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Agenda

• Actueel – wijzigingen in de regeling voor de nieuwe aanvraagperiode

• Ontwikkelingen in beleid – waar wordt aan gewerkt en langere termijn?

• Ontwikkelingen in de uitvoering – wat zit er aan te komen?



Actueel –
wijzigingen in de regeling voor de nieuwe aanvraagperiode 

Achtergrond – bevindingen Misbruik en Oneigenlijk gebruik

Maatregelen:

• Verleningsbegrenzing

• Uitsluiten van opleidingen

• Definitiewijzigingen

• Openbaarmaking van aantal toekenningen

• Instemming met voorwaarden en vereisten van regeling STAP-budget



Verleningsbegrenzing
- van het aantal verleningen per opleiding per opleider 

• Per kalenderjaar een maximum aantal subsidieverleningen voor een 

opleiding : 300

• De burger raakt recht op subsidie niet kwijt als gekozen opleiding de 

grens heeft bereikt. 

• De toekenning per opleiding wordt openbaar gemaakt 

• Tellen op opleidingseenheid en niet op aangeboden opleiding. 

• Tellen op subsidieverleningen en niet op subsidieaanvragen. 

• Niet toegestaan om na het bereiken van die grens een vergelijkbare 
opleiding op te voeren en voor STAP in aanmerking te brengen. 



Uitsluiten van opleidingen

• Niet proportioneel om vanwege enkele onjuiste opleidingen de opleider 
uit te sluiten in het scholingsregister.

• Nu ook de mogelijkheid om per opleiding te kunnen uitsluiten, na 
onderzoek, waarbij hoor en wederhoor wordt toegepast.

• Betreffende opleiding wordt niet meer getoond in het register en de 
burger kan voor deze opleiding geen subsidie meer aanvragen.

• Niet toegestaan om na het uitsluiten van een opleiding een 
vergelijkbare opleiding op te voeren en voor STAP in aanmerking te 
brengen.



Definitiewijzigingen

Scholingsdefinitie
“scholing die wordt gegeven volgens een vooraf vastgesteld programma, waaraan een 
docent is verbonden, waarbij de opgedane kennis of vaardigheden worden getoetst”. 

Treedt per 1 mei in werking

Subsidiabele kosten
“Subsidiabele kosten zijn: les-, cursus-, college- of examengeld, alsmede kosten van 
door de opleider verplicht gestelde leermiddelen of beschermingsmiddelen voor zover 
deze middelen direct noodzakelijk zijn voor het volgen en afronden van de scholing, mits 
de kosten van deze middelen in rekening worden gebracht door de opleider”.

• Voortaan alleen literatuur en veiligheidsmateriaal voor STAP-budget subsidiabel

• Treedt per direct in werking



Openbaarmaking van aantal toekenningen

Betreft :

• de bedrijfsnaam en de vestigingsplaats van de opleider,

• per opleiding het aantal toekenningen

• de daarvoor toegekende subsidie.

Het gaat om publieke middelen waarbij transparantie over de besteding van 
deze middelen van belang is. 



Instemming met de voorwaarden en vereisten 
van de regeling STAP-budget

Opleiders die opleidingen opvoeren in het scholingsregister en deze in 
aanmerking brengen voor STAP, verklaren dat de opleidingen voldoen 
aan de eisen die de regeling hieraan stelt. 

Vanwege het belang dat alle opleiders zich bewust zijn van de formele 
en juridische gevolgen van deze bepaling, volgt er nog een aparte brief 
naar alle aangesloten opleiders.



Ontwikkelingen in beleid –
Wat wordt aan gewerkt? 

• Extra budget (4x €125 mln.)
• Extra budget boven op huidige STAP-budget in de vorm van leerrechten
• Voor komende 4 jaar opgenomen in coalitieakkoord
• Doelgroep zijn burgers zonder/met diploma  t/m MBO4 niveau
• Eerst huidige STAP-budget uitnutten, daarna dit extra budget inzetten voor 

deze doelgroep

• Meerjarige opleidingen
• Huidige aanvragen voor meerjarige opleiding nu beperkt tot aanvraag voor 

eerste jaar
• Dit betreft een oplossing voor vervolgjaren van een meerjarige opleiding
• Betreft opleidingen met OCW-erkenning



Ontwikkelingen in beleid -
STAP - STimulering Arbeidsmarkt Positie.

