
        
 

 

BRIEF VAN DE MINISTERIES VAN SZW EN OCW 

 

 

Aan:   alle opleiders die meedoen aan de subsidieregeling STAP-budget 

Betreft:  instemming met de eisen van de subsidieregeling STAP-budget 

Datum:  15 februari 2023 

 

 

 

 

Geachte mevrouw/heer, 

 

Met deze brief informeren we u over een belangrijke toevoeging aan de subsidieregeling 

STAP-budget en de acties die in verband daarmee voor opening van het nieuwe 

aanvraagtijdvak (28 februari a.s.) van u gevraagd worden.  

 

 

Inleiding 

Het betreft een wijziging van artikel 21 die op 7 februari 2023 in werking is getreden. 

Aan dit artikel is het nieuwe lid 6 toegevoegd: 

 

6. De opleider die de velden, bedoeld in het eerste lid, invult voor opname van een 

door hem aangeboden scholing in het scholingsregister, verklaart daarmee dat de 

scholing voldoet aan de in deze regeling gestelde eisen.  

 

Dit betekent dat als een opleider zijn scholingsaanbod opvoert in het STAP-

scholingsregister, de opleider instemt met alle voorwaarden en vereisten van de regeling. 

Deze bepaling is opgenomen, omdat in de afgelopen periode bij de onderzoeken van de 

Toetsingskamer STAP is gebleken dat er opleiders zijn die zich niet houden aan de 

voorwaarden en vereisten van de regeling; sommige opleiders gaven aan dat ze niet op 

de hoogte waren van (een deel van) de voorwaarden en vereisten van de regeling.  

 

Deze nieuwe bepaling regelt dat alle opleiders door mee te doen aan STAP, verklaren dat 

de opleidingen die ze voor STAP-subsidie in aanmerking brengen, voldoen aan de in de 

regeling gestelde eisen. Dit betekent een verplichting voor de opleiders om zich op de 

hoogte te (blijven) stellen van de eisen in de regeling. Ook is een opleider verplicht te 

(blijven) controleren of het scholingsaanbod dat al in het STAP-scholingsregister staat of 

wordt opgenomen, voldoet aan de eisen. Een opleiding die niet voldoet aan de vereisten 

van de regeling, dient u niet langer voor STAP in aanmerking te brengen. We vragen u 

vóór openstelling van het volgende aanvraagtijdvak op 28 februari a.s.:  

- na te gaan of uw scholingsaanbod in het STAP-scholingsregister in 

overeenstemming is met de eisen die de subsidieregeling daaraan stelt, en  

- het aanbod dat daaraan niet voldoet z.s.m. niet meer voor STAP in aanmerking te 

brengen of alsnog zodanig aan te passen dat het voldoet aan de gestelde criteria.  

 

Indien de Toetsingskamer STAP zich op basis van onderzoek op het standpunt stelt dat 

een opleiding niet aan de eisen voldoet, kan de Toetsingskamer STAP u vragen dit 

aanbod niet langer aan te bieden als subsidiabel onder de STAP-regeling. De uiteindelijke 

uitkomst van een dergelijk onderzoek kan zijn dat de Toetsingskamer STAP de Minister 

van SZW adviseert, deze opleiding uit het STAP-scholingsregister uit te laten sluiten.  



Belangrijke eisen en voorwaarden 

Hieronder worden de belangrijkste eisen en voorwaarden in de regeling toegelicht.  

 

De definities 

 

Definitie scholing (artikel 1): scholing: opleiding of training, niet zijnde een 

bedrijfsspecifieke training, die wordt gegeven volgens een vooraf vastgesteld 

programma, waaraan een docent is verbonden, waarbij de opgedane kennis of 

vaardigheden worden getoetst. 

