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1. Inleiding 

 

Bij de start van de invoering van de STAP-regeling zullen in samenwerking met VNO-

NCW en MKB-Nederland een aantal brancheorganisaties in staat worden gesteld om 

scholingsactiviteiten die opleiden tot een branche of sector erkend certificaat te 

registreren in het STAP-scholingsregister. Om in de eerste fase van het STAP-budget de 

uitvoering te ontlasten en grip te houden op de kwaliteit van scholingsactiviteiten, is 

besloten om deze route vooralsnog te beperken tot branches die aangesloten zijn bij 

VNO-NCW of MKB-Nederland en voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria. Deze 

kwaliteitscriteria zijn opgenomen in de bijlage bij deze notitie.  

 

2.  Planning   

 

Opleiders moeten worden toegelaten tot het STAP-scholingsregister, door de organisatie 

die hen erkent in het kader van STAP. Sector- en brancheorganisaties laten de door hen 

erkende opleiders toe tot het STAP-scholingsregister, via aparte opvoerschermen die 

door DUO worden gemaakt.  

 

Eerder is door DUO aangegeven dat de opvoerschermen voor de sector- en 

brancheorganisaties begin januari 2022 gereed zouden zijn. Omdat de realisatie van deze 

schermen meer tijd kost dan eerder was ingeschat, worden deze schermen later 

opgeleverd, medio maart 2022. Vanaf dat moment kunnen de sector- en 

brancheorganisaties de door hen erkende opleiders en opleidingen registreren in het 

STAP-scholingsregister. En vervolgens kunnen de opleiders het eigen scholingsaanbod 

opvoeren in het STAP-scholingsregister. Dit betekent helaas dat dit scholingsaanbod niet 

vanaf 1 maart, de start van de eerste tranche, beschikbaar is in het STAP-

scholingsregister. Dit scholingsaanbod kan wel voor de tweede tranche (start 1 mei) en 

de daaropvolgende tranches (van twee maanden) beschikbaar zijn in het STAP-

scholingsregister.  

 

 

3. De opleidingen 

 

In nader overleg met een aantal sector- en brancheorganisaties is duidelijk geworden dat 

er drie typen opleidingen kunnen worden onderscheiden voor sectoren en branches: 

• Branche specifieke opleidingen die op initiatief van en (mede) door de sector- of 

brancheorganisatie zijn ontwikkeld. In dit geval is in het STAP-scholingsregister de 

sector- of brancheorganisatie de eigenaar van de opleiding. De sector- of 

brancheorganisatie bepaalt welke opleiders deze opleiding mogen verzorgen. Dit 

wordt in het STAP-scholingsregister aangegeven door het geven van een licentie 

aan de betreffende opleiders. 



• Branche specifieke opleidingen die door een opleider worden ontwikkeld, voor een 

specifieke sector of branche. In dit geval is in het STAP-scholingsregister deze 

opleider de eigenaar van de opleiding. De betreffende sector- of 

brancheorganisatie erkent deze opleiding en geeft dat aan in het STAP-

scholingsregister. 

• Opleidingen met een meer algemeen karakter, die voor de mensen werkzaam in 

een branche of sector relevant zijn, bijvoorbeeld voor hun 

doorgroeimogelijkheden. Deze opleidingen vallen niet onder de erkenning door 

een sector- of brancheorganisatie zoals bedoeld in de STAP-regeling. Het meer 

algemene scholingsaanbod valt onder de andere erkenningen en keurmerken in 

de STAP-regeling. 

• Opleidingen die door de sector- of brancheorganisatie zijn ontwikkeld en ook 

worden verzorgd (de sector- of brancheorganisatie is dus tevens de opleider). Ook 

deze opleidingen vallen niet onder erkenning van de STAP-regeling, omdat op 

deze manier de erkennende organisatie zichzelf zou erkennen.  

 

 

4.  Voorbereidingen door de opleiders 

 

 

Registreren van het scholingsaanbod 

Zodra u door uw sector- of brancheorganisatie bent toegelaten tot het STAP-

scholingsregister (vanaf medio maart), wordt u daarover geïnformeerd door uw sector- 

of brancheorganisatie.  Vervolgens kunt u zelf het scholingsaanbod dat u in aanmerking 

wilt brengen voor STAP registreren in het STAP-scholingsregister.  

