
 

EDU-DEX - 31-1-2022  

EDU-DEX en STAP: actie-informatie voor opleiders 
 
Wie doet wat? 
• UWV voert de STAP-subsidieregeling uit in opdracht van de Ministeries van OCW en SZW. Opleiders 

hebben rechtstreeks contact met het UWV over het afwikkelen van de subsidieaanvragen. 
• DUO beheert in opdracht van het UWV in het systeem ‘RIO’ een register met programma’s die voor 

STAP-subsidie in aanmerking komen. De criteria hiervoor staan op www.stapvooropleiders.nl.  
• EDU-DEX levert in opdracht van het Ministerie van OCW de programmagegevens van honderden 

opleiders aan het STAP-register. Elke 24 uur, via een automatische koppeling. 
 

De eerste stap naar STAP? Begin altijd op www.stapvooropleiders.nl ! 
 
Goed nieuws voor opleiders bij EDU-DEX 
1. Geen investering: de koppeling van EDU-DEX met RIO kostte sinds mei 2020 honderden IT-uren. 

Die investering is niet nodig voor opleiders die zijn aangesloten bij EDU-DEX of dat nog gaan doen.  
2. Weinig moeite: 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. Snel geregeld: de automatische koppeling tussen EDU-DEX en RIO is sinds sept. 2021 al 

operationeel. Dus: zodra je gegevens goed in EDU-DEX staan, kunnen we ze doorsturen naar STAP. 
4. Hogescholen en universiteiten: kunnen voorlopig alleen handmatig programmagegevens in RIO 

zetten. Via EDU-DEX kan dat wèl automatisch; ruim 35 HO-instellingen doen dit al. 
 
Acties voor opleiders – wat moet je doen als je al bent aangesloten bij EDU-DEX? 
1. KvK-nr: mail het Kamer van Koophandel-nummer van je organisatie aan info@edudex.nl 
2. Eén extra veld: voor de meeste opleiders komt er per programma precies één veld bij om een 

programma in STAP op te laten nemen. Op pagina 2 is dit aangegeven met:  
• in elke programma-XML komt een nieuw veld: <includeInCatalog> met de waarde rio/stap; of 
• in de handmatige invoerschermen moet het veld “Publiceren naar STAP/RIO” aan staan 
• het is niet nodig om in EDU-DEX een aparte catalogus (selectie) voor STAP aan te maken 
 
Extra regel in elke program-XML (voorbeeld) of Extra veld handmatige invoer 
• <program xmlns="http://studieData.nl/schema/edudex/program" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://studieData.nl/schema/edudex/program 
http://studieData.nl/schema/edudex/program.xsd"> 

• <editor>info@internetabc.nl</editor> 
• <expires>2021-12-14</expires> 
• <format>1.5</format> 
• <generator>Internetabc XML generator</generator> 
• <includeInCatalog>rio/stap</includeInCatalog> 
• <inPublication>true</inPublication> 
• <lastEdited>2021-12-07T14:00:04</lastEdited> 

  
3. Grote overlap STAP en EDU-DEX: vrijwel alle andere velden die 

STAP verplicht stelt, zijn ook al verplicht voor EDU-DEX:                             
4. Crebo en Croho: OCW-erkende opleiders (MBO en HBO), moeten 

enkele extra velden invullen (zie het overzicht op pagina 2).  
5. Optionele velden: in EDU-DEX en RIO zijn ook enkele extra velden 

voor STAP opgenomen die niet verplicht zijn, maar kunnen helpen om 
opleidingen beter vindbaar te maken in het STAP-register. Zie pagina 2. 

6. eHerkennig #3: dit is wenselijk voor toegang tot DUO en noodzakelijk 
voor toegang tot het Opleidersportaal van UWV vanaf 15 februari 2022 

 
Dat is alles!  
 
Meer informatie 
• UWV www.stapvooropleiders.nl en programmastap@uwv.nl 
• DUO www.stapvooropleiders.nl en stapscholingsregister@duo.nl  
• EDU-DEX www.edudex.nl/stap-budget/ en info@edudex.nl  

 
 

zie ook pagina 2: EDU-DEX-veldgebruik door STAP >>>  
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EDU-DEX
veldgebruik door STAP
verplichte, optionele en aangeraden velden in EDU-DEX
voor goede opname in het STAP-register

publicatie-opties

verplicht

includeInCatalog[rio/stap] └── !verplicht includeInCatalog[rio/stap]

toelatingseisen

programAdmission verplicht

maxNumberOfParticipants ├──aangeraden max # deelnemers

startDateDetermination ├──verplicht startmomenten

studyChoiceCheck └──optioneel wel/geen studiekeuzecheck?

classificatie

programClassification verplicht

degree ├──verplicht diploma

offeredSince ├──aangeraden aangeboden sinds

offeredUntil ├──aangeraden aangeboden tot

programDuration └──verplicht opleidingsduur (nominaal)

@unit └──verplicht eenheid (dag/week/maand)

programForm ├──verplicht opleidingsvorm

programId ├──verplicht id

superProgramId ├──aangeraden superProgramId

programLevel └──verplicht diploma-niveau

curriculum

programCurriculum aangeraden

studyLoad └──aangeraden studielast

@period └──verplicht periode (week/gehele opleiding)

beschrijving

programDescriptions verplicht

programName[lang=nl] ├──verplicht opleidingsnaam (nl)

programName[lang=en] ├──optioneel opleidingsnaam (int)

webLink[lang=nl] └──aangeraden opleidingswebsite (nl)

externe erkenningen

programExternalAcknowledgements optioneel

accreditation ├──optioneel accreditatie

creboRegistration └──optioneel crebo-registratie (MBO)

creboCode ├──verplicht crebo-code

accessible ├──verplicht toegankelijk (voor alle/specifiek)

admissionRequirements ├──verplicht wel/geen toelatingseisen

learningPath └──verplicht leerroute (BBL, BOL, OVO)

crohoRegistration └──optioneel croho-registratie (HO)

crohoCode ├──verplicht croho-code

enrollmentWithDeficiency ├──verplicht wel/geen aanmelding met deficiëncie?

fastTrack ├──verplicht wel/geen versnelde opleiding?

propaedeuticPhase ├──verplicht wel/geen propedeutisch examen?

workRequirements └──verplicht wel/geen werkvereisten?

industryExamOrCertificate ├── 0..*optioneel standaard examen

industryRegistration ├── 0..*optioneel branche-registratie

nlqfRegistration ├──optioneel NLQF registratie

rioRegistration └──optioneel RIO O-nummer

verroostering

programSchedule aangeraden

genericProgramRun ├──optioneel generieke uitvoeringsvorm

programRun └── 0..*aangeraden uitvoering/startmoment

id ├──verplicht id

cost └── 0..*optioneel kosten

id ├──verplicht id

amount ├──verplicht bedrag (ex BTW)

amountVAT ├──aangeraden BTW

costType ├──verplicht type kosten

isRequiredCost └──verplicht verplicht kosten/meeroptie?

location └──aangeraden locatie

address ├──aangeraden adres

city └──verplicht stad

legenda

verplicht standaard verplicht in EDU-DEX

!verplicht STAP stelt aanvullende eisen boven de basis-eisen van EDU-DEX

verplicht verplicht, maar is onderdeel van een optioneel veld

aangeraden Wordt gebruikt door STAP - vullen is optioneel, maar sterk aangeraden

optioneel Wordt gebruik door STAP - maar is optioneel
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