EDU-DEX en STAP: actie-informatie voor opleiders
Inleiding

Vanaf maart 2022 kunnen individuele Nederlanders subsidie aanvragen voor het volgen van een cursus,
training of opleiding. Deze STAP-subsidie is max. € 1.000 (incl. btw) en wordt rechtstreeks uitgekeerd
aan het opleidingsinstituut dat het programma verzorgt. Per jaar is hiervoor ca. € 200 miljoen beschikbaar.

Wie doet wat?

UWV voert de regeling uit in opdracht van de Ministeries van OCW en SZW.
DUO beheert in het systeem RIO een register met programma’s die voor STAP-subsidie kwalificeren;
dat zijn programma’s van het bekostigde onderwijs, van opleiders met een NRTO-keurmerk, NLQFingeschaalde programma’s, en programma’s van branche- of sector-erkende opleiders.
• EDU-DEX levert in opdracht van het Ministerie van OCW de gegevens van subsidiabele programma’s
van de EDU-DEX-deelnemers aan het STAP-register.
Let op: opleiders krijgen ook rechtstreeks te maken met UWV voor het inregelen van het proces van
subsidie aanvragen, inschrijving, betaling, afronding van de scholing, etc. De informatie hieronder gaat
alleen over het via EDU-DEX opnemen van programmagegevens in het STAP-register.
•
•

Planning

-

-

15 mei 2021 de automatische koppeling tussen EDU-DEX en het STAP-register is operationeel;
de meest recente informatie van opleiders is vanaf mei dagelijks beschikbaar voor RIO
3 juni 2021
DUO en EDU-DEX publiceren STAP-informatie voor hogescholen en universiteiten
7 juli 2021
alle nieuwe velden en veldwaardes voor STAP kunnen worden ingevoerd in EDU-DEX
1 dec. 2021 start van drie maanden testperiode van de hele subsidie-keten door UWV
1 maart 2022 de STAP-regeling wordt door UWV opengesteld voor het aanvragen van subsidies

Goed nieuws voor opleiders bij EDU-DEX

1. Geen investering: de koppeling van EDU-DEX met RIO kostte sinds mei vorig jaar honderden ITuren. Die investering is niet nodig voor opleiders aangesloten bij EDU-DEX of die dat nog gaan doen.
Dit geldt ook voor ROC’s, hogescholen en universiteiten waarvan er al ca. 15 werken met EDU-DEX.
2. Weinig tijd: als je programma’s al in EDU-DEX staan, dan vergt het een minimale inspanning (zie
hieronder bij de Acties voor opleiders) om die gegevens geschikt te maken voor het STAP-register.
3. Geen haast: de automatische koppeling tussen EDU-DEX en RIO is al 1,5 maand operationeel. Dit
betekent dat we ruim voorliggen op schema, en nu de opleiders oproepen hun informatie aan te vullen
en hen hierbij te begeleiden. Daarmee zijn we klaar ruim voordat de STAP-regeling ingaat.
4. Automatisch voor HO: voor hogescholen en universiteiten is er het komende jaar geen rechtstreekse
automatische koppeling mogelijk met RIO; alleen handmatige invoer. Echter, via EDU-DEX gaan alle
programmagegevens van aangesloten HO-instellingen wel automatisch naar het STAP-register.

Acties voor opleiders – wat moet je doen als je al bent aangesloten bij EDU-DEX?

1. Kamer van Koophandel: geef het KvK-nummer van je instelling door aan EDU-DEX - info@edudex.nl
2. Eén extra veld: voor de meeste opleiders komt er per programma precies één veld bij: “deze opleiding
+
wel/niet in STAP opnemen”. In de XML: includeInCatalog[rio/stap]. Op pagina 2: verplicht
Bij handmatig invoerende opleiders staat dit veld vanzelf op ‘ja’ als de opleider voldoet aan een van
de STAP-criteria: bekostigd onderwijs, NRTO-keurmerk, NLQF-ingeschaald, branche- of sector-erkend.
3. Grote overlap STAP en EDU-DEX: vrijwel alle andere velden die STAP verplicht stelt, zijn ook al
verplicht voor EDU-DEX: verplicht
Bijna géén extra inspanning voor opleiders bij EDU-DEX!
4. Crebo en Croho: alleen opleiders die OCW-erkende MBO- of HBO-opleidingen geven, moeten enkele
extra velden invullen (zie het overzicht op pagina 2). EDU-DEX accepteert die gegevens al vanaf 7 juli.
5. Optionele velden: in EDU-DEX en RIO zijn ook enkele extra velden voor STAP opgenomen die niet
verplicht zijn, maar die kunnen helpen om opleidingen beter vindbaar te maken in het STAP-register.
In het overzicht op pagina 2 van deze notitie is ook een compleet overzicht van deze optionele velden.
Dat is alles!

Meer informatie

• UWV
www.uwv.nl/particulieren/stap-budget en programmastap@uwv.nl
• DUO
www.duo.nl/stap en stapscholingsregister@duo.nl.
• EDU-DEX www.edudex.nl/stap-budget/ en info@edudex.nl
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