 

betekent en waarom dit veld moet worden ingevuld. Op de invoerschermen van het RIO-

portaal zal DUO meer toelichting plaatsen bij de datumvelden. Ook heeft DUO een 

overzicht gemaakt van alle datumvelden, met een nadere toelichting. Dit overzicht is 

opgenomen in de RIO kennisbank. Verder is in de kennisbank een overzicht opgenomen 

met foutmeldingen die kunnen verschijnen tijdens het vastleggen van scholingsaanbod in 

RIO.  

 

 

STAP-scholingsregister: prijzen en subsidiebedrag 

Aan de opleiders wordt gevraagd om van elke scholing (in het STAP-scholingsregister is 

dit het cohort) aan te geven wat de totale verplichte kosten en de totale STAP- 

subsidieerbare kosten zijn. Deze gegevens zijn opgenomen in de STAP-regeling, als 

verplicht te leveren gegevens. 

• De totale verplichte kosten zijn de standaard- of catalogus prijs van de 

scholingsactiviteit. Het gaat om het totale bedrag, dus als een opleider BTW-

plichtig is, dan is het de prijs inclusief BTW. 

• De totale STAP-subsidieerbare kosten zijn de totale verplichte kosten minus de 

kosten voor de componenten waarvoor geen STAP-subsdie kan worden 

aangevraagd. Dit bedrag kan dus hoger zijn dan € 1.000,-.  Let op: als dit veld 

niet is gevuld in het STAP-scholingsregister, dan wordt de subsidieaanvraag van 

de burger bij UWV afgewezen.  

 

Hieronder nog even aangegeven wat volgens de regeling subsidiabel is: 

Wél subsidiabel zijn:                                                        

o Les-, cursus- of collegegeld   

o Examengeld 

o Verplichte leer- of beschermingsmiddelen voor zover door de opleider 

verstrekt 

o Studiemateriaal voor zelfstudie 
o Kosten voor de leslocatie (mits redelijk geprijsd en enkel geldend voor de 

locatie van de scholingsactiviteit) 
Niet subsidiabel zijn: 

o Elektronische apparatuur 
o Catering 
o Extra lesboeken of studiemateriaal                       

 

 

Voorportaal UWV en STAP-scholingsregister 

Onderdeel van de ketenbeproeving was de beoordeling van het voorportaal van de STAP-

appliciatie van UWV. Het voorportaal is het openbare gedeelte van het burgerportaal, 

waar de scholingen te vinden zijn waarvoor STAP-subsidie kan worden aangevraagd. Het 

voorportaal wordt gevuld met gegevens die door u zijn opgevoerd in het STAP-

scholingsregister. Uit de ketenbeproeving kwam naar voren dat het voor opleiders 

belangrijk is om te weten welke gegevens uit het STAP-scholingsregister op het 

voorportaal van UWV worden getoond.  

https://rio-kennisbank.duo.nl/images/toelichting-datums-versie-11.pdf


 

Onderstaande figuur is een schermprint van het voorportaal, waar naar een scholing 

gezocht kan worden.  

 
 

Gegeven op het voorportaal Gegeven in het STAP-scholingsregister 

Scholingsactviteit De naam van de opleiding.  

Opleider De naam van de onderwijsaanbieder. 

Locatie De onderwijslocatie (plaatsnaam of adres).  

Subsidiebedrag De totale STAP-subsidieerbare kosten zoals 

opgevoerd bij het cohort. 

Voertaal De voertaal zoals opgevoerd bij de 

aangeboden opleiding.  

Opleidingsniveau Het niveau zoals opgevoerd bij de opleiding. 

Opleidingsvorm De opleidingsvorm zoals opgevoerd bij het 

cohort. 

Startdatum Het instroommoment zoals opgevoerd bij het 

cohort of, indien sprake is van een 

instroomperiode: 

de datum van indienen aanvraag plus vier 

weken. 

 

 

In onderstaande schermprint is zichtbaar welke gegevens worden getoond als de burger 

een scholingsactiviteit heeft geselecteerd.  

vanaf



 
 

Gegeven op het voorportaal Gegeven in het STAP-scholingsregister 

Website Het internetadres zoals opgevoerd bij de 

aangeboden opleiding. Hiermee kan de burger 

doorlinken naar uw website van de scholing. 

Startdatum Het instroommoment zoals opgevoerd bij het 

cohort of, indien sprake is van een 

instroomperiode: 

De datum van indienen aanvraag plus vier 

weken indien de instroomperiode eerder 

begint. 

Einddatum De einddatum zoals opgevoerd bij het cohort, 

of indien sprake is van een instroomperiode: 

het einde van de instroomperiode. 

Totale kosten De totale verplichte kosten zoals opgevoerd 

bij het cohort. 

Subsidiebedrag De totale STAP-subsidieerbare kosten met een 

maximum van € 1.000,00. 

 

 

Voorportaal live op 14 februari 

Het voorportaal van UWV gaat op 14 februari live, dus twee weken voor 1 maart. Op 

deze manier willen UWV en DUO u als opleider de mogelijkheid bieden om te beoordelen 

of uw scholingsaanbod op het voorportaal wordt getoond zoals u dat wilt. U hebt dan nog 

de gelegenheid om de registratie in het STAP-scholingsregister aan te passen.  

 

Ook kunt u vanaf dat moment al vooraanmeldgegevens uploaden waardoor het 

aanvraagproces voor uw studenten wordt vereenvoudigd. Voor het uploaden van het 

bestand met vooraanmeldgegevens heeft u EHerkenning nodig voor het KvK nummer 

waarmee u uw aanbod registreert in het STAP-scholingsregister. 

