
        
 

 

 

Nieuwsbrief STAP voor opleiders  

 

 

Eerste tijdvak STAP van 2023 wordt overgeslagen 

 

 

Beste opleiders, 

 

Op 12 december ’22 hebben de ministers van SZW en OCW in een brief de Tweede 

Kamer geïnformeerd over het kabinetsbesluit om het eerste tijdvak van het STAP-budget 

in 2023 over te slaan.  

 

De Toetsingskamer heeft op dit moment nog ruim 3.500 opleidingen bij ongeveer 200 

opleiders in onderzoek. Er is tijd nodig om dit onderzoek zorgvuldig uit te voeren, met 

hoor en wederhoor. Onlangs heeft de rechtbank in een zaak rondom STAP besloten dat 

betalingen aan een opleider, met opleidingen die door de Toetsingskamer worden 

onderzocht, niet aangehouden mogen worden. Enkel het feit dat een opleiding in 

onderzoek is, is volgens de rechter onvoldoende reden om een opleider (nog) niet te 

betalen. Dit betekent dat opleidingen die in onderzoek zijn, gewoon gevolgd kunnen 

worden en dat de aangehouden subsidies uitbetaald zullen worden aan de opleider.  

 

Aangezien dit een risico in zich heeft dat verkeerde scholing wordt gesubsidieerd en 

achteraf moet worden teruggevorderd, is besloten het januaritijdvak over te slaan. 

Hiermee wordt tijd gecreëerd om een aantal maatregelen gericht op het terugdringen 

van misbruik en oneigenlijk gebruik te implementeren. De brief aan de Tweede Kamer 

waarin het besluit wordt toegelicht, kunt u (Kamerbrief Overslaan januaritijdvak STAP-

regeling | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl) vinden, het persbericht over het besluit (Kabinet 

slaat januaritijdvak voor STAP-budget over | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl). 

 

Wij realiseren ons dat dit besluit grote gevolgen heeft voor u en voor de cursisten die 

zich bij u hebben aangemeld voor een opleiding die start vanaf februari 2023. Het feit dat 

het bij STAP gaat om publieke middelen, die rechtmatig besteed moeten worden, heeft 

bij dit besluit het zwaarst gewogen. Bovendien is misbruik en oneigenlijk gebruik 

ondermijnend voor STAP. 

 

Het eerstvolgende moment waarop STAP-subsidie kan worden aangevraagd is 28 

februari 2023. Het voor 2023 beschikbare STAP-budget blijft gelijk en zal over vijf 

aanvraagtijdvakken worden verdeeld. Meer informatie voor de aanvragers van STAP-

budget volgt via UWV STAP - Melding (stapuwv.nl). 
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