
Interview met Wiebe Buising, programmamanager STAP-register (11 februari 2021) 
 
Wat is uw rol als ketenregisseur van het STAP-register?  
Als programmamanager was ik al enige tijd betrokken bij de invoering van RIO, van DUO. Toen vorig 
jaar werd besloten om het Scholingsregister van STAP onder te brengen bij DUO, raakte ik vanzelf 
betrokken bij het STAP-project. Want RIO is juist opgezet om informatie over scholingsactiviteiten 
beschikbaar te stellen aan derden – STAP is een mooie toepassing. 
 
Wat is het voordeel van de STAP-regeling voor opleidingsaanbieders? 
Een STAP-subsidie (per persoon maximaal € 1.000 incl. btw) moet het voor iedereen op de Nederlandse 
arbeidsmarkt mogelijk maken een tegemoetkoming te krijgen in studiekosten die niet op een andere 
manier vergoed worden. Opleiders kunnen dus straks doelgroepen bereiken die eerder niet de financiële 
middelen hadden om een van hun programma’s te volgen. De regering heeft besloten om de bestaande 
fiscale studieaftrek af te schaffen, en deze budgetneutraal te vervangen door de STAP-regeling. Dit 
betekent dat er op jaarbasis ca. € 200 miljoen beschikbaar is om aan STAP-subsidies uit te keren. 
 
De regeling is zó opgezet, dat potentiële deelnemers de subsidie zelf aanvragen, en dat de subsidie 
wordt uitgekeerd aan het opleidingsinstituut dat het programma verzorgt.  
 
Met welke partijen krijgen opleiders te maken in het kader van de STAP-regeling? 
Opleiders krijgen te maken met drie verschillende partijen: 
1. Allereerst met de instanties die kwaliteitskeurmerken en -erkenningen verstrekken. Dat kunnen er 

een paar zijn: 
- Ministerie van OCW: alle programma’s van de door OCW erkende instellingen in het MBO, HBO 

en WO komen in aanmerking voor opname in het STAP-scholingsregister 
- NRTO: alle programma’s van opleiders met een NRTO-keurmerk 
- Nationaal Kenniscentrum EVC: alle erkende EVC-aanbieders 
- Nationaal Coördinatiepunt NLQF: de ingeschaalde programma’s van de opleiders die deze 

programma’s mogen aanbieden 
- Erkennende instanties in branches en sectoren: op dit moment wordt nog een inventarisatie 

gemaakt welke instanties dit zijn. 
 

Deze erkennende instanties gaan aan DUO opgeven welke opleiders ‘erkend’ zijn; en waarvan de 
programma’s dus kunnen worden opgenomen in het STAP-register. 

2. Vervolgens krijgen opleiders te maken met DUO. Want DUO gaat het scholingsregister beheren, en 
heeft dus de gegevens nodig over alle programma’s die in aanmerking komen. De data, de prijzen, 
locaties, etc. De opleiders zijn er zelf verantwoordelijk voor dat deze gegevens in het 
scholingsregister worden geregistreerd. Zie hierover ook de volgende vraag. 
 

3. En tenslotte krijgen opleiders te maken met het UWV. Want de aanvragen van subsidie en de 
uitkering ervan aan de opleiders worden door het UWV verzorgd. Daarvoor komt een aparte 
applicatie met twee portals: één voor individuele aanvragers van de subsidie, en één voor de 
opleiders voor de administratieve en financiële afwikkeling. 

 
Hoe krijgen opleiders hun programmagegevens in het STAP-register? 
Opleiders met een van de genoemde kwaliteitskenmerken, kunnen hun programmagegevens op drie 
manieren aanleveren: 
• handmatig via een portal dat bij DUO vanaf 1 oktober beschikbaar is 
• via EDU-DEX – EDU-DEX is al bezig met bouwen van een automatische koppeling met DUO; de 

eerste bestanden zijn vorige maand al beschikbaar gesteld aan DUO, en vanaf mei wordt er 
regelmatig getest, zodat die koppeling na de zomer operationeel is. De gegevens die via EDU-DEX 
worden aangeleverd, worden dan vanaf 1 december opgenomen in het scholingsregister. 

• via een geautomatiseerde koppeling met DUO die vanaf 1 december beschikbaar is 
 
Waar kunnen opleiders aankloppen voor meer informatie? 
In maart zullen de ministeries van Onderwijs en Sociale Zaken een eerste gezamenlijk bericht doen 
uitgaan over de STAP-regeling. Dit bericht wordt verspreid onder de erkennende instanties (waaronder 
de NRTO), die het dan door zullen geven aan de individuele opleiders die zij hebben erkend. Opleiders 
die nu al vragen hebben over het scholingsregister, kunnen deze mailen aan implementatie-
bron@duo.nl 
 
Het is de bedoeling dat bij het verschijnen van dat eerste bericht in maart, zowel bij DUO als bij het 
UWV een aparte website beschikbaar is met meer informatie over de STAP-regeling. 
Ook op www.Rijksoverheid.nl zal dan informatie worden gepubliceerd. 
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