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1 Inleiding

 
Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maxi-
maal 1000 Euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling.1 STAP staat voor Stimulering 
ArbeidsmarktPositie. Met het STAP-budget wil de overheid mensen helpen om zich te 
ontwikkelen tijdens hun loopbaan waardoor zij meer kansen hebben om hun baan te 
houden of om een nieuwe baan te vinden.

De overheid beoogt daarmee ook dat specifiek risicogroepen (zoals flexwerkers, werk-
zoekenden, werkenden in beroepen waar minder vraag naar is, en mensen die om finan-
ciële redenen geen (bij)scholing kunnen volgen) met het STAP-budget sneller zullen 
gaan kiezen voor een scholing of cursus, zodat ook zij zich kunnen ontwikkelen tijdens 
hun loopbaan en in staat zijn om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. 

Het STAP-budget vervangt de fiscale aftrek scholingskosten en kan worden gebruikt 
voor de bekostiging van OCW-erkende scholing als ook voor de bekostiging van niet 
OCW-erkende scholing.2 Het aanbod van niet OCW-erkende scholing is divers. Het 
betreft zowel gecertificeerde scholing als ook cursussen zonder certificaten en cursussen 
zonder bewijs van afronding. Daarnaast is een deel van de niet OCW-erkende scholing 
gericht op professionals, een ander deel gericht op hobbyisten. 

Gegeven de doelstelling van STAP, is het echter belangrijk dat alleen scholing gericht 
op het versterken van de arbeidsmarktpositie gefinancierd kan worden door het STAP-
budget. Het ROA heeft daarom in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW), een afbakeningskader ontwikkeld om de arbeidsmarktgericht-
heid van niet OCW-erkende scholing te toetsen. 

Bij de ontwikkeling van het afbakeningskader hebben we gebruik gemaakt van weten-
schappelijke literatuur waaruit blijkt welke vaardigheden bijdragen aan een sterke 
arbeidsmarktpositie en hebben we gekeken naar beoordelingssystemen in andere 
landen (Vlaams opleidingsverlof ). 

In dit rapport beschrijven we het afbakeningskader. In hoofdstuk 2 wordt een verant-
woording gegeven voor de opbouw van het afbakeningskader. Hoofdstuk 3 bevat 
een gedetailleerd overzicht van de voorwaarden waaraan scholing moet voldoen om 
volgens het afbakeningskader in aanmerking te komen voor een STAP-budget.

1 Voor meer informatie over het STAP-budget, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-
ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget

2 Op termijn is het ook mogelijk om EVC-trajecten vanuit het STAP-budget te bekostigen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget


In de bijlage is de handleiding ‘Afbakening niet-OCW erkende scholing t.b.v. STAP’ opge-
nomen. Deze handleiding is bedoeld voor opleidingsaanbieders en maakt inzichtelijk 
welk scholingsaanbod zij kunnen laten opnemen in het scholingsregister van STAP. 
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2 De opbouw van het afbakeningskader
 
 
 
 
 
Alle OCW erkende scholing komt via het scholingsregister automatisch in aanmerking 
voor subsidie vanuit STAP. Het afbakeningskader geldt daarom alleen voor niet-OCW 
erkende scholing en richt zich op criteria om de arbeidsmarktgerichtheid van deze scho-
ling te beoordelen. Het kader bestaat uit een viertal lagen: 

1.  Scholing gericht op het vergroten van het leervermogen
2.  Scholing gericht op het vergroten van basisvaardigheden 
3.  Scholing gericht op het vergroten van de algemene inzetbaarheid 
4.  Scholing gericht op het vergroten van beroepsspecifieke vaardigheden

