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• Scholingsaanbod vastleggen

• Vooraanmeldingen verwerken

• Aanmeldbewijs verstrekken

• Financiële aansluiting

• Bewijs van deelname

Agenda – STAP op hoofdlijnen



Maar eerst reclame voor DEUG STAP teams

Doelstelling om zoveel mogelijk informatie met elkaar te delen! Komt dat zien! 
Link en informatie over het aanmelden in de laatste slide.



Andere samenwerkingsverbanden?

• DEUG MBO werkgroep.

• Tweewekelijks overleg tussen 
Inholland en HvA. 



Scholingsaanbod vastleggen

• Er zijn 3 manieren:

• Directe koppeling met RIO.

• Handmatige invoer in RIO.

• Koppeling via Edu-Dex.

• DUO stuurt maandelijkse 
verwerkingsverslagen waarbij er 
ook fouten mbt invoer worden 
getoond. 

• Deze worden alleen verstuurd 
bij directe koppeling of 
koppeling via Edu-Dex.



Scholingsaanbod vastleggen – directe koppeling

• MBO’s

• In CS koppeling beschikbaar 
via bestaande RIO 
functionaliteit.

• HO

• Er wordt gekeken of en hoe 
de OOAPI ingezet kan worden.

• CS levert dan gegevens aan 
RIO via de OOAPI.



Scholingsaanbod vastleggen – handmatige invoer

• Gaat via het RIO portaal te vinden 
via Mijn DUO Zakelijk.

• E-herkenning nodig (nu nog niet).

• In de praktijk een puzzel om de 
juiste gegevens te vullen. 
Verschillende datumvelden zonder 
goede uitleg.

• Er is een PDF beschikbaar met 
welke velden gevuld moeten 
worden.

• Behapbaar voor relatief weinig 
opleidingen.

https://rio-kennisbank.duo.nl/images/gegevensset-stap-scholingsregister-11.pdf


Scholingsaanbod vastleggen – Edudex

• Geautomatiseerd leveren van gegevens 
via XML koppeling.

• Via additioneel veld wordt aangegeven 
of de gegevens beschikbaar zijn voor 
STAP.

• EDX haalt data op bij de instelling en 
initieert het laden van de gegevens. Dit 
gebeurt elke avond vanaf 18:00

• Gegevens zijn publiekelijk beschikbaar. 
Er is geen authenticatie nodig om 
gegevens uit te lezen.

• De daadwerkelijke transacties met RIO 
zijn uit te lezen via een feed die EDX 
beschikbaar stelt.

• Inholland Academy heeft koppeling 
tussen CS en EDX.

• https://www.edudex.nl/stap-budget/

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


Scholingsaanbod vastleggen – Edudex

Cruciale informatie die niet 
duidelijk in de EDX 
specificaties staan maar 
wel belangrijk voor een 
correcte werking van de 
interface.



Opleiding ID vs Scholing ID

• UWV gebruikt eigen terminologie terwijl de gegevens die 
uit het RIO register komen al een bekende naam hebben! 
Waarom UWV?

• Opleiding ID

• De unieke code van de opleiding.

• AKA aangebodenopleidingcode.

• Hoeven opleiders die handmatig RIO vullen of 
koppelen via EDX niet te leveren.

• Scholing ID

• De unieke code van de specifieke 
scholing/cohort/uitvoer versie

• AKA aangebodenopleidingcohortcode.

• Handmatig RIO vullen? Code mag je zelf vormgeven 
maar moet uniek zijn.

• Via EDX? De code is gelijk aan het meegegeven  
“programrunid” in de interface.

• Voorbeelden:

• 01305_103_2220_SEP

• 00000000155_06042022_HAARLEM

• 0220-AUG



Vooraanmeldingen verwerken (1/2)

• Alvast aanmeldgegevens aan UWV 
verstrekken.

• Studenten kunnen eenvoudig hun 
gegevens vinden en subsidie aanvragen.

• Voorkomt foutieve invoer van studenten. 
Aanrader om te gebruiken!

• Mag in CSV of XML.

• Uploaden gaat nog handmatig maar 
webservice wordt in de toekomst mogelijk 
gemaakt.

• Subsidiebedrag. In de praktijk zetten we 
1000.00 neer of minder. Let op het bedrag 
format. UWV keurt af als er niet .00 staat!

• Specificaties zijn hier te vinden.

