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Beste opleiders,
Met deze nieuwsbrief willen we u informeren over een aantal belangrijke zaken.
1. Werkwijze Toetsingskamer STAP
De Toetsingskamer STAP (onderdeel van het ministerie van OCW) beoordeelt of de
scholing die is opgenomen in het STAP-scholingsregister arbeidsmarktgericht is. Deze
beoordeling vindt plaats op basis van de Subsidieregeling STAP-budget en het
afwegingskader ROA (Maastricht University) die de opleider bij het opvoeren van de
scholing dient te hanteren. Hier vindt u de handleiding en het afwegingskader. Op de
website stapvooropleiders.nl is op basis van de ervaringen tot nu toe een Q&A geplaatst
die de toepassing van het afwegingskader op een aantal punten verheldert en
aanscherpt.
De bevindingen uit de beoordeling van het scholingsaanbod zijn aanvankelijk via de
keurmerken en vanaf juni ook rechtstreeks aan de opleiders teruggelegd met het verzoek
om aanvullende informatie of met de aanzegging bepaald aanbod te verwijderen als dit
niet voldoet aan de voorwaarden van STAP.
Mede op basis van signalen die via het Meldpunt STAP en de media zijn ontvangen over
(mogelijk) misbruik of oneigenlijk gebruik van de STAP subsidie is rond de openstelling
van het tijdvak van 1 september een aantal opleiders in onderzoek genomen en is aan
een aantal opleiders het voornemen geuit hen (tijdelijk) uit het scholingsregister te
verwijderen. Deze procedure is bij het uitbrengen van deze nieuwsbrief nog niet afgerond
zodat daar verder geen mededingen over gedaan kunnen worden.
Richting de openstelling van het tijdvak op 1 november zal door de Toetsingskamer het
volledige scholingsaanbod in het register, opnieuw, worden beoordeeld op het aspect
arbeidsmarktgerichtheid. Ontvangen signalen over mogelijk misbruik of oneigenlijk
gebruik worden hierin meegenomen. Ook wordt, risicogericht, beoordeeld of er sprake is
van oneigenlijke prijsstijging van het scholingsaanbod.
Bevindingen uit deze beoordeling worden aan de betreffende opleider voorgelegd met de
mogelijkheid hierop binnen vijf werkdagen te reageren. De reactie wordt gewogen en
leidt ofwel tot instemming met het aanbod dan wel tot een aanmaning om het aanbod te
verwijderen. Afhankelijk van de situatie kan dit samen gaan met het voornemen de
opleider (tijdelijk) uit het register te verwijden.
Doel van deze werkwijze is om per 1 november een kwalitatief hoogwaardig aanbod van
opleidingen in het scholingsregister te hebben staan dat voldoet aan de voorwaarden van
de STAP subsidieregeling. We rekenen hierbij op uw medewerking.
Voor de volledigheid zetten we de FAQ’s over de arbeidsmarktgerichtheid hieronder op
een rij.

Op welke gronden worden hobbymatige cursussen uitgesloten?
 puur hobbymatige cursussen
 bedrijfsgerichte cursussen
 leerabonnementen
 scholing met een coaching component van meer dan 50%
 dubbele financiering: bijv. NT2, Kinderopvang scholing
 vorm van de opleiding: bijv. examentraining, seminar, kennisreizen
 inhoud activiteit: bijv. bijscholing .
 doelgroep activiteit komt niet overeen met doelgroep STAP: bijv.
pensioenactiviteiten.
Welke voorbeelden van scholingsvormen komen tot nu toe niet in aanmerking voor
STAP-budget?
 Losse examens; deze vallen niet onder de definitie van scholing als bedoeld in
artikel 1 van de subsidieregeling STAP-budget. Gedachte hierbij is dat men met
enkel het afleggen van een examen geen nieuwe kennis of vaardigheden op doet.
Let op: het examen in combinatie met de betreffende opleiding mag wel.
 Examentraining; ook hierbij wordt geen nieuwe kennis of vaardigheden geleerd en
komt daarom niet in aanmerking voor subsidie.
 NT2; hoewel deze expliciet genoemd wordt in het afwegingskader is deze
opleiding niet subsidiabel omdat deze via andere subsidies gefinancierd wordt. Op
grond van de regeling is dubbele financiering niet toegestaan.
