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Contouren regeling STAP-budget

 Kabinetsvoornemen in Regeerakkoord 2017: vervanging huidige fiscale aftrekmogelijkheid 
inkomstenbelasting voor scholing door een uitgavenregeling.
Stimulering Arbeidsmarkt Positie (STAP) is onderdeel van het totale pakket van Leven Lang 
Ontwikkelen (LLO).

 Doel en doelgroep: iedere volwassene met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt 
(9.6 mln.!) de mogelijkheid bieden scholingsactiviteiten te volgen ter versterking/stimulering van 
de arbeidsmarktpositie.

 Geen aanspraak op STAP-budget indien sprake van andere publieke onderwijs financiering
o.a. studiefinanciering, lerarenbeurs.

 Beschikbaar budget op jaarbasis ongeveer € 200 mln. 
1.000 euro maximaal per persoon per jaar.

6 aanvraagtermijnen van 2 maanden.

Beperkt tot keuze uit erkende scholingsactiviteiten van erkende opleiders uit Scholingsregister

OP = OP! (min. 200.000 toekenningen met hoge piekbelasting!)

 Beoogde inwerkingstredingsdatum per 1-1-2022, loket open per 1-3-2022

 UWV, het ministerie van SZW, DUO, de erkennende organisaties en opleiders maken SAMEN 
de STAP-regeling
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Doelgroep Burgers en de erkende STAP-opleiders

Burger - recht op subsidie

‘Iedere volwassene met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt”: 

- Tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd;

- Volksverzekerd (o.a. AOW, ANW, WLZ) gedurende 6 maanden in de afgelopen 2 jaar;

- Eén maal per jaar een subsidieaanvraag;

- Opleiding moet na de aanvraagperiode binnen 3 maanden aanvangen;

- Er nog budget is.

Opleiders – toegang tot het scholingsregister

De opleider heeft één van de vijf erkenningen:

• OCW-erkend (MBO, HBO en WO – bekostigd en contractonderwijs)

• NRTO-keurmerk

• NLQF ingeschaalde kwalificatie uit het NCP-register 

• Erkend door Nationaal Kenniscentrum EVC

• Erkend door een sector- of branche organisatie
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STAP - businessview op hoofdlijnen geheel
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STAP-aanmeldingsbewijs en vooraanmelding

STAP-aanmeldingsbewijs
- Burgers hebben bij het aanvragen van STAP-budget een STAP-

aanmeldingsbewijs nodig. 
- Het STAP-aanmeldingsbewijs wordt door de opleider aan de burger verstrekt. 
- In het STAP-aanmeldingsbewijs staat dat de burger zich bij u hebt aangemeld

of ingeschreven voor het volgen van een door STAP-budget erkende opleiding.
- Zonder dit bewijs kan de burger geen aanvraag voor STAP-budget indienen. 
- U verstrekt het STAP-aanmeldbewijs in PDF-formaat, bijvoorbeeld via email 

aan de burger

Vooraanmelding
• Extra mogelijkheid om aanvraagproces te vereenvoudigen, fouten te 

minimaliseren en te versnellen.
• Bestanduitlevering tussen opleider en UWV in CSV en XML.
• Per individu of bulk.
• Combinatie van student/klant/inschrijfnummer en geboortedatum wordt

gebruikt om vooraanmelding aan burger te tonen.

Let op:
• Vooraanmelding is geen vervanger van het STAP-aanmeldingsbewijs.
• Vooraanmelding geeft geen extra rechten bij de aanvraag voor de burger.
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Vragen vanuit opleiders

• Wat als de opleider een STAP-aanmeldbewijs afgeeft, maar de deelnemer zich uiteindelijk toch niet inschrijft?

• Het is aan de opleider om met de burger hierover afspraken te maken of STAP-subsidie een vereiste is.

• Wat als de opleider een STAP-aanmeldbewijs afgeeft, maar de subsidie is op het moment van aanvragen 

uitgeput? 

• De burger kan in een nieuwe aanvraagperiode een nieuwe poging doen. Zolang er nog voldaan wordt aan de

volgende regels

– Start opleiding niet eerder dan 4 weken na indienen van de aanvraag.

– Start opleiding binnen 3 maanden na de aanvraagperiode.
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Vragen omtrent financiële afwikkeling
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Artikel 4. Subsidiabele kosten 
Subsidiabele kosten zijn:
a. les-, cursus-, college- of examengeld,
alsmede kosten van door de opleider verplicht gestelde 
leermiddelen of beschermingsmiddelen voor zover deze 
middelen direct noodzakelijk zijn voor het volgen en afronden 
van de scholing, mits de kosten van deze middelen in rekening
worden gebracht door de opleider

b. kosten voor een EVC-procedure, die door de EVC-aanbieder
in rekening worden gebracht, waarbij als er sprake is van 
leermiddelen of beschermingsmiddelen, onderdeel a van 
overeenkomstige toepassing is.

Subsidiabele kosten zijn gelijk aan of lager dan maximale
subsidiebedrag?
Subsidiebedrag vaststellen conform subsidiabele kosten in het
scholingsregister en op STAP-aanmeldingsbewijs.

Subsidiabele kosten zijn hoger dan maximale subsidiebedrag?
Subsidiebedrag vaststellen op maximum van €1.000 in het
scholingsregister en op STAP-aanmeldingsbewijs.
Tweede factuur om, naast STAP-subsidie, het restant bij de burger
te incasseren.
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STAP-bewijs van deelname

Status
Opvoeren via Opleidersportaal (zie scherm)
- per Individu
- via bestand (bulk)

Attributen zijn vastgesteld en .CSV en XML zijn gespecificeerd.

