Het STAP-budget: informatie voor opleiders en EVC-Aanbieders
Het STAP-budget in het kort
Op 1 januari 2022 wordt het STAP-budget geïntroduceerd. STAP staat voor Stimulering
Arbeidsmarktpositie en vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten. Om goed
inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven
ontwikkelen. Met het STAP-budget kunnen burgers regie nemen om hun positie op de
arbeidsmarkt te verbeteren.
Vrijwel iedere burger met een relatie tot de Nederlandse arbeidsmarkt kan een
persoonlijk ontwikkelbudget aanvragen van maximaal € 1.000,- per jaar. Het STAPbudget wordt gebruikt om (een deel van) de kosten van een scholingsactiviteit te
dekken. Ook EVC-procedures vallen onder scholingsactiviteiten.
UWV verzorgt het aanvraagproces, DUO is verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken
van de aan te vragen scholingsactiviteiten. Daarnaast is de inzet en medewerking van
opleiders en EVC-Aanbieders noodzakelijk; zonder scholingsactiviteiten geen STAPbudget.
Wilt u uw scholingsactiviteit in aanmerking laten komen voor het STAP-budget dan heeft
u één van de volgende erkenningen:
• OCW-erkend (MBO, HBO en WO – bekostigd en contractonderwijs)
• NRTO-keurmerk
• Opleidingen gericht op, door het NCP-NLQF, ingeschaalde kwalificaties
• Erkend door Nationaal Kenniscentrum EVC
• Erkend door een sector- of brancheorganisatie
De invoering van het STAP-budget vraagt de komende maanden actie van u. In deze
gezamenlijke brief leest u meer over wat u de komende tijd van DUO en UWV kunt
verwachten. Maar ook wat er van u nodig is om het STAP-budget aan u uit te kunnen
keren.
Informatie via erkennende organisatie
UWV en DUO beschikken niet over de contactgegevens van alle opleiders en EVCAanbieders die in aanmerking komen voor deelname aan het STAP-budget. U ontvangt
daarom de informatie over het STAP-budget, waaronder deze brief, via uw erkennende
organisatie. Heeft uw organisatie meerdere erkenningen, dan ontvangt u de informatie
mogelijk dubbel.
DUO
DUO beheert het Scholingsregister en maakt hiervoor gebruik van een bestaand register:
Register Instellingen en Opleidingen (RIO). Alleen scholingsactiviteiten in het
Scholingsregister komen in aanmerking voor het STAP-budget. U levert de informatie aan
die de burger in het Scholingsregister ziet.

U moet eerst worden toegelaten tot het Scholingsregister door de erkennende
organisatie. Vervolgens kunt u de scholingsactiviteiten die u in aanmerking wilt laten
komen voor het STAP-budget geautomatiseerd of handmatig aanleveren. DUO stelt de
aangeleverde gegevens vanuit het Scholingsregister beschikbaar aan UWV. Het is
daarom belangrijk dat u uw scholingsactiviteiten in het Scholingsregister vastlegt.
UWV
UWV
Op een aantal momenten moet u administratief zaken met UWV regelen: voor het STAPaanmeldingsbewijs, het Bewijs van deelname en de e-facturatie. Dit gaat via een apart
STAP-portaal, dat op dit moment ontwikkeld wordt. Binnen enkele weken stuurt UWV u,
via uw erkennende organisatie, hierover meer informatie.
STAP-portaal
Vanaf 1 januari 2022 kunnen zowel burgers als opleiders en EVC-aanbieders terecht op
het STAP-portaal. Dit portaal staat los van uwv.nl. Op uwv.nl komt een directe link voor
opleiders en EVC-Aanbieders naar het STAP-portaal.
Burgers kunnen op het STAP-portaal in het Scholingsregister van DUO zien welke
opleiders en EVC-Aanbieders met welk aanbod recht geven op subsidie. De burger moet
zelf met u contact leggen om zich in te schrijven voor deelname.
STAP-aanmeldingsbewijs
Als opleider of EVC-Aanbieder verstrekt u het STAP-aanmeldingsbewijs. Deze heeft de
burger nodig voor de aanvraag. Zonder dit document kan de burger geen STAP-aanvraag
indienen.
Bewijs van deelname
Als de burger klaar is met zijn scholingsactiviteit, dan willen wij graag van u weten wat
het resultaat is. U moet daarvoor binnen drie maanden na afronding van de
scholingsactiviteit op het STAP-portaal het Bewijs van deelname uploaden.
E-facturatie via STAP-broker TIE Kinetix
Het STAP-budget wordt niet aan de burger, maar rechtstreeks aan u uitgekeerd. Hiervoor
sluit UWV u aan op de STAP-broker ‘TIE Kinetix’. Zij verzorgen de e-facturatie namens
UWV. Zij bieden u verschillende mogelijkheden voor de uitbetaling op basis van uw
voorkeur.
Inkooporder en uitbetaling
UWV checkt de aanvraag van de burger op het juiste recht. Als alles klopt, dan keurt
UWV de aanvraag goed. De STAP-broker van UWV, TIE Kinetix, maakt vervolgens een
inkooporder voor u aan, zodat UWV rechtstreeks het STAP-budget aan u kan uitkeren.
Meer informatie
Algemene informatie over het STAP-budget vindt u op STAP-budget | Leven Lang
Ontwikkelen | Rijksoverheid.nl
Binnen enkele weken ontvangt u van UWV, via uw erkennende organisatie, informatie
over het aanvraagproces en de e-facturatie van het STAP-budget. Heeft u hierover
vragen, mail deze dan naar programmastap@uwv.nl
Wilt u meer weten over het registreren van scholingsactiviteiten in het Scholingsregister
van DUO, kijk dan op www.duo.nl/stap.