 Seminars; deze vallen niet onder de definitie van scholing als bedoeld in artikel 1
van de subsidieregeling STAP-budget. Gedachte is dat seminars meer gericht zijn
op het inspireren en netwerken dan op het vergroten van de algemene
inzetbaarheid.
 Bijscholing/opfriscursus/opnieuw behalen en/of verlengen certificaat. Ook hierbij
wordt geen nieuwe kennis of vaardigheden opgedaan, maar wordt reeds bekende
kennis herhaald.
 Pensioen in zicht e.d. Dit type cursussen zijn gericht op mensen die met pensioen
gaan of dat net zijn. Deze vallen buiten de doelgroep voor STAP.
Let op: Deze lijst kan worden aangevuld op basis van de beoordeling van toegevoegde
scholing in het register.
Zijn er voorbeelden van hobbymatige cursussen die niet voor STAP-budget in
aanmerking komen?
 Wijncursussen en soortgelijke cursussen als whisky- en bierproeven,
bloemschikken die geen professioneel karakter hebben. Om dit te bepalen wordt
per opleiding gekeken of het niveau voldoende is om aan dit professionele
karakter te voldoen. Een basisniveau zal in de regel als hobbymatig worden
beoordeeld.
 Kennisreizen met (buitenlandse) accommodatie. Deze hebben over het algemeen
een meer hobbymatig karakter.
 Cursussen over cryptovaluta zonder professioneel karakter dragen niet bij aan de
verbetering van de arbeidsmarktpositie van de cursist. Dit zou moeten leiden tot
een overstap naar een baan m.b.t. cryptovaluta of het toepassen van de kennis
en/of vaardigheden over cryptovaluta in de huidige baan. De cursus zonder
professioneel karakter zal dan ook als hobbymatig worden beoordeeld.
 Cursussen over dropshipping zonder professioneel karakter. En waarbij de nadruk
ligt op het snel en daarmee risicovol geld verdienen. Dit leidt vervolgens niet tot
een verbetering van de arbeidsmarktpositie.
Wanneer is een taalopleiding hobbymatig en past deze niet binnen STAP-budget?
We zien in het register een groot aanbod van taaltrainingen. Talen in het kader van STAP
moeten een professioneel karakter hebben. Om het onderscheid tussen hobbymatig en

professioneel duidelijk te maken sluiten we vanaf nu aan bij het niveau van de opleiding.
De opleiding moet ten minste het B1 niveau hebben. Dit geldt zowel voor de
buitenlandse talen als voor de Nederlandse taal. NT2 en andere inburgeringscursussen
komen niet in aanmerking voor STAP-subsidie.
Wat zijn de uitgangspunten voor het criterium 'werkgeversverantwoordelijkheid'?
Om het criterium af te bakenen is een aantal algemene uitgangspunten opgesteld. Aan
de hand hiervan kan worden bepaald of een opleiding, in redelijkheid, onder de
verantwoordelijkheid van de werkgever valt, zelf bekostigd zou moeten worden en dus
niet subsidiabel is.
Algemene uitgangspunten:
 De opleiding is verplicht gesteld voor een werkgever of een beroepsgroep;
 De opgedane kennis en/of vaardigheden van een opleiding kan slechts binnen één
specifiek bedrijf gebruikt worden;
 De werkgever is wettelijk verplicht om werknemers een opleiding te laten volgen
(bijv. BHV);
 De opleiding leert verdieping van de basiskennis of vaardigheden aan een burger
die nodig is voor de uitvoering van een specifieke functie of beroep.
Let op: Als de opleiding leidt tot basiskennis of vaardigheden van een burger waarmee de
overstap naar een andere sector mogelijk wordt, past het wel binnen STAP (bijv. Wft
basis).
2. Ruim 3.300 aanvragen STAP-budget niet toegekend
UWV heeft in opdracht van de Minister van SZW een gedeelte van de ingediende
aanvragen niet toegekend. Het betreft aanvragen voor opleidingen die niet voldoen aan
de voorwaarden van het STAP-budget. De opleiders in kwestie zijn er al eerder door de
Toetsingskamer STAP op gewezen dat hun aanbod niet in lijn is met de kaders. Deze
opleiders is gevraagd de opleiding uit het STAP-scholingsregister te halen. Deze correctie
is helaas niet in alle gevallen op tijd uitgevoerd, waardoor burgers hiervoor alsnog
aanvragen konden indienen. Het betreft opleidingen die niet voor STAP in aanmerking
komen zoals cryptocursussen, dropshipping en diensten die niet als arbeidsmarktgerichte
scholing te kwalificeren zijn.
