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Vanaf 1 maart 2022 komt het STAP-budget beschikbaar waarmee iedereen van 18 
jaar of ouder en jonger dan de leeftijd waarop recht op AOW bestaat met een 
band met de Nederlandse arbeidsmarkt in staat wordt gesteld om scholing te 
volgen gericht op eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Het STAP- 
budget is een aanvullende publieke tegemoetkoming naast andere individuele 
budgetten die door private partijen zoals werkgevers, sociale partners en O&O- 
fondsen ter beschikking worden gesteld. In de aanloop naar de start van het 
STAP-budget heeft u contact opgenomen over het toelatingsproces van branche 
specifieke scholingsactiviteiten tot het scholingsregister STAR. De wens voor een 
breder aanbod aan branche specifieke scholingsactiviteiten in het scholingsregister 
STAR heeft onze aandacht. In de eerste fase van het STAP-budget zijn de 
mogelijkheden voor toelating tot het scholingsregister nog beperkt. In deze brief 
ga ik graag uitgebreider in op de verschillende mogelijkheden per fase om 
scholingsactiviteiten op te laten nemen in het scholingsregister STAR.

De toegang tot het scholingsregister STAR is beperkt tot generieke of branche 
specifieke keurmerken waarbij opieiders en scholingsactiviteiten moeten voldoen 
aan minimale kwaliteitseisen. Momenteel wordt het kwaliteitskader STAR en 
toelatingsproces ingericht om te kunnen toetsen welke keurmerken voldoen aan 
de gestelde kwaliteitseisen. Om de kwaliteit van keurmerken, opieiders en 
scholingsactiviteiten te kunnen borgen is er in de eerste fase van het STAP-budget 
gekozen voor een ingroeimodel. Om pragmatische redenen is er gekozen voor een 
gefaseerde instroom van keurmerken zodat de kwaliteit kan worden gegarandeerd 
zonder dat de uitvoeringssystematiek van het STAP-budget in de eerste fase 
wordt overbelast.

Qpleider en scholingsactiviteiten met een generieke keurmerk 
Vooralsnog wordt vanaf 1 maart 2022 een beperkt aantal generieke keurmerken 
toegelaten. In eerste instantie gaat het hierbij om scholingsactiviteiten, die leiden 
tot door het NLQF ingeschaalde kwalificaties, door OCW erkende 
scholingsactiviteiten, of scholing die wordt gegeven door een opieider die in het 
bezit is van een NRTO-keurmerk. Bekeken wordt of het aantal generieke 
keurmerken op korte termijn nog verder kan worden uitgebreid.
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Qpleiders en scholinasactiviteiten met een branche-specifieke keurmerken
Zoals in de brief aan de Tweede Kamer van 20 September 2019^ is gemeid, is bij 
bet inrichten van het schoiingsregister verder uitgewerkt en afgebakend hoe ook 
schoiingsactiviteiten die opieiden tot een branche of sector erkend certificaat 
toegang kunnen krijgen tot het STAP-budget. Hierbij is het beiang van een breed 
en divers aanbod van arbeidsmarktgerichte schoiingsactiviteiten afgewogen tegen 
uitvoerbaarheid en controie op kwaiiteit van de scholing.
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De voornaamste route voor schoiingsactiviteiten die opieiden tot een branche of 
sector erkend certificaat om toegelaten te worden, is via branche-specifieke 
keurmerken. Naar verwachting zai in de loop van 2022 de ontwikkeling van het 
kwaiiteitskader en toelatingsproces voor branche-specifieke keurmerken worden 
afgerond. Vanaf dat moment kunnen branche-specifieke keurmerken een verzoek 
tot toeiating tot het schoiingsregister STAP indienen bij de toezichthouder van 
STAP. Na een positieve beoordeiing en toeiating van het keurmerk zai nog 
rekening moeten worden gehouden met een periode waarbij de betreffende 
opieiders moeten worden aangesloten op het schoiingsregister STAP.
Meer informatie over toeiating van branche specifieke keurmerken komt 
beschikbaar via de websites www.riiksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lanq- 
ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-reaelinaen/stap-budqet en 
www.stapvooropleider5.nl.

Aanvullend hieraan en in afwachting van het moment dat branche specifieke 
keurmerken kunnen worden toegelaten, zullen in samenwerking met VNO-NCW en 
MKB-Nederland ook enkele branche organisaties in staat worden gesteld om 
schoiingsactiviteiten die opieiden tot een branche of sector erkend certificaat door 
te geven aan het schoiingsregister STAP. Om in de eerste fase van het STAP- 
budget de uitvoering te ontlasten en grip te houden op de kwaiiteit van 
schoiingsactiviteiten, is besloten om deze aanvullende route vooralsnog te 
beperken tot branches die aangesloten zijn bij VNO-NCW of MKB-Nederland en 
voldoen aan gestelde kwaliteitscriteria.

Ik verwacht dat bovengenoemde kwaiiteitskader en ingroeimodel nog voor 
inwerkingtreding verder in de regeling STAP-budget zai worden verwerkt.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

hr. drs. M.P. Flier
Directeur Arbeidsverhoudingen
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