BEOORDELINGSPROCEDURE RAAMWERK ERKENNINGEN
EN KEURMERKEN STAP-REGELING
1.1

Positie en toepassing

Het Raamwerk is een onafhankelijk kader met verschillende toetsingsonderdelen op minimale eisen
en richtlijnen voor aanscherping. Daarmee biedt het kader beoordelingsmarges, die op basis van
voortschrijdend inzicht (opgedane ervaring met het kader na inwerkingtreding van de regeling)
kunnen worden bijgesteld.
Het Raamwerk bevat essentiële kwaliteitscriteria, waarmee keurmerken of erkennende instanties
beoordelen of opleiders voldoen aan bepaalde kwaliteitscriteria. Toepassing van het kader zorgt
ervoor dat het STAP scholingsregister via erkenningsregelingen en keurmerken opleiders en
scholingsactiviteiten omvat die voldoende kwaliteiten (blijven) hebben en bijdragen aan de
doelstellingen van STAP, en dat misbruik en oneigenlijk gebruik van de regeling zo veel als
mogelijk voorkomen wordt.
Het Raamwerk is een instrument dat door de Toetsingskamer STAP voor voornoemde doelen wordt
ingezet en dat de erkenningsregelingen en keurmerken die voor registratie in het STAP
scholingsregister in aanmerking (willen) komen beoordeelt. Het kan als checklist worden benut
door aanvragers tot toetreding.

1.2

Aanvraag- en beoordelingsproces

Het Raamwerk wordt ingezet in het aanvraag- en beoordelingsproces, waar erkennende en
keurmerk verlenende instanties mee te maken krijgen. Dit proces ziet er als volgt uit 1:
Aanvraag toetsingsprocedure
Keurmerken of erkennende instanties (hierna de aanvrager) kunnen een aanvraag voor toelating
tot het scholingsregister STAP indienen bij de Toetsingskamer STAP (hierna de toetsingskamer) via
de website van de toetsingskamer.
De aanvrager kan op de website alle informatie over de aanvraagprocedure vinden inclusief het
daarvoor beschikbare gestelde formulier en het Raamwerk. Tevens zal op de website vermeld
worden welke aanvullende bijlagen en gegevens nodig zijn voor een volledige aanvraag.
Voorbereiding toetsing
De aanvrager bereidt de toetsing van de aanvraag voor door de checklist van het Raamwerk in te
vullen en de actuele, volledige en relevante documentatie waarnaar in de checklist verwezen wordt
bij te voegen.
Deze documentatie betreft de door het keurmerk gehanteerde criteria en procedures op basis
waarvan het keurmerk of erkenning aan opleiders is verleend. Dat betekent dat de aanvrager aan
de hand van de checklist controleert of zij op alle aspecten voldoet aan de gestelde criteria.
Beoordelingsproces
De toetsingskamer bevestigt de formele aanvraag door middel van een digitale
ontvangstbevestiging binnen 5 werkdagen na binnenkomst van de aanvraag en beoordeelt de
aanvraag binnen maximaal 13 weken na binnenkomst van de aanvraag.
De toetsingskamer beoordeelt de aanvraag en het ingevulde Raamwerk op volledigheid en
juistheid. Voor een inhoudelijke beoordeling en advies zal de toetsingskamer zicht laten bijstaan
door een ingehuurde organisatie met inhoudelijke onderwijskundige kennis. Daarbij kan de
toetsingskamer naar aanleiding van het advies van de ingehuurde organisatie de aanvrager
verzoeken om aanvullende informatie te verstrekken en indien nodig deze verder toe te lichten in
een gesprek met de ingehuurde organisatie.
De toetsingskamer bereidt naar aanleiding van de beoordeling en het advies van de ingehuurde
organisatie het besluit voor tot toelating of afwijzing van de aanvrager tot het STAP-register.
Intrekken van de aanvraag
De aanvrager kan gedurende het gehele beoordelingstraject de aanvraag intrekken, tot aan het
moment dat er een definitief besluit – conform de Algemene wet bestuursrecht – is genomen en dit
besluit is gepubliceerd.
Herbeoordeling
De aanvrager dient om de 24 maanden na het toekenningsbesluit een herbeoordeling in bij de
toetsingskamer. Te zijner tijd ontvangt de aanvrager nadere informatie over dit proces.

1
De hier opgenomen procedure is gelijk aan de procesbeschrijving die de toetsende instantie daartoe heeft opgesteld
(SZW/UvB, maart 2022).

1.3

Beslisregels

Oordeel per aspect
De Toetsingskamer beoordeelt ieder aspect apart:
Voldoet:

de aanvrager toetst voldoende de kwaliteit van opleiders op dit
aspect.