We begrijpen dat dit vervelend is voor de betrokken studenten. Daarom wordt aan hen
alsnog de mogelijkheid geboden een andere opleiding te kiezen. Het gaat om ruim 3.300
aanvragen. De Toetsingskamer STAP doet nog onderzoek naar een aantal andere
opleiders en opleidingen. Als gevolg daarvan worden ongeveer 1.500 aanvragen nog
aangehouden. Deze aanvragers krijgen binnen enkele weken uitsluitsel.
Mogelijk ziet u tot 1 november nieuwe activiteiten in uw STAP-portaal en flowportaal
Uitsluitend de studenten die hierdoor getroffen worden, krijgen de mogelijkheid vóór 1
november nog een nieuwe aanvraag in te dienen. Daarom kan het zijn dat u een nieuwe
student aangemeld krijgt die STAP-budget wil gebruiken. Dit doen we vanuit een speciale
actie.
3. Voorkom dat het studentnummer een BSN-nummer is
Op diverse STAP-aanmeldingsbewijzen hebben we geconstateerd dat het studentnummer
dat wordt gebruikt het BSN-nummer is van de burger. Het BSN-nummer is een
persoonsgegeven. Deze mag daardoor niet overal voor worden opgevraagd, gedeeld of
gebruikt. We vragen u daarom voor het studentnummer een eigen nummering te
gebruiken en niet het BSN-nummer.

4. STAP-bewijs van deelname
In de regeling STAP-budget is opgenomen dat u als opleider na het afronden van de
cursus of studie verplicht bent om aan het UWV het bewijs van deelname door te geven
(artikel 16 lid 5 van de regeling STAP-budget).
Het bewijs van deelname heeft UWV nodig om de subsidieaanvraag definitief vast te
stellen en daarmee te constateren of u als opleider terecht het budget heeft ontvangen.
Het bewijs van deelname heeft 3 beantwoordingsmogelijkheden:
- Succesvol
- Onsuccesvol, oorzaak opleider
- Onsuccesvol, oorzaak burger.
Het bewijs van deelname moet binnen 3 maanden na afronding worden doorgegeven aan
UWV. Op de website www.stapvooropleiders.nl vindt u nadere specificaties hoe u dit aan
UWV door kan geven.
5. Annulering van de scholing en intrekken van de aanvraag
Het kan voorkomen dat een burger de opleiding wil annuleren. Wij melden aan de burger
dat zij dit moeten doorgeven bij u als opleider. De burger moet ook zijn aanvraag voor
STAP-budget bij UWV intrekken.
UWV ontvangt creditfacturen van opleiders zonder dat de student bij UWV de aanvraag
voor STAP-budget heeft ingetrokken. UWV moet op dat moment uitzoeken wat de
oorzaak is van de creditfactuur. Wij verzoeken u om GEEN creditfacturen na een
annulering bij u in te sturen.
Wilt u doorgeven dat een burger heeft geannuleerd? U kunt dan bij Bewijs van Deelname
”onsuccesvol oorzaak burger” doorgeven in het opleiderportaal. Is de annulering
doorgegeven vóór de startdatum van de scholing en nadat wij uw e-factuur al hebben
uitbetaald, dan ontvangt u een creditfactuur van ons. Pas daarna kunt u het geld
terugboeken. De order vervalt als er nog geen e-factuur is ingestuurd.
6. PDF-bestanden: STAP-aanmeldingsbewijs
De burger heeft problemen met het uploaden van het STAP-aanmeldingsbewijs als in de
bestandsnaam bijzondere leestekens zijn opgenomen. De burger komt hier pas achter
tijdens de aanvraag van STAP-budget. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit met alle
bijzondere leestekens een probleem oplevert met uitzondering van ()- en _.
Wilt u er bij het vaststellen van de bestandsnaam van STAP-aanmeldingsbewijs voor
zorgen dat u geen bijzondere leestekens opneemt?