Het idee achter deze lagen is dat investeringen in duurzame inzetbaarheid allereerst 
cruciaal afhangen van het leervermogen van mensen (laag 1). Immers, mensen kunnen 
pas effectief deelnemen aan cursussen, scholing en trainingen als zij ook in staat zijn om 
te leren. Mensen kunnen vervolgens investeren in basisvaardigheden die noodzakelijk 
zijn om te kunnen functioneren op de Nederlandse arbeidsmarkt (laag 2). Bovendien 
kunnen zij investeren in algemene inzetbaarheid door trainingen, scholing en cursussen 
te volgen die kennis en vaardigheden genereren die in diverse beroepen en sectoren 
in de Nederlandse arbeidsmarkt te gebruiken zijn (laag 3). Deze vaardigheden zijn 
uiterst relevant omdat zij ervoor zorgen dat mensen breder inzetbaar worden en ook 
van beroep kunnen wisselen. Als laatste kunnen werknemers investeren in beroepsspe-
cifieke vaardigheden zodat zij zich in hun beroep verder kunnen ontwikkelen. De vier 
lagen bestaan naast elkaar, omdat niet iedereen zich in alle lagen hoeft te ontwikkelen. 

In Figuur 1 is de opbouw van het afbakeningskader weergegeven.
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Figuur 1
Opbouw afbakeningskader 

Stap Budget aanvraag

Niet-OCW erkende scholing OCW erkende scholing

Komt in aanmerking voor 
een subsidie

Laag 4
Scholing gericht op het 

vergroten van beroep
speci�eke vaardigheden

Laag 3
Scholing gericht op het 

vergroten van de 
algemene inzetbaarheid 

Laag 2
Scholing gericht op 
basisvaardigheden

Laag 1
Scholing gericht op het 

vergroten van het 
leervermogen 

Voor elke laag gelden bepaalde voorwaarden waaraan de scholing moet voldoen 
voordat de scholing opgenomen mag worden in het scholingsregister voor het STAP-
budget.3 In de rest van dit hoofdstuk wordt toegelicht waarom deze vier lagen opge-
nomen zijn in het afbakeningskader. 

2.1 Scholing gericht op het vergroten van het leervermogen 

De arbeidsmarkt is onderhevig aan veranderingen en onzekerheden. Door de flexibi-
lisering van de arbeidsmarkt werken mensen niet langer op één plek gedurende hun 
loopbaan, maar vinden er veel meer transities plaats (Chkalova 2015). Door de vergrij-

3 In hoofdstuk 3 gaan we in op deze voorwaarden.
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zing en bijbehorende beleidsmaatregelen moet men langer blijven werken en moeten  
kennis en vaardigheden langer op peil blijven (De Grip, Fouarge, & Montizaan 2015). 
Technologische veranderingen zorgen ervoor dat banen verdwijnen en veranderen, 
waardoor ook de benodigde vaardigheden aan veranderingen onderhevig zijn (Autor & 
Salomons 2018). De kennis en vaardigheden die je opdoet tijdens je initiële scholing zijn 
niet langer voldoende om een leven lang productief te blijven op de arbeidsmarkt. Er is 
een continue noodzaak tot een leven lang ontwikkelen (De Grip e.a. 2018). 

Hoewel een groot deel van de Nederlandse beroepsbevolking deelneemt aan een 
leven lang ontwikkelen, blijven specifieke groepen achter (Künn e.a. 2018). Zo blijft de 
trainingsdeelname van ouderen, laagopgeleiden en mensen met tijdelijke arbeidscon-
tracten achter bij die van jongeren, hoogopgeleiden en mensen met een vast contract 
(e.g., Fouarge e.a. 2013; Cutuli & Guetto 2013; Addio e.a. 2010; Finegold e.a. 2005). Ook zelf-
standigen nemen beduidend minder vaak aan training deel (Kawaguchi 2003). Terwijl 
voor mensen met een tijdelijk contract geldt dat zij minder trainingsmogelijkheden 
krijgen, en voor zelfstandigen geldt dat zij vaak de financiële middelen niet hebben, 
geldt voor met name laagopgeleiden dat zij een lage leermotivatie (Künn e.a. 2018), 
een laag leervermogen (Heckman 2007) en een lage self-efficacy ten aanzien van leren 
(Damen e.a. 2013) hebben. Een lagere leermotivatie, leervermogen en self-efficacy ten 
aanzien van leren blijken vervolgens weer gerelateerd te zijn aan een lagere intentie om 
aan scholing deel te nemen (Colquitt e.a. 2000; Kyndt & Baert 2013; Maurer & Tarulli 1994). 
En dit verkleint wederom de kans op daadwerkelijke deelname aan scholing (Hazelzet 
e.a. 2011; Kyndt & Baert 2013; Maurer e.a. 2003).  

