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EDU-DEX, STAP en RIO ho 
 

niet-erkende programma’s opnemen in het register voor STAP-subsidie 
 
Samenvatting 
 
Opleidingen van hogescholen en universiteiten die niet door OCW erkend zijn (geen ISAT-code), kunnen vóór 
1 januari 2022 op twee manieren worden opgenomen in het STAP-register: 
    -  handmatige invoeren bij DUO (RIO) vanaf 1 oktober a.s. 
    -  invoeren bij EDU-DEX vanaf 1 juli a.s.  
 
In deze notitie geven DUO en EDU-DEX gezamenlijk informatie over de manier waarop dit gaat werken, en 
welke keuzes hogescholen en universiteiten hierbij kunnen maken. 
 
 
1. Inleiding 
 
STAP-subsidie 
Begin 2022 komt er een individuele leer- en ontwikkelsubsidie: het STAP-budget. Een tegemoetkoming van de 
overheid waarmee post-initiële scholing beter toegankelijk wordt voor volwassenen met een band met de 
Nederlandse arbeidsmarkt.  
Om een opleiding in aanmerking te laten komen voor deze subsidie moet deze zijn opgenomen in het STAP-
scholingsregister. Dit STAP-scholingsregister is een onderdeel van het bredere Register Instellingen en 
Opleidingen (RIO) bij DUO, en bevat alleen die opleidingen die voldoen aan de voorwaarden voor STAP-
subsidie. 
 
Onderwijsinstellingen die hun programma’s in aanmerking willen laten komen voor subsidie, moeten daarom 
zorgen dat de gegevens over deze programma’s (wat, wanneer, waar, hoe en tegen welke prijs) goed zijn 
geregistreerd in RIO. Meer informatie over het STAP-scholingsregister is te vinden op www.duo.nl/stap.  
 
Hogescholen en Universiteiten (HO-instellingen) 
Er zijn 11 HO-instellingen die met EDU-DEX werken. Deze notitie informeert hen over wat ze moeten doen om 
via EDU-DEX hun aanbod in het STAP-register te op te nemen.   
 
RIO, het nieuwe opleidingsregister van OCW 
In RIO kunnen onderwijsinstellingen hun organisatiestructuur en onderwijsaanbod registreren en beschikbaar 
stellen aan andere partijen (Studiekeuze123, Studielink, DUO, etc.).  
RIO vervangt de huidige registers bij DUO met gegevens over opleidingen en instellingen, zoals BRIN, CROHO 
en CREBO (voor het mbo). Meer info over RIO op www.rio-onderwijs.nl. 
 
EDU-DEX 
Via Stichting EDU-DEX stellen ruim 200 opleiders (waaronder 11 HO-instellingen) de gegevens over hun 
opleidingsaanbod beschikbaar aan bedrijven, organisaties, overheden en portals. Sinds medio mei is er een 
automatische koppeling tussen EDU-DEX en RIO. Per juni heeft EDU-DEX enkele extra velden specifiek voor 
het STAP-register.  
HO-instellingen opleiders die al met EDU-DEX werken, kunnen hun niet-geaccrediteerde aanbod voor STAP 
dus via EDU-DEX in het STAP-register publiceren. Meer info over EDU-DEX www.edudex.nl. 
 
2. Gefaseerde invoering RIO in het Hoger Onderwijs in relatie tot STAP 
 
De invoering van RIO in het hoger onderwijs kent een aantal fasen:  
 
Fase 1: conversie van Croho/BRIN naar RIO 
In september 2021 converteert DUO de gegevens in CROHO/BRIN naar RIO. Vanaf 1 oktober is RIO-HO dus 
gevuld met de gegevens over de erkenningen van instellingen, vestigingen, opleidingen en licenties (het 
onderdeel “Erkenningen” van RIO).  
 
Fase 2: RIO vullen ten behoeve van STAP 
• Rechtstreeks: van 1 oktober 2021 tot 1 januari 2022 kunnen de HO-instellingen RIO vullen met gegevens 

over de organisatorische inrichting (onderwijsaanbieders en -locaties) en over de aangeboden    >>>>>>>> 
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opleidingen en onderdelen van opleidingen. Dus ook met de opleidingen, onderdelen van opleidingen en 
cursussen etc. die ze voor STAP in aanmerking willen laten komen.  
HO-instellingen zullen dit handmatig moeten doen, omdat de geautomatiseerde koppeling tussen de 
systemen van de instellingen en RIO nog niet klaar is (zie ook Fase 3.) 

• Via EDU-DEX: HO-instellingen die gebruik maken van EDU-DEX, kunnen hun opleidingenaanbod via EDU-
DEX in RIO registreren. De automatische koppeling van EDU-DEX naar RIO is al getest en sinds 17 mei 
2021 operationeel. Deze wordt op 1 december 2021 geactiveerd.  

 
Fase 3: implementatie geautomatiseerde koppeling RIO-HO 
Dit betreft de implementatie van het advies van de werkgroep architectuur RIO ho, met daarin een centrale rol 
van de Open Onderwijs-API.  
Een planning voor de ontwikkeling van deze API moet nog worden gemaakt.  
 
3. Acties voor de koppeling met het STAP-register via EDU-DEX 
 
Het gezamenlijke advies van het implementatieteam RIO-ho en EDU-DEX is als volgt: 
a. Overleg met je collega die zich bezighoudt met RIO of met EDU-DEX, wanneer je deze twee koppelingen 

niet allebei zelf beheert 
b. Besluit of je vóór 1 januari a.s. niet-erkende opleidingen van jullie instelling in het STAP-register wil 

opnemen. Als je dat niet wilt, is verdere actie niet nodig. 
c. Maak een keuze: 

 óf handmatig invoeren in RIO vanaf 1 oktober (hiervoor zijn per 1 oktober a.s. invoerschermen en 
instructies beschikbaar) 

 óf voor (automatisch of handmatig) invoeren bij EDU-DEX vanaf 1 juli (lees verder bij punt d.) 
d. EDU-DEX is per 1 juli klaar om de automatische of handmatige invoer van jullie instellingen voor STAP 

volledig te verwerken.  
e. Aan jullie kant moeten daarvoor nog en paar acties worden ondernomen: 

- voor bachelor/masteropleidingen die nog geen ISAT-registratie hebben maar die je alvast in het STAP-
register wilt opnemen, kun je bij RIO een O-code aanvragen; dit kan eenvoudig via het bestaande RIO-
portaal door op te geven: 

• de naam 
• de begindatum 
• evt. samengevoegde opleidingseenheden of clusters 

- vul je vanaf 1 juli de bestaande EDU-DEX-gegevens aan met: 
• een O-code (zie hierboven) dit geldt alleen voor de eventuele bachelor/master-opleidingen die nog 

geen ISAT registratie hebben  
• “ja” in het nieuwe veld ‘wel/niet opnemen in STAP-register’ 
• optioneel enkele andere velden die voor STAP echter niet verplicht zijn; zie hiervoor de 

Specificaties STAP-register 
 
4. Tot slot 
 
De STAP-regeling wordt uitgevoerd door het UWV; alleen het STAP-register is een onderdeel dat door DUO 
wordt verzorgd. Meer info op: stapscholingsregister@duo.nl. Meer info over EDU-DEX: info@edudex.nl.  
 
Met vragen over andere aspecten van de STAP-regeling, mail met programmastap@uwv.nl.  
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