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Agenda

1. Opening – Wouter Teunissen

2. Introductie tot de regeling STAP-budget – Nelly Bulthuis (UWV) 

3. Scholingsregister bij DUO en ervaringen twee aanvraagperiodes – Patries van de Kamp (DUO)

4. Uitvoering STAP-budget bij UWV en ervaringen twee aanvraagperiodes– Wouter Teunissen (UWV)



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. burgers!) 
de mogelijkheid bieden scholingsactiviteiten te volgen ter versterking/stimulering van de 
arbeidsmarktpositie.

 Er is geen aanspraak op STAP-budget indien er sprake is van andere publieke onderwijs financiering,
denk hierbij aan o.a. studiefinanciering, lerarenbeurs.




 Beschikbaar budget op jaarbasis ongeveer € 160 mln. 
1.000 euro maximaal per persoon per jaar.
In een regulier jaar zijn er 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!).

 UWV, het ministerie van SZW (incl. Toetsingskamer), 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 subsidietoekenning;
- Opleiding start minimaal na 4 weken na het indienen de aanvraag en binnen 3 maanden na beëindigen van 

de aanvraagperiode;
- Zolang er nog budget is …

Opleiders – toegang tot het scholingsregister
De opleider heeft minimaal één van de zes erkenningen:
• OCW-erkend (MBO, HBO en WO – bekostigd en contractonderwijs)
• NRTO-keurmerk
• NLQF ingeschaalde kwalificatie uit het NCP-register 
• Erkend door een sector- of branche organisatie
• CEDEO-keurmerk
• CPION-keurmerk
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STAP - businessview op hoofdlijnen geheel
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Vragen? Zie ook www.stapvooropleiders.nl 
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Aantallen in het scholingsregister:
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Vooruitblik:
• Vervolg aansluiten sector en branche erkende opleiders
• Aansluiten Cedeo erkende opleiders 
• Aansluiten CPION erkende opleiders

1 maart 2 mei
Aantal opleiders 282 540
Aantal aangeboden opleidingen 53.315 81.656
Aantal actuele en toekomstige scholingsactiviteiten (cohorten) 247.617 291.867

Aantal opleiders die EDU-DEX gebruiken en in het register zitten 180



Ervaringen DUO na twee aanvraagperiodes

Wat liep meteen goed?
• Onboardingproces bij DUO voor EDU-DEX gebruikers: voorkomen van veel fouten in productie
• Samenwerking met EDU-DEX

Verbeterpunten na 1 maart
• Uitgifte Toegang Mijn DUO (ook voor EDU-DEX gebruikers) 
• Verwachtingenmanagement richting 1 maart   
• Verwerkingstijd feeds  
• Verwijderprocedure/mogelijkheden  
• Kunnen verwerken van grote hoeveelheden cohorten in feeds door DUO (in de maak)
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Vragen? Zie ook www.stapvooropleiders.nl 
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Ervaringen bij UWV na twee aanvraagperiodes

• De STAP-dienstverlening en uitvoering is per 1 maart operationeel. 
Bij DUO voldoende opleiders en scholingsaanbod vanuit erkende kwaliteitskeurmerken
Bij UWV voldoende opleiders aangesloten op financiële verwerking. Nog niet allemaal 100%!
STAP-applicatie in productie en dienstverlening op WERK-pleinen actief

• Systeemverbeteringen van eerste naar tweede aanvraagperiode  
1. Technische performance optimaliseren
2. Gebruik van vooraanmeldingen
3. Zoekfunctionaliteit voor juiste scholing vereenvoudigd
4. Voorkomen van uitval door verbetering controles
5. Testen, testen en testen

• Veel vraag bij opening van aanvraagperiodes
Direct wachtrijen en vervolgens beperkt aantal aanvragers

• Brede spreiding van aanvragers en opleidingen 
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Eerste (voorlopige) kerncijfers STAP-budget - verdeling
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Eerste (voorlopige) kerncijfers STAP-budget –
Achtergrond aanvrager (1)
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Eerste (voorlopige) kerncijfers STAP-budget –
Achtergrond aanvrager (2)
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Stappen jullie mee…?
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