STAP is een lerende regeling gericht op  - aanvullend aan andere 
inspanningen vanuit de overheid en private partijen - de 
beroepsbevolking duurzaam inzetbaar te houden.

Komende tijd wordt STAP-budget meer gericht op scholing voor kansrijke 
beroepen 
- In specifieke branches of sectoren
- Passend bij motie Dassen
 - In overleg met keurmerken, sectoren en branches



Ontwikkelingen in de uitvoering –
Wat zit er aan te komen ?

van Aanvraagpiek naar Aanvraagperiode, Aselecte toekenning (Triple A)

• Burger kan gedurende een aanvraagperiode een

aanvraag indienen.

• Weghalen van de druk ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. 

• Mogelijk om ondersteuning te bieden aan burger of opleider tijdens het aanvraagproces
• Straks zicht op het aantal afwijzingen (nu verdwijnen mensen uit de wachtrij)
• Eenvoudiger uitvoeringsproces om nieuwe wijzigingen zoals ‘Leerrechten’ te verwerken
• Burger heeft ook mogelijkheid tot intrekken van de aanvraag door met een opleider een 

nieuwe overeenkomst af te sluiten. 



Operationele uitvoering

Ontwikkelingen bij de STAP unit

Oproep tot gebruik vooraanmeldingen

Afgeronde opleidingen

Terugvorderingen

Hoe om te gaan met klachten over opleiders?

STAP voor opleidersportaal



Operationele uitvoering
Onderzoek STAP Bewijs van Deelname

• Uit de eerste 40.000 subsidieverleningen (waarvan een Bewijs van Deelname wordt 
verwacht) komt naar voren dat vrij veel opleidingen worden geannuleerd.

• Tegenvallende terugkoppeling op succesvol afgerond.

• 12% van de opleiders levert geen informatie aan over de uitkomsten van de deelname 
aan de opleiding.

• Heel divers beeld op annuleringen.

Vervolgonderzoeken en overleg met keurmerken en opleiders is gewenst.



Ontwikkelingen in de uitvoering –
Wat kunt u doen om fouten/annuleringen/intrekkingen te voorkomen?

• Groot deel van de annuleringen/intrekkingen heeft betrekking op de verkeerde keuze 
van scholing uit het scholingsregister.
Dit zorgt voor forse administratieve last bij opleider en UWV

Dit kunt u helpen voorkomen door het aanleveren van een vooraanmelding 

• Met een vooraanmelding krijgt de burger direct de juiste scholing bij de aanvraag

• Vooraanmelding is tot op het laatste moment nog te overschrijven

• Het aanleveren van een vooraanmelding is mogelijk gemaakt in het Opleidersportaal,
voorbeelden en handleiding staan op www.stapvooropleiders.nl



Service & contact 

uwv 

Hebt u vragen over het STAP-aanmelldingsbewi,js,. het Bewijs van Deelnam1e of financiele aanslluiting·? Dan

kunt u bellen met UWV via 088- 898 2,2 02. Belllen kan van m1aandag tot en 1met vrijdag van 8.00 tot 17.00

uur. 

DUO 

Wilt u 1me,e,r weten over de to 1elating van opleiders e,n het registreren van s·chollingsaanbod �n het STAP

I MinisterievanSocialeZakenen I�· r.�lnl�c,fev,inOndcrwljs.Cultuurtn I DienstUitvoeringOnderwijs � 

Werkgelegenheid � \\ttcnsc�p -11.i Ministerie110nOnden11ijs.Cu/1uuren 
Wetenschap 

scholingsregister van IDU1O? Dan kunt u bellle n naar 050-599 7738, optie 3 .. De helpdesk is elke 
dag 

bere�kbaar van 9 .. 00 tot 113.00 uur .. U kunt ook mailen naar stapscholingsregister@duo.nl.




