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

 Geen aanspraak op STAP-budget indien sprake van andere publieke onderwijs financiering
o.a. studiefinanciering, lerarenbeurs.

 Beschikbaar budget op jaarbasis ongeveer € 200 mln. 
1.000 euro maximaal per persoon per jaar aan te vragen.
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!)

 Beoogde inwerkingstredingsdatum per 1-1-2022

 UWV, het ministerie van SZW, 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 subsidieaanvraag;
- Opleiding moet na de aanvraagperiode binnen 3 maanden aanvangen;
- Er nog budget is.

Opleiders – toegang tot het scholingsregister
De opleider heeft één van de vijf erkenningen:
• OCW-erkend (MBO, HBO en WO – bekostigd en contractonderwijs)
• NRTO-keurmerk
• NLQF ingeschaalde kwalificatie uit het NCP-register 
• Erkend door Nationaal Kenniscentrum EVC
• Erkend door een sector- of branche organisatie
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STAP - businessview op hoofdlijnen geheel
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STAP - businessview op hoofdlijnen voor uitvoering door UWV
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STAP - samenwerking op hoofdlijnen bij uitvoering door UWV
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1. Aan- en afmeldproces 
(burger, opleider, UWV)

2. Financiële proces 
(opleider, UWV en STAP-Broker)

3. Reeds bekende knelpunten in 
het bekostigd MBO onderwijs:

• ‘bewijs van aanmelding’

• termijnen voor aanmelding

• wijze van afrekening

• leermiddelen via derden

• instroomperioden
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STAP - businessview op hoofdlijnen voor scholingsregister (DUO)
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1. RIO vervult de functie van STAP-scholingsregister 
(het scholingsregister is een view op RIO). 

2. De mbo-instellingen zijn erkend door de minister (erkenning OCW) en 
zitten dus al in RIO. 

3. De mbo-instellingen registreren het opleidingenaanbod (bekostigd 
onderwijs en contractonderwijs!) dat ze in aanmerking willen brengen 
voor de STAP-subsidie in RIO (t.b.v het STAP-scholingsregister).

4. Het gehele opleidingenaanbod van een mbo-instellingen (bekostigde 
opleidingen en contractonderwijs) komt in aanmerking voor de STAP-
subsidie.



De gegevens voor STAP

UWV onderkent drie niveaus in de gegevens voor STAP:

• Opleider = de onderwijsaanbieder in RIO
• Opleiding = de aangeboden opleiding in RIO
• Scholingsactiviteit = het cohort in RIO (de programmering van de aangeboden opleiding)

Wat zijn de extra gegevens voor STAP?

• mbo-instellingen registreren tot nu toe alleen de gegevens over de hele opleiding in RIO, voor STAP zijn juist 
ook de onderdelen van opleidingen en cursussen etc. relevant:
• keuzedelen en certificaten
• eigen cursussen 

• Per scholingsactiviteit dient een aantal nieuwe gegevens te worden geregistreerd, zoals start- en einddatum 
en de prijs
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De wijze van gegevenslevering
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Aanpak in het mbo

Werkgroep RIO STAP mbo:

• In december van start gegaan
• Deelnemers: ROC van Amsterdam, mbo Rijnland, ROC van Twente, Clusius College, SIS-leveranciers, MBO 

Raad, saMBO-ICT, DUO, OCW
• Onder andere overleg en afstemming over de uitbreiding van de bestaande koppeling tussen SIS en RIO met 

de STAP-gegevens
• Ook overleg en afstemming over het bredere ketenproces als gevolg van STAP, samen met UWV
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Communicatie over de STAP-regeling: algemeen

Meedenkpool UWV
UWV is in 2020 gestart met de meedenkpool Opleiders, voor het uitwerken van de uitwisseling van 
het STAP-aanmeldingsbewijs, STAP-Bewijs van Deelname en financiële verwerking inkooporder en e-
factuur. Deelnemers vanuit de vijf categorieën van opleiders uit de STAP-regeling.

Werkgroep RIO-STAP
DUO is in 2020 gestart met de werkgroep RIO-STAP, voor de afstemming over de invoering van het 
scholingsregister. Deelnemers vanuit de vijf categorieën van opleiders uit de STAP-regeling.

Start communicatie met alle opleiders
In maart versturen UWV en DUO een eerste gezamenlijke bericht over STAP aan alle opleiders 

Publiekscampagne
In Q3/Q4 wordt een publiekscampagne ingepland gericht op burgers voor de STAP-regeling
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Stappen jullie mee…?
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