Voldoet ten dele:

de aanvrager toetst in belangrijke mate de kwaliteit van
opleiders op dit aspect, maar er zijn aanscherpingen nodig om
volledig aan de gestelde eisen te voldoen (zie aanvullende
beslisregels).

Voldoet niet:

de aanvrager toetst onvoldoende de kwaliteit van opleiders op
dit aspect.

Eindoordeel
De Toetsingskamer formuleert, eventueel op basis van een pre-advies, een gewogen en
gemotiveerd eindoordeel over de erkenning of het keurmerk. Daarbij neemt het de volgende
beslisregels in acht:
Positief:

op alle aspecten ‘voldoet’.

Positief onder

maximaal op twee aspecten een ‘voldoet ten dele’ waarbij de

voorwaarden:

toetsingskamer het opleggen van voorwaarden adviseert (zie
aanvullende beslisregels).

Negatief:

‘voldoet niet’ op een of meer standaarden en eveneens bij drie
of meer ‘voldoet ten dele’.

Aanvullende beslisregels
Bij een ‘voldoet ten dele’ toetst de aanvrager in belangrijke mate de basiskwaliteit van
opleiders, maar er zijn aanscherpingen nodig om volledig aan de eisen van het Raamwerk
voor de STAP-regeling te voldoen. Hiertoe worden voorwaarden opgelegd door de
toetsingskamer. Voor een eindoordeel ‘Positief onder voorwaarden’ weegt de
toetsingskamer af of het haalbaar is dat de aanvrager binnen twee jaar aanscherpingen in
de toetsing heeft gerealiseerd. Alleen wanneer de toetsingskamer vaststelt dat dit
realistisch is, wordt besloten tot het stellen van voorwaarden. De toetsingskamer
formuleert dan concreet welke aanscherpingen moeten worden gerealiseerd, waarbij de
minimale eisen zoals geformuleerd in het Raamwerk als uitgangspunt worden gehanteerd.
De aanvrager wordt in dat geval voor maximaal twee jaar voorwaardelijk toegelaten tot het
STAP scholingsregister, waarna een herbeoordeling plaats zal vinden.
Acht de toetsingskamer realisatie van de noodzakelijke aanscherpingen in twee jaar niet
haalbaar, dan wordt het eindoordeel ‘Negatief’. De aanvrager kan vanaf twee jaar na een
negatief oordeel opnieuw een toetsingsaanvraag indienen.
Aanbevelingen
De toetsingskamer kan bij ieder aspect suggesties voor verbetering doen die in de
toetsingsrapportage worden onderscheiden van de onderbouwing van de oordelen.

1.4

Beoordeling onder voorwaarden

Indien de toetsingskamer besluit een aanvrager onder voorwaarden toegang te verlenen tot het
STAP scholingsregister, wordt door de toetsingskamer in dit besluit vastgelegd aan welke
voorwaarden de aanvrager moet voldoen en binnen welke termijn. Hieruit volgt onderstaande
procedure:
•

De aanvrager levert voor het einde van de gestelde termijn documentatie aan de

•

De toetsingskamer beoordeelt of inderdaad aan de gestelde voorwaarden voldaan wordt.

•

Over de inrichting van de beoordeling vindt afstemming plaats tussen de aanvrager en de

toetsingskamer waarin aangetoond wordt dat aan de gestelde voorwaarden voldaan wordt.

toetsingskamer.
•

De toetsingskamer brengt opnieuw een beoordelingsbrief uit met daarin opgenomen een
besluit over toelating tot het STAP scholingsregister.

•

Indien binnen de gestelde termijn niet aan de voorwaarden is voldaan, verleent de
toetsingskamer geen toegang tot het STAP scholingsregister.

1.5

Evaluatie

De toetsingskamer ziet het als haar taak de werking van het Raamwerk doorgaand te evalueren en
te verbeteren. Zij doet dat door na afloop van beoordelingen die zij zelf coördineert met de
aanvrager de procedure te evalueren. De toetsingskamer biedt de aanvrager de mogelijkheid om
na afronding van procedures waarbij de toetsingskamer betrokken is, de toetsingskamer uit te
nodigen voor een evaluatief gesprek over de procedure. Dit gesprek is gericht op evaluatie en
verbetering van de procedure en betreft niet de uitkomst ervan of daarin uitgesproken oordelen.

1.6

Bezwaar

Bij alle besluiten van de toetsingskamer op de in dit Raamwerk beschreven procedures bestaat de
mogelijkheid van bezwaar en beroep op basis van de Algemene wet bestuursrecht. Hierover wordt
informatie verstrekt op de website https://www.stapvooropleiders.nl/.