Het is dan ook niet verrassend dat er ingezet wordt op het vergroten van het leerver-
mogen om beter om te kunnen gaan met de veranderende en onzekere arbeidsmarkt. 
Ra e.a. (2019) bevatten de belangrijkste bevindingen uit de literatuur rondom techno-
logische veranderingen en de veranderde vraag naar vaardigheden samen conclu-
deren dat het leervermogen van mensen vergroot moet worden. Dit kan bijvoorbeeld 
door ervoor te zorgen dat laagopgeleiden het vertrouwen krijgen dat ze kunnen leren 
(Damen e.a. 2013), en om examenangst te verminderen (Fouarge e.a. 2013). 

Onder laag 1 van het afbakeningskader valt daarom scholing gericht op het vergroten 
van het leervermogen. Hieronder verstaan we onder andere scholing gericht op het 
vergroten van het self-efficacy ten aanzien van leren (Kirschner 2017, Damen e.a. 2013) 
en op het aanpakken van faalangst, leeranxiety en examenvrees (Fouarge e.a. 2013). 
Ook valt scholing gericht op het "leren te leren" onder deze laag (Damen e.a. 2013). 
Voorbeelden van dergelijke scholing zijn strategisch studeren, methode van lezen en 
leren, efficiënt en effectief leren. 
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2.2 Scholing gericht op het vergroten van basisvaardigheden 

Uit eerder onderzoek blijkt dat een substantieel deel van de Nederlandse beroeps-
bevolking laaggeletterd is. Maar liefst 2,5 miljoen volwassenen hebben moeite met 
(Nederlands) lezen, (Nederlands) schrijven en/of rekenen (Algemene Rekenkamer 2016). 
Mensen die laaggeletterd zijn op het gebied van lezen, schrijven en rekenen onder-
vinden vaker dan niet-laaggeletterden obstakels op de arbeidsmarkt en in het dagelijks 
leven. Vaak blijken zij ook moeite te hebben met digitale vaardigheden (Artero 2020. 
Daarnaast is het bezit van ICT-basisvaardigheden steeds belangrijker geworden voor 
succes op de arbeidsmarkt (OECD 2016), en de relevantie is door de Covid-19 situatie 
alleen maar sterker toegenomen (OECD 2021). 

Onder laag 2 van het afbakeningskader onderscheiden we daarom de volgende basis-
vaardigheden die cruciaal zijn voor alle werkenden en werkzoekenden: 

 y  Rekenvaardigheid 
 y  ICT-basisvaardigheid
 y  Nederlandse taalvaardigheid eerste taal (NT1) 
 y  Nederlandse taalvaardigheid tweede taal (NT2)

2.3 Scholing gericht op het vergroten van de algemene 
inzetbaarheid  

Vaardigheden die relevant zijn voor de algemene inzetbaarheid worden ook wel 
21e-eeuwse vaardigheden, vakoverstijgende, of brede vaardigheden genoemd. Deze 
vaardigheden zijn niet direct aan één vak- of leergebied / baan / beroep te koppelen, 
maar zijn nodig om te functioneren in de snel veranderende samenleving en arbeids-
markt. Kenmerkend voor deze vaardigheden is dat zij baankansen en de arbeidsmarkt-
positie kunnen vergroten in een breed deel van de arbeidsmarkt. 