 

Met deze definitie van scholing wordt duidelijk gemaakt dat het moet gaan om scholing 

aan de hand van een vooraf vastgesteld programma, waar een docent aan verbonden is 

en waarbij enige vorm van toetsing is. Onder vooraf vastgesteld programma wordt 

verstaan dat er een curriculum is waaruit leerdoelen zijn af te leiden. Ook is het nodig 

dat een docent, al dan niet op oproep, beschikbaar is wanneer de deelnemer een vraag 

heeft. Dit maakt dat er echt sprake moet zijn van een kennisoverdracht en dat 

bijvoorbeeld congressen of lezingen zijn uitgesloten. Ook is het niet toegestaan losse 

examens als opleiding in het scholingsregister op te voeren. Deze nieuwe definitie treedt 

later in werking, namelijk met ingang van het tweede tijdvak op 1 mei 2023. Op deze 

manier hebben de opleiders de tijd om de gevolgen voor hun scholingsaanbod in kaart te 

brengen.  

 

Definitie subsidiabele kosten (artikel 4): subsidiabele kosten zijn: les-, cursus-, 

college- of examengeld, alsmede kosten van door de opleider verplicht gestelde 

literatuur of beschermingsmiddelen voor zover deze literatuur of middelen direct 

noodzakelijk zijn voor het volgen en afronden van de scholing, mits de kosten van 

deze literatuur of middelen in rekening worden gebracht door de opleider.  

 

De Toetsingskamer STAP is tegengekomen dat niet noodzakelijke lespakketten worden 

aangeboden of dat de kosten van lesmateriaal een disproportioneel groot onderdeel 

vormen van het lesgeld Deze wijziging van de definitie regelt dat alleen literatuur en 

beschermingsmiddelen voor STAP-budget subsidiabel zijn. Ander materiaal is voor 

rekening van de opleider of deelnemer. Deze kosten mag u dus niet meenemen in de 

totale STAP-subsidieerbare kosten in het STAP-scholingsregister. 

 

Afwegingskader arbeidsmarktgerichtheid 

 

Opleidingen in het STAP-scholingsregister moeten arbeidsmarktgericht zijn. Het is de 

verantwoordelijkheid van de opleiders om te beoordelen of een opleiding 

arbeidsmarktgericht is. Om de opleiders hierbij te ondersteunen, is het afwegingskader 

arbeidsmarktgerichtheid opgesteld. Dit afwegingskader is te vinden op de website 

www.stapvooropleiders.nl. Bij haar onderzoeken gebruikt de Toetsingskamer STAP het 

afwegingskader om te beoordelen of een opleiding arbeidsmarktgericht is. Op basis van 

voortschrijdend inzicht wordt het afwegingskader gepreciseerd. Nadere uitleg van het 

afwegingskader staat in de vorm van vragen & antwoorden op www.stapvooropleiders.nl,  

 

 

Hoe blijft u als opleider op de hoogte van wijzigingen van de vereisten 

Om te kunnen voldoen aan de wijzigingen van de regeling en aanscherpingen van het 

afwegingskader, moeten de opleiders zich op de hoogte blijven houden van de laatste 

versie van de regeling en van het afwegingskader. UWV en DUO informeren de opleiders 

over wijzigingen en aanscherpingen door middel van de nieuwsbrief STAP voor opleiders. 

Daarnaast wordt van de opleiders verwacht dat zij zich ook op eigen initiatief op de 

hoogte houden van de eisen en voorwaarden waaraan de opleidingen die ze voor STAP in 

aanmerking brengen, moeten voldoen. De actuele informatie is te vinden op de website 

www.stapvooropleiders.nl. 

 

http://www.stapvooropleiders.nl/
http://www.stapvooropleiders.nl/
http://www.stapvooropleiders.nl/


Tot slot 

Met deze brief hebben we u willen wijzen op de eisen en voorwaarden waaraan u 

verklaart te voldoen als u aan STAP meedoet. Zo borgen we dat het STAP-

scholingsregister alleen opleidingen bevat die daadwerkelijk bijdragen aan de 

arbeidsmarktpositie van de burgers die een STAP-subsidie aanvragen. De komende 

periode zullen we samen met de keurmerken en erkennende organisaties en UWV en 

DUO blijven werken aan het verder verbeteren van STAP. We rekenen daarbij op uw 

medewerking.  

 


