
Begrippen:

Portaal
Deze term wordt gebruikt voor een website van waaruit men 
verder over internet kan surfen

Register
Plek waar gegevens gestructureerd vast gelegd en bewaard worden.



Portalen en Registers 
:

Portalen
• Kies MBO
• Centraal aanmelden
• Stimulering van ArbeidsmarktPositie (STAP)
• National Platform Leren en Ontwikkelen (NPLO)
• …….

Register Instellingen en Opleidingen (RIO)
• Rio aangeboden opleiding (BOL en BBL)
• Rio onderwijs activiteit privaat

• Erkend SBB: certificaat, keuzedeel, ODT, OVO, BOL en BBL
• Rest: Brachecertificaat, onderdeel Kwalificatiestructuur, …….

Edu-dex
• Via EDU-DEX gaan elke 24 uur de actuele gegevens over tienduizenden 

opleidingen en cursussen, van honderden opleiders naar bedrijven, 
organisaties, overheden en portals

• Edudex vult ook RIO voor STAP

https://mijn.edudex.nl/opleiders/


STAP

• STAP-budget is een nieuwe vergoeding voor scholing en staat voor 
Stimulering van de ArbeidsmarktPositie. 

• Met dit budget kunt u uw positie op de arbeidsmarkt verbeteren. U kunt een 
vergoeding van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen om te gebruiken voor 
scholing. 

• Deze vergoeding vervangt de belastingaftrek voor studiekosten bij de 
inkomstenbelasting.



NPLO
• Nationaal Platform Leren en Ontwikkelen

• Opleidingen voor Werkende en werkzoekende

• Manieren om een opleiding te betalen

• Loopbaanadviseurs in de Buurt



RIO

• Registratie Instellingen en Opleidingen
• Gegevens zijn gemakkelijk te ontsluiten
• Meer zeggenschap over de gegevens
• Vermindert administratieve last



Edu-dex
• EDU-DEX gaan elke 24 uur de actuele gegevens over tienduizenden 

opleidingen en cursussen, van honderden opleiders naar bedrijven, 
organisaties, overheden en portals

• Vanaf januari 2022 ook naar het STAP-register waar alle Nederlanders 
een individuele scholingssubsidie kunnen aanvragen.

https://mijn.edudex.nl/opleiders/
https://www.edudex.nl/stap-budget


NPLO

Opleidingen voor werkenden en werkzoekenden
• Uit het onderzoek ‘Ik wil verder leren.nl’ blijkt dat het werkenden en 

werkzoekenden helpt als informatie over opleidingen op 1 plek staat. 
Op het NPLO staan alle soorten opleidingen voor mensen die werken 
of werk zoeken. Zoals trainingen en cursussen en opleidingen met een 
wettelijk goedgekeurd diploma. Voor het inschrijven voor een 
opleiding verwijst het NPLO door naar de opleider.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/documenten/kamerstukken/2019/12/12/rapport-ikwilverderleren-nl-november-2019


NPLO

Manieren om een opleiding te betalen
• De overheid of de werkgever vergoedt soms (gedeeltelijk) de kosten 

voor een opleiding. Op de website van het NPLO staan manieren om 
(een deel van) de opleiding te betalen. Het gaat om subsidies, 
leningen, beurzen, voorschotten en andere vormen van financiering. 
Om een subsidie aan te vragen verwijst het NPLO door naar de 
organisatie die de subsidie geeft.



NPLO

Loopbaanadviseurs in de buurt
• De arbeidsmarkt verandert snel. Sommige banen verdwijnen en 

nieuwe banen verschijnen. Werkenden en werkzoekenden kunnen 
advies krijgen over loopbaan en opleidingen. Het NPLO verwijst hen 
door naar een Leerwerkloket en andere organisaties voor 
loopbaanadvies.

https://www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten


NPLO

Opdrachtgever NPLO
• Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gaf 

opdracht voor het NPLO. Voor het NPLO werkt OCW samen met het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), sociale 
partners en onderwijskoepels.



Rio aangeboden opleiding bol/bbl

Rio aangeboden opleiding rest

Kies MBO
Centraal aanmelden
Stap portaal
NPLO
…..

In Rio een keer invullen 

School bepaalt, ook of het door bekostigde 
deel of door private deel wordt aangeboden.  
Dit noemt men het Non Formeel onder wijs

School bepaalt, dit is bekostigd 
onderwijs (nu)

Gewenste Situatie



Rio aangeboden opleiding erkend bol/bbl

Rio aangeboden opleiding Non formeel

NPLO

In Rio een keer invullen 

Situatie nu NPLO
EDU-DexKies MBO

omschrij
ving

*

**

* Website nog invullen, levering met 
nieuwe omschrijving nog niet klaar. Nog 
enkele Bypasses oplossen.

** Geen thema veld,
Nog geen levering aan 
NPLO



Belangrijk voor instellingen:

Voor 1 juni regelen:
• Zorg dat aangeboden opleiding goed in Rio staat, website invullen
• Zorg dat STAP opleidingen in RIO komen
• Zorg dat bij onderwijsaanbieder een website vermeld staat.



Vervolg

• Aanpassen Rio zodat bypasses overbodig worden.
• Instellingen kunnen nu zelf:

• Web adres onderwijsaanbieder invullen*
• Internet adres opleiding invullen

Web adres wordt niet  “overerft” als je iets in vult.



Web bij onderwijsaanbieder:

Hier 
WelOntbreekt 

hier



Internetadres bij aangeboden opleiding

Ontbreekt 
bij iedereen



Bijlage 1 : MBO opleidingen  <= 10 (BOL/BBL)

• INSTELLING aangeboden opleiding
• 02PK-Nimeto 0
• 25LR-ROC van Flevoland 0
• 25PM-ROC A12 0
• 25GV-Aeres MBO 0
• 25PJ-Deltion College 1
• 25PZ-ROC van Amsterdam 2
• 25LT-ROC Gilde Opleidingen 5
• 04CY-ROC Rivor 8
• 02OV-Leidse Instr Makers Sch 8
• 02PN-CIBAP 10



Bijlage 2 : Vavo opleidingen ontbrekend = nul
• INSTELLING aangeboden opleiding
• 01AA-Landstede 16

• 04EU-ROC Kop v Noord-Holland 6

• 04FO-Koning Willem I College 19

• 20MQ-ROC Da Vinci College 14

• 25LF-Rijn Ijssel 20

• 25LG-ROC Friesland College 3

• 25LH-ROC Midden Nederland 35

• 25LJ-ROC Ter AA 42

• 25LP-Zadkine 8

• 25LU-Alfa-college 3

• 25LX-Curio 5

• 25LZ-ROC Tilburg 3

• 25PJ-Deltion College 32

• 25PL-Vista 40

• 25PN-ROC Nijmegen eo 3

• 25PT-ROC Horizon College 74

• 25PV-Scalda 4

• 25PW-ROC Drenthe College 4

• 25PX-ROC Nova College 26

• 25RA-Regio College 20

• 27DV-ROC Aventus 5

• 27GZ-ROC de Mondriaan 13

• 27YU-ROC van Twente 1



Bijlage 3: Non formele opleidingen (STAP-opleidingen)

Nog geen overzicht beschikbaar
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