Tabel 1 geeft een classificatie van algemene vaardigheden die de algemene inzetbaar-
heid vergroten (laag 3 van het afbakeningskader). De classificatie is gebaseerd op Evers, 
Rush & Berdrow (1998) die vier competenties onderscheiden die ervoor zorgen dat 
mensen op de lange termijn inzetbaar blijven. De eerste competentie, zelfmanagement, 
"is het vermogen om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen prestaties, met inbe-
grip van het bewustzijn, de ontwikkeling, en de toepassing van de eigen vaardigheden 
en competenties". Deze competentie heeft dus betrekking op dat mensen hun taken 
efficient kunnen indelen, hun taken zelf kunnen inplannen, assertiviteit tonen, maar ook 
dat zij flexibiliteit kunnen tonen, een goed aanpassingsvermogen hebben en optimaal 
gebruik kunnen maken van input die zij krijgen op hun functioneren. 
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De tweede en derde competentie betreft de sociale en leiderschapsvaardigheden. 
Sociale vaardigheden maken een belangrijk deel uit van de zogenaamde soft-skills 
waarvan diverse internationale studies hebben aangetoond dat zij een steeds belang-
rijkere rol spelen voor succes op de arbeidsmarkt (Baclar 2016; Deming 2017). Dit laatste 
komt onder andere doordat sociale vaardigheden niet eenvoudig door automatiserig 
kunnen weggesubstitueerd worden (Autor 2015) en dus complementair zijn aan nieuwe 
technologien. Hetzelfde geldt voor leiderschapsvaardigheden, waarvan Weinberger 
(2011) aantoonde dat deze significant gecorreleerd zijn met groeiende werkgelegen-
heid, betere baankansen en doorgroeimogelijkheden. 

Tabel 1
Classificatie en voorbeelden algemene competenties 

Zelf-management Sociale vaardigheden Managen van mensen en 
taken

Innovatieve vaardigheden 
en analytische 
vaardigheden

Stress en time 
management 

Samenwerking Leiderschaps/ 
management 
vaardigheden

Vaardigheden gericht op 
ondernemerschap

Flexibiliteit Communicatie Omgaan met conflicten Creatief denken
Aanpassingsvermogen Interculturele 

vaardigheden
Onderhandelen Ideeën omzetten in actie 

en oplossingen
Omgaan met 
onzekerheden

Sollicitatievaardigheden Feedback geven Probleemoplossend 
vermogen

Assertiviteit Plannen van taken van 
andere mensen

Kritisch denken

Omgaan met (kritische) 
feedback

Onderzoeksvaardigheden

Plannen van eigen taken

Innovatieve vaardigheden en analytische vaardigheden vergroten de algemene inzet-
baarheid doordat de toenemende digitalisering, automatisering en robotosering leidt 
tot een grotere vraag naar geschoolde werknemers die uitblinken in abstracte en niet-
routinematige taken waarbij probleemoplossend vermogen, intuïtie, creativiteit, en 
kritisch denken een belangrijke rol spelen (Autor 2015). 

2.4 Scholing gericht op het vergroten van beroepsspecifieke 
vaardigheden    

Naast basisvaardigheden en vaardigheden gericht op de algemene inzetbaarheid, is 
het ook van groot belang dat mensen een hoog niveau aan beroepsspecifieke vaar-
digheden bezitten (laag 4 van het afbakeningskader). Aarts, & Künn-Nelen (2019) laten 
door middel van een vignetten experiment onder 1100 Nederlandse werkgevers zien 
dat de kwaliteit van beroepsspecifieke vaardigheden nog steeds als de belangrijkste 
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factor wordt gezien door werkgevers om een sollicitant aan te nemen. Dezelfde studie 
laat echter ook zien dat sollicitanten niet alleen moeten inzetten op het verkrijgen van 
beroepsspecifieke vaardigheden. Vooral een combinatie van beroepsspecifieke vaar-
digheden en vaardigheden gericht op algemene inzetbaarheid wordt door werkgevers 
als doorslaggevend ervaren. Scholing moet derhalve gericht zijn op het gecombineerd 
investeren in basisvaardigheden, vaardigheden gericht op algemene inzetbaarheid, 
alsmede beroepsspecifieke vaardigheden.

Scholing van deze vaardigheden zal ertoe bijdragen dat de arbeidsmarktpositie van 
kwetsbare groepen kan worden verbeterd doordat hun afstand tot de arbeidsmarkt 
wordt verkleind, en er een betere afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeids-
markt onstaat doordat een grotere pool kandidaten met de juiste competenties voor 
openstaande vacatures wordt gecreërd. 
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3 Voorwaarden waaraan scholing moet 
voldoen voor het STAP-budget

 

In dit hoofdstuk geven we allereerst enkele algemene voorwaarden waaraan de niet-
OCW erkende scholing moet voldoen. Daarna geven we per laag nog aanvullende voor-
waarden waaraan de scholing moet voldoen. 

3.1 Algemene selectiecriteria voor niet-OCW erkende scholing 

Om voor registratie in het scholingsregister van STAP in aanmerking te komen moet 
niet-OCW erkende scholing voldoen aan algemene en specifieke selectiecriteria. In 
deze paragraaf volgen 4 algemene selectiecriteria met betrekking tot de scholingsvorm. 
Daarnaast volgen nog 3 algemene criteria waaraan voldoen moet worden. De specifieke 
selectiecriteria worden per laag uitgewerkt in paragrafen 3.2 tot en met 3.5. 

 y  Pure hobby cursussen komen niet in aanmerking voor de STAP-regeling. In de beslis-
bomen wordt daarom op twee plekken gesproken over hobby's. De eerste keer bij 
de doelgroepen (hobbyisten), en de tweede keer, wanneer er geen doelgroep gede-
finieerd is, bij de inhoud van de scholing. Onder hobby's verstaan wij een in het alge-
meen ontspannende activiteit die men met enige regelmaat in de vrije tijd uitoefent 
en niet wordt uitgeoefend om de arbeidsmarktpositie te verbeteren. Volgens deze 
definitie volgen hobbyisten dus cursussen in hun eigen tijd waarvan zij de opge-
dane kennis niet gebruiken in hun arbeid. 

 y  Bedrijfsgerichte cursussen komen niet in aanmerking voor de STAP-regeling. Het 
STAP-budget is bedoeld voor het vergroten van brede duurzame inzetbaarheid en 
niet ter vervanging van scholing die noodzakelijk is voor de uitoefening van de func-
ties of de voortzetting van de huidige arbeidsovereenkomst bij de huidige organi-
satie waar een persoon werkzaam is. 

 y  Leerabonnementen komen niet in aanmerking voor de STAP-regeling. Nadat een 
leerabonnement is betaald, kan men zelf bepalen welke specifieke scholing gevolgd 
wordt. Het is dan niet langer mogelijk om de arbeidsmarktgerichtheid van de scho-
ling te toetsen. 

 y Niet-OCW erkende scholing met een coaching component kan in aanmerking 
komen voor de STAP-regeling.4 Een cursus komt uitsluitend in aanmerking voor de 
STAP-regeling als uit de beschrijving van de scholing blijkt dat de coaching compo-

4 We sluiten aan bij de NOBCO-definitie die stelt dat coaching een gestructureerd en doelgericht proces is, 
waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door: bewustwording en 
persoonlijke groei, het vergroten van zelfvertrouwen en het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen 
mogelijkheden.
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nent de helft of minder van de cursustijd in beslag neemt.5 Indien de coaching 
component meer dan de helft van de tijd uitmaakt die men aan de cursus besteedt, 
dan komt deze niet in aanmerking voor de STAP-regeling. 

 
Daarnaast gelden de volgende algemene voorwaarden: 

 y  De beschrijving van de scholing moet het mogelijk maken de beslisbomen zoals 
opgenomen in de Handleiding ‘Afbakening niet-OCW erkende scholing t.b.v. STAP’ 
te doorlopen. Indien er niet voldoende informatie is om de beslisbomen te door-
lopen, worden de cursussen, scholing of trainingen niet toegestaan binnen STAP.

 y STAP is bedoeld voor scholing. Daaronder vallen alle kosten die door de opleider in 
rekening worden gebracht voor het volgen van de opleiding of training. Hieronder 
vallen dus niet op zichzelf staand cursusmateriaal (o.a. studieboeken die niet zijn 
voorgeschreven bij scholing, of studiemateriaal zonder dat een curicculum is opge-
steld om het materiaal te bestuderen of cursusmateriaal waarbij geen begeleiding 
wordt aangeboden bij het studeren).6 

 y  Scholing komt alleen in aanmerking voor de STAP-regeling als er bewijs geleverd 
wordt van deelname aan de cursus.  