 

 

  

vanaf

vanaf

Subsidiebedrag €1000,00



Wijzigen van locatie, startdatum, einddatum of prijs 

Het komt in de praktijk voor dat een opleider de locatie, startdatum of de prijs van een 

scholing wijzigt. Bijvoorbeeld: de samenvoeging van scholing op verschillende locaties 

naar één locatie.  

• Indien het een wijziging betreft voordat de subsidieaanvraag is ingediend en 

toegekend, dan dient de opleider de laatste stand van zaken (wijziging t.o.v. 

STAP-scholingsregister) op te geven op het STAP-aanmeldingsbewijs. Een lager 

STAP-subdiebedrag is mogelijk, een hoger STAP-subsidiebedrag leidt tot een 

afwijzing van de aanvraag.  

• Indien het een wijziging betreft van een scholing waarvoor aan de burger al een 

STAP-subsidie is toegekend, dan dient de burger deze wijziging door te geven via 

het burgerportaal van UWV.  

• Als opleider bent u verplicht om het niet doorgaan van de scholing door te geven 

aan UWV (in het opleidersportaal achter EHerkenning) en wordt van u verwacht 

dat u zelf het subsidiebedrag terugstort.  

 

 

Startmoment opleiding 

Voor een aanvraag STAP-budget zijn de volgende voorwaarden van toepassing bij de 

keuze van de juiste scholing: 

- de scholing mag nog niet gestart zijn; 

- de scholing start in de periode van 4 weken na indiening van de aanvraag en 

uiterlijk drie maanden na het eindigen van de aanvraagperiode. 

 

Deze periode is in de regeling opgenomen om zekerheid aan de burger te kunnen bieden 

dat STAP-budget kan zijn toegekend voordat de scholing aanvangt. In de selectie van 

scholing in het STAP-scholingsregister bij de aanvraag wordt er rekening gehouden met 

deze termijnen. Bij het aanmaken en verstrekken van het STAP-aanmeldingsbewijs 

houden de opleiders dan ook rekening met deze voorwaarden. 

 

 

Belactie UWV 

In de komende periode zal UWV diverse opleiders telefonisch gaan benaderen. Het doel 

van de belactie is om samen met u na te gaan of u voldoende voorbereid bent om STAP 

per 1 maart a.s. uit te voeren richting uw potentiële klanten, of u voldoende voorbereid 

bent voor de samenwerking met UWV in het kader van STAP, en ook of er nog specifieke 

informatie ontbreekt op www.stapvooropleiders.nl. 

 

Daarnaast zal UWV opleiders benaderen die wel aanbod in het STAP-scholingsregister 

opvoeren, maar de financiële aansluiting bij UWV nog niet hebben afgerond. Het verzoek 

aan u is om zelf in uw organisatie nog een check te doen of dit is afgerond. 

 

 

Financiële aansluiting en opvoeren contactgegevens opleider 

Om mee te doen met de STAP-regeling dient u als opleider in het STAP-scholingsregister 

te worden geregistreerd. Hiervoor heeft u een erkenning nodig van uw erkennende 

organisatie. Uw erkennende organisatie registreert u in het STAP-scholingsregister. 

 

Na registratie in het STAP-scholingsregister kunt u zelf uw gegevens als opleider (RIO: 

onderwijsaanbieder) aanvullen, waarna u scholingsactiviteiten kunt opvoeren in het 

STAP-scholingsregister. Bij het opvoeren van uw gegevens als opleider is het van belang 

om de velden met STAP-contactgegevens in te vullen. Dit is op dit moment slechts door 

ongeveer 25% van de opleiders gevuld. Met deze gegevens kan UWV met de juiste 

afdeling contact opnemen en dit voorkomt dat er niet uitbetaald kan worden. Wij vragen 

hiervoor dan ook uw aandacht.  

 

http://www.stapvooropleiders.nl/


Na het opvoeren van u als opleider geeft DUO een aantal gegevens door aan UWV. 

Vervolgens kan UWV contact opnemen voor uw financiële aansluiting. Pas na afronding 

van de financiële aansluiting kan UWV STAP-budget aan u uitbetalen. 

 

 

Afwegingskader arbeidsmartkgerichtheid scholing 

Arbeidsmarktgerichtheid van de scholing is één van de voorwaarden voor deelname aan 

het STAP-budget. Hobbycursussen komen niet in aanmerking voor het STAP-budget. Het 

is de verantwoordelijkheid van de opleiders met een generiek keurmerk (op dit moment 

NRTO, later ook Cedeo) om zelf te bepalen of een scholingsactiviteit arbeidsmarktgericht 

is. Om opleiders te ondersteunen bij het bepalen of een scholing wel of niet 

arbeidsmarktgericht is, heeft ROA in opdracht van het ministerie van SZW een 

afwegingskader opgesteld. Het afwegingskader staat op de website 

www.stapvooropleiders.nl. De toezichtkamer voor het STAP-budget zal met steekproeven 

onderzoek doen naar de toepassing van dit kader. 

 

Tenslotte 

Als u vragen heeft over het STAP-scholingsregister, dan kunt u contact opnemen met 

DUO. Als u vragen heeft over het STAP-aanmeldbewijs, de vooraanmelding, het bewijs 

van deelneme en de financiële aansluiting, dan kunt u contact opnemen met UWV. De 

contactgegevens van DUO en UWV staan op www.stapvooropleiders.nl. 

 

Wij wensen u veel succes met de voorbereidingen op STAP! 

 

 

 

https://www.stapvooropleiders.nl/wp-content/uploads/2022/01/ROA_R_2021_7_Afwegingskader-STAP.pdf
http://www.stapvooropleiders.nl/
http://www.stapvooropleiders.nl/