Informatie over alle specificaties wordt volgende week via 
erkennende instanties toegezonden naar alle opleiders via erkennende
organisaties.
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STAP-bewijs van deelname - Opvoeren per individu
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STAP-bewijs van deelname – Opvoeren via bestand (bulk)
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Stand van zaken rondom aansluiting voor e-facturatie

• De STAP broker (TIE Kinetix) ondersteunt opleiders bij het ontvangen van orders en het aanleveren van e-facturen. 

• In de maanden mei, juni en juli zijn gegevens opgevraagd van opleiders voor het procesmatig en technisch aansluiten op e-facturatie.

• Ruim 500 opleiders hebben aan deze oproep gehoor gegeven en inmiddels hiervoor hun gegevens achtergelaten. 

• Voor het aansluiten is er voor gekozen om dat te doen in twee opvolgende stappen:

• eerste aansluitingen met een kleine groep (15-20 opleiders)

• aansluiten van overige opleiders

• De eerste stap is toegevoegd om eerste ervaringen op te doen en zo nodig daarmee het proces van aansluiten op e-facturatie te 

optimaliseren. 

• Het is de verwachting dat de ‘grootschalige’ aansluiting eind september zal starten.

UWV STAP | Meedenkpool opleiders 02-09-2021
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Samenloop met andere regelingen voor financiering opleidingen

Naast STAP-budget zijn er nog een hoeveelheid aan andere regelingen om financiering te krijgen:

Hoofdregel STAP-budget:

• STAP-budget wordt niet verstrekt indien er reeds subsidie/bijdrage van derde op grond van een andere regeling voor een opleiding of 

scholing wordt ontvangen.

Studiefinanciering/lerarenbeurs

• 18-30 jarigen krijgen niet de mogelijkheid voor het selecteren van een scholing die ook voor studiefinanciering in aanmerking komen uit 

het scholingsregister.

Bijdragen uit overige financieringsvormen

• Vanaf 1-3-2022 wordt co-financiering nog niet uitgevraagd. Dit wordt aangepast tijdens doorontwikkeling STAP-applicatie.
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stapvooropleiders.nl



Tijdlijn STAP-scholingsregister (RIO)

Vanaf 1 oktober 2021: 

• NRTO voert opleiders met een NRTO keurmerk op in het STAP-scholingsregister

• Zodra NRTO de opleiders heeft opgevoerd, stelt NRTO de opleiders daarvan op de hoogte

Vanaf 1 oktober 2021:

• Nadat de opleider is opgevoerd in het STAP-scholingsregister, kan de opleider die 

daarvoor kiest, handmatig het opleidingenaanbod dat deze voor STAP in aanmerking wil 

brengen, opvoeren via het portaal van DUO. 

• Dit geldt voor de door OCW erkende mbo opleidingen en voor de eigen (niet door OCW 

erkende) opleidingen en cursussen etc. De door OCW erkende ho-opleidingen kunnen 

vanaf begin december handmatig worden opgevoerd in het STAP-scholingsregister 

(omdat eerst de conversie van CROHO naar het STAP-scholingsregister door DUO moet 

worden uitgevoerd).
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Tijdlijn STAP-scholingsregister (RIO)

Vanaf begin december 2021: 

• Opleiders die met EDU-DEX werken kunnen vanaf begin december het opleidingenaanbod

dat ze voor STAP in aanmerking willen brengen via EDU-DEX in het STAP-

scholingsregister opvoeren

Van 1 december 2021 tot 1 maart 2022:

• Opleiders zijn bezig het STAP-scholingsregister te vullen, handmatig of via EDU-DEX 

• “Beproeving van de productie”

Vanaf 1 maart 2022:

• Burgers kunnen STAP-subsidie aanvragen

17



Agenda

- STAP algemeen (Wouter Teunissen)

- De opleiders en UWV (Wouter Teunissen)

- Tijdlijn STAP-scholingsregister (Wiebe Buising)

- Stappenplan STAP RIO-portaal (Patries van de Kamp) 

- Demonstratie RIO-portaal (Christiaan Hutteman)

18



Stappenplan STAP via het RIO-portaal

1. Breng uw organisatie in kaart 

2. Vraag de juiste autorisatie en eHerkenning aan voor het RIO portaal/MijnDUO

3. Voer de onderwijsaanbieder(s) op

4. Voer de onderwijslocatie(s) op

5. Voer opleidingseenheden op die niet OCW  erkend zijn

6. Voer de aangeboden opleidingen op

7. Voer cohorten op 

8. Voer de contactgegevens op

Dit stappenplan vormt de basis voor de uitleg in de Kennisbank
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Autorisatie en e-herkenning

- eHerkenning niveau 3 voor zowel DUO als UWV (kan nu al)

- RIO portaal: inlog via MijnDUO (na opvoeren door NRTO) 

- Drie rollen: Beheerder RIO algemeen, Beheerder RIO selfservice en RIO beheerder 

opleidingseenheid.

- Vanaf begin oktober met vernieuwde aanvraagformulier toegang een rollen aanvragen

- OCW erkend mbo heeft al toegang tot MijnDUO met een token en twee van de 

drie rollen

- OCW erkend HO -> vanaf 1 december in portaal

• Het is zaak om het overzicht te bewaren en het vullen van RIO bij 1 of 2 personen te 

beleggen.
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Stappen jullie mee…?