 
Voor E-learning gelden daarbij dezelfde voorwaarden als voor de meer traditionele 
vormen van scholing.

3.2 Voorwaarden waaraan scholing gericht op het vergroten van 
het leervermogen moet voldoen

Scholing gericht op het vergroten van het leervermogen is relevant om risicogroepen 
weer aan het leren te krijgen. Leervermogen heeft te maken met het effectief kunnen 
opnemen van nieuwe kennis of het aanleren van vaardigheden. Door het vergroten van 
het leervermogen zal iemand dit gemakkelijker doen. Leervermogen hangt cruciaal af 
van de motivatie om te leren (die o.a. door faalangst, leerangst, en stress beperkt wordt), 
de mate waarin mensen nieuwe kennis kunnen eigen maken en in welke mate zij de 
kennis kunnen toepassen. 

De scholing gericht op leervermogen moet zich richten op minstens één van de 
volgende onderwerpen om in aanmerking te komen voor een STAP-budget (laag 1):

 y het zelfbeeld vergroten (zoals persoonlijke groei of persoonlijke ontwikkeling t.b.v. 
vermindering stress, zelfvertrouwen)

5 En wordt de beslissing of de scholing al dan niet valt onder de STAP-regeling genomen op basis van andere 
kenmerken van de scholing.

6 Zie voor de regelgeving omtrent de subsidiabele kosten van de scholing de ‘Subsidieregeling STAP-budget’ 
(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/01/bijlage-1-subsidieregeling-stap-
budget).

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/01/bijlage-1-subsidieregeling-stap-budget
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/01/bijlage-1-subsidieregeling-stap-budget
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 y angsten aanpakken die het leren belemmeren (zoals faalangst, leerangst, examen-
vrees)

 y  leerstrategieën aanleren (zoals methoden van leren en lezen, efficiënt en effectief 
leren, slim leren op de werkplek) 

 
De enige additionele eis die aan deze scholing wordt gesteld, is dat de scholing maxi-
maal 50% van de scholingstijd uit coaching mag bestaan (zie paragraaf 3.1). 

Zie Figuur 2 voor de beslisboom voor scholing gericht op het vergroten van het leerver-
mogen.
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Figuur 2 
Beslisboom scholing gericht op het vergroten van het leervermogen

Komt in aanmerking voor 
een subsidie

Ja

Laag 1
Scholing gericht op het 
vergroten van het 
leervermogen 

Nee

Scholing gericht op:
- het vergroten van het zelfbeeld 
- het  aanpakken van angsten die het leren belemmeren
- het aanleren van leerstrategieën

Geen subsidie
(wellicht valt cursus onder
laag 2,3 of 4)

Ja

De helft of minder van de 
tijd die wordt besteed aan 
de cursus betreft coaching

Meer dan de helft van de 
tijd die wordt besteed aan 
de cursus betreft coaching

Geen subsidie

3.3 Voorwaarden waaraan scholing gericht op basisvaardigheden 
moet voldoen

Basisvaardigheden zijn relevant voor alle werkenden en zijn cruciaal om inzetbaar te zijn 
in de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Onder basisvaardigheden worden uitslui-
tend de volgende vaardigheden gerekend (laag 2): 

 y  Rekenvaardigheid
 y  ICT-basisvaardigheid
 y  Nederlandse taalvaardigheid eerste taal (NT1) 
 y  Nederlandse taalvaardigheid tweede taal (NT2)
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De volgende restricties gelden: 

 y De scholing moet in detail expliciet maken welke van de vaardigheden zoals vermeld 
in beslisboom 3 worden aangeleerd.