• Let op! OpleidingID hoef je alleen te 
leveren als je niet handmatig of via EDX 
opleidingsgegevens aanbiedt. Wel het 
ScholingID.

https://www.stapvooropleiders.nl/wp-content/uploads/2022/03/UWV-STAP-Specificatie-STAP-vooraanmeldingen-v1.2.pdf


Vooraanmeldingen verwerken (2/2)

Dit ziet de student bij 
binnenkomst in het portaal.



Aanmeldbewijs verstrekken

• Student heeft dit bewijs nodig om de STAP aanvraag te doen.

• Mag zowel in PDF als op “papier”.

• Er gaan geruchten dat het bewijs compleet komt te vervallen en dat 
vooraanmeldingen leidend worden.

• Nog steeds onduidelijkheid over de einddatum bij meerjarige opleidingen:

• Vanuit de officiële specs moet de einddatum van het eerste schooljaar 
getoond worden.

• Tijdens implementatie bij Inholland Academy is ons verteld dat we ook 
de daadwerkelijke einddatum van de opleiding mogen tonen. Dat doen 
we ook.

• In algemene zin ook nog veel onduidelijkheid over meerjarige 
opleidingen en hoe dat werkt in de algehele subsidieregeling.

• Subsidiebedrag. In de praktijk zetten we 1000,00 neer of minder. Let op het 
bedrag format. In de specificaties staat dat hier met een komma, voorheen 
was dit met een punt. Bij Inholland is gekozen om een punt te laten staan.  

• Specificaties zijn hier te vinden.

• Let op! OpleidingID hoef je alleen te leveren als je niet handmatig of via EDX 
opleidingsgegevens aanbiedt. Wel het ScholingID.

https://www.stapvooropleiders.nl/wp-content/uploads/2022/03/UWV-STAP-Specificatie-STAP-aanmeldingsbewijs-v1.1.pdf


Financiële aansluiting – inkooporder

• UWV werkt samen met broker TIE-kinetix. Zij verzorgen 
de digitale afhandeling. Een inkooporder geeft aan dat 
subsidieaanvraag is goedgekeurd.

• Inkooporder verwerken kan:

• Via e-mail per stuk ontvangen.

• Via het FLOW portaal bekijken en downloaden.

• Via een directe koppeling. Order wordt in XML 
format geleverd (o.b.v. PEPPOL standaard).

• In het portaal is de inzichtelijkheid slecht mbt overzicht 
van de inkooporders. Weinig inhoudelijke filteropties.

• Inholland Academy heeft een directe koppeling via 
tussenpartij Trade Interop. De orders worden in CS 
verwerkt.

• In de praktijk komt er veel “rommel” binnen:

• Orders die NIET van de instelling zijn.

• Orders met foutieve data.

• Het meeste administratieve werk zit in de filtering van de 
foutieve orders en herstel van fouten.

• Orders komen druppelsgewijs binnen gedurende een 
aantal dagen nadat tijdvak gesloten is.



Financiële aansluiting – efactuur

• UWV werkt samen met broker TIE-kinetix. Zij verzorgen de digitale 
afhandeling. De E-factuur stuur je o.b.v. de binnengekomen inkooporder.

• E-factuur verwerken kan:

• Via het FLOW portaal. E-factuur kan handmatig worden aangemaakt.

• Via e-mail versturen. E-factuur als bijlage.

• Via een directe koppeling. Factuur wordt in XML format geleverd 
(o.b.v. PEPPOL standaard).

• Factuur verwerken in hetzelfde portaal als waar de inkooporders binnen 
komen. Dezelfde issues spelen mbt onoverzichtelijkheid.

• Inholland Academy gaat via Trade Interop automatisch de e-facturen 
versturen. Deze worden vanuit CS gegenereerd.

• Let op de factuurvereisten:

• Alleen daadwerkelijke e-factuur. Dus XML vorm. GEEN PDF/Word! 
Maar wel een PDF genereren, omzetten naar base64 en opnemen in 
de XML.

• Per factuur max één inkooporder.

• Bedrag op factuur moet identiek zijn aan het bedrag van de 
inkooporder.

• Foutieve factuur gestuurd? Herstellen kan via creditfactuur. Vergeet deze 
stroom niet!

• TIP! Factureer pas naar het UWV als de opleiding daadwerkelijk gestart is. 
Hiermee voorkom je eventuele foutieve facturen die je weer moet 
herstellen.

https://www.stapvooropleiders.nl/financiele-aansluiting/


Bewijs van deelname

• Dit is de terugkoppeling aan UWV over het resultaat van de opleiding.