Op de website www.stapvooropleiders.nl vindt u binnenkort informatie over de 

verschillende manieren waarop u dit kunt doen. Kiest u ervoor om handmatig uw 

scholingsactiviteiten op te voeren, dan zult u toegang tot het RIO portaal moeten 

aanvragen. Ruim voor medio maart 2022 ontvangt u daarover van uw sector-

brancheorganisatie bericht. Daarnaast heeft u eHerkenning op niveau 3 nodig. 

 

 

Financiële aansluiting 

Een groot aantal opleiders heeft voor zomer gereageerd op de uitvraag van DUO en 

UWV, om de financiële aansluiting op STAP bij UWV op te starten. Het STAP-budget 

wordt niet aan de burger, maar rechtstreeks aan u uitgekeerd. Hiervoor sluit UWV u aan 

in de financiële administratie bij UWV en ook bij de e-facturatie broker ‘TIE Kinetix’. Zij 

verzorgen de verzending van de inkooporder en de verwerking van de e-factuur namens 

UWV. Hiervoor zijn er een aantal mogelijkheden en u kunt zelf aangeven op welke wijze 

u dit wilt inregelen en dit met TIE Kinetix afspreken. Voor deze aansluiting zijn reeds 

diverse mailberichten gezonden naar het door u opgegeven mailadres. 
  
Indien u voor de zomer niet hebt gereageerd op de uitvraag van DUO, en u wilt wel 

deelnemen aan STAP, dan hebben wij hiervoor het volgende proces ingericht. Uw sector-

of brancheorganisatie dient u eerst te registreren in het STAP-scholingsregister (vanaf 

medio maart 2022). Vervolgens voert u een aantal gegevens over uw organisatie op in 

het STAP-scholingsregister. UWV ontvangt hiervan een signaal vanuit DUO en zal 

vervolgens contact met u opnemen voor de financiële aansluiting. UWV benadert u 

telefonisch of per e-mail via het opgegeven contactadres of telefoonnummer dat u hebt 

geregistreerd in het STAP-scholingsregister.  

 

 
 

 

 

 

 

http://www.stapvooropleiders.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 

 

 

Criteria voor het aanbevolen aanbod vanuit branches op het terrein van 
opleidingen (theorie en praktijk), workshops en vormen van e-learning, VR-
simulaties of andere vormen van (digitale) opleidings/ontwikkelingspakketten  
 
Voor de branchespecifieke (is vakgerichte) scholings- en ontwikkelingsactiviteiten  
 
De branche hanteert tenminste de volgende criteria voor haar aanbod:  
- De branche stelt eisen aan de kwaliteit van de didactische vormgeving/aansluitend bij 
leerstijl doelgroep.  

- Eisen van de wetgeving en sectoreisen zijn van toepassing.  

- Slagings- en/of resultaatpercentages worden door de uitvoerder/aanbieder van 
scholings- en ontwikkelingsactiviteiten gemonitord en gerapporteerd.  

- Sluitstuk van de opleiding of ontwikkelingsactiviteit is een verklaring/branche-erkenning 
door de relevante branche (O&O-fonds of brancheorganisatie) of een bewijs van 
deelname, werkstuk of ander document (zoals door de branche voorgeschreven).  

- De verworven kennis en vaardigheden worden door studenten middels een kennis- 
en/of praktijktoets aangetoond of door een andere door de branche voorgeschreven 
afsluiting.  

- Uitvoerders/aanbieders zijn bekend met de sectoren waarvoor zij opleiden.  

- Opgevraagde referenties bij minstens 5 leden (mkb) of tenminste 1 (grootbedrijf) en 5 
kleinere bedrijven moeten positief zijn.  
 
De branche kan e.e.a. uiteraard uitbesteden bij het O en O fonds en kan eveneens extra  
eisen stellen (naast genoemde criteria) aan de opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten die door 
de branche worden aangeboden voor het STAP register 
 