 y  Voor rekenvaardigheid geldt dat scholing gericht is op het behalen van een maxi-
maal 2F niveau.7  

 y  Onder basis ICT-vaardigheden wordt verstaan: het gebruik van computers om infor-
matie op te vragen, te beoordelen, op te slaan, te produceren, te presenteren en 
uit te wisselen, en om via internet te communiceren en deel te nemen aan samen-
werkingsnetwerken.8 Zodra de scholing van basis ICT vaardigheden hieraan niet 
voldoet, komt de scholing niet in aanmerking voor STAP. Scholing gericht op meer 
geavanceerde ICT / technologische vaardigheden valt onder laag 3 of 4. 

 y  Voor Nederlandse taalvaardigheid geldt dat scholing gericht is op het behalen van 
een maximaal 2F niveau.9 

 y Maximaal 50% van de scholingstijd mag uit coaching bestaan. 
 
Zie Figuur 3 voor de beslisboom voor het afbakenen van niet-OCW erkende scholing 
gericht op het vergroten van basisvaardigheden. 

 

7 Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/referentiekader-taal-en-rekenen voor 
aanvullende informatie.

8 Sleutelcompetenties voor een leven lang leren – Een Europees kader. Luxemburg: Bureau voor officiële 
publicaties der Europese Gemeenschappen, 2007

9 Cursussen die taalvaardigheden trainen op een hoger niveau kunnen vallen onder laag 3 of 4, afhankelijk van 
de beroepsgerichtheid.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/referentiekader-taal-en-rekenen
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Figuur 3
Beslisboom: basisvaardigheden

Geen subsidie

Ja

Laag 2
Scholing gericht op het 
vergroten van de basis 
vaardigheden

Nee

Focus op:
- Rekenvaardigheid (tot niveau 2F)
- ICT-basisvaardigheid
- Nederlandse taalvaardigheid eerste  taal (NT1) 
- Nederlandse taalvaardigheid tweede taal (NT2)

Geen subsidie
(wellicht valt cursus onder
laag 1,3 of 4)

De helft of minder van de 
tijd die wordt besteed aan 
de cursus betreft coaching

Meer dan de helft van de 
tijd die wordt besteed aan 
de cursus betreft coaching

Komt in aanmerking voor 
een subsidie

Geen subsidie

Geen bewijs deelname Wel bewijs deelname

3.4 Voorwaarden waaraan scholing gericht op algemene 
inzetbaarheid moet voldoen

Ook voor niet-OCW erkende scholing gericht op het vergroten van vaardigheden die 
de algemene inzetbaarheid op de arbeidsmarkt vergroten, gelden een aantal aanvul-
lende eisen (laag 3 ). Zie Figuur 4 voor de beslisboom voor het afbakenen van niet-OCW 
erkende scholing gericht op het vergroten van deze vaardigheden. 
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 y Allereerst moet de scholing gericht zijn op het vergroten van de vaardigheden die 
gerelateerd zijn aan de generieke competenties die zijn omschreven in Tabel 1. De 
competenties zijn:
1) Verbeteren van zelfmanagement 
2) Verbeteren van sociale vaardigheden 
3) Efficiënter managen van mensen en taken 
4) Verbeteren van innovatieve vaardigheden en analytische vaardigheden

 y Er moet getoetst worden of er een duidelijke doelgroep omschreven wordt in de 
omschrijving van de scholing. Als de doelgroep hobbyisten betreft, valt de cursus 
direct af. Zodra deze ondernemers, carrière switchers, mensen met professionele 
ambities of professionals werkzaam op het gebied van de cursus bevatten kan door 
worden gegaan naar de volgende stap in de beslisboom. 

 y In het incidentele geval dat de doelgroep niet expliciet gespecificeerd is (wat kan 
voorkomen als een scholing meerdere doelgroepen tegelijkertijd aanspreekt), 
kan eveneens worden doorgegaan naar de volgende stap in