• Moet binnen 3 maanden na het einde van de scholing aan UWV 
worden verstrekt.

• De verwerking kan:

• Via handmatige invoer in portaal.

• Via CSV of XML in bulk uploaden.

• Specificaties zijn hier te vinden.

• Drie type resultaten:

• Succesvol (80% aanwezig, certificaat behaald of “een” toets 
gedaan)

• Niet succesvol – oorzaak burger (niet of beperkt deelgenomen)

• Niet succesvol – oorzaak opleider (opleiding niet doorgegaan)

• Vraagstukken die nog spelen bij implementatie. Definities vaag:

• Eventuele terugbetaling aan UWV bij oorzaak opleider. Hoe?

• Bij HO wordt geen aanwezigheid geregistreerd. Hoe 80% 
meten?

• Wat beschouwd de opleider als “een” toets? Bij langdurige 
opleidingen kan dat al het eerste tentamen zijn.

Tip! Probeer in je proces ervoor te zorgen dat je als opleider nooit de oorzaak bent dat opleiding niet is behaald. Zorg er in de aanmeldprocedure al voor 
dat als een opleiding niet uit zou kunnen i.v.m. weinig aanmeldingen er ook geen aanmeldbewijs wordt verstrekt aan de student en de opleiding ook niet 
meer beschikbaar is in het register.

https://www.stapvooropleiders.nl/wp-content/uploads/2022/03/UWV-STAP-Specificatie-STAP-deelnamebewijzen-v1.2.pdf


UWV portaal voor opleiders



FLOW portaal TIE-kinetix (1/2)



FLOW portaal TIE-kinetix (2/2)



Functionaliteiten in CS

• Vanuit Oracle

• RIO koppeling heeft ondersteuning 
gekregen voor STAP.

• Beschikbaar vanaf PI24.

• In gebruik door MBO’s. 

• Maatwerk bij Inholland in gebruik bij de 
Academy. Automatische verwerking van:

• Inkooporders.

• E-facturen (in ontwikkeling).

• Standaard CS tooling:

• Related content. Bijv. tonen van specifieke 
STAP informatie op pagina’s zoals een 
Scholing ID.

• 3C voor bijv. automatisch versturen 
aanmeldbewijzen. Afhandeling workflow.

• Rapportages (Query/BI-publisher) voor 
bijv. genereren vooraanmeldingen, 
aanmeldbewijs of bewijs van deelname.



Praktische informatie en hulp

• Websites UWV

• https://www.stapvooropleiders.nl/

• https://www.stapuwv.nl/p/voorportaal

• RIO register

• https://zakelijk.duo.nl/portaal/zoeken-en-vinden/

• https://www.rio-onderwijs.nl/opleidingen-stap-regeling

• https://rio-kennisbank.duo.nl/images/gegevensset-stap-
scholingsregister-11.pdf

• DEUG

• Algemene teams site beschikbaar waarin we praktische informatie delen. 
Meedoen? Aanmelden via Nancy Walhof.

• Diversen

• https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/opleidingsbudget-
stap-1000-euro-voor-iedereen-of-toch-niet-helemaal/

• https://cy2.nl/stap-regeling-in-campus-solutions-deel1/

https://www.stapvooropleiders.nl/
https://www.stapuwv.nl/p/voorportaal
https://zakelijk.duo.nl/portaal/zoeken-en-vinden/
https://www.rio-onderwijs.nl/opleidingen-stap-regeling
https://rio-kennisbank.duo.nl/images/gegevensset-stap-scholingsregister-11.pdf
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8cb2346bcc354c428269fae3e8f113bb%40thread.tacv2/conversations?groupId=1ff14769-a4d1-42cd-abe9-0d27a92417ce&tenantId=d8b17017-b954-4af8-8e58-8149114d001f
mailto:nancy.walhof@deug.nl
https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/opleidingsbudget-stap-1000-euro-voor-iedereen-of-toch-niet-helemaal/
https://cy2.nl/stap-regeling-in-campus-solutions-deel1/


Neem gerust contact met ons op voor verdere vragen:

Paulien van Londen (Inholland) - paulien.vanlonden@inholland.nl

Elmer Mackor (CY2) – elmer.mackor@cy2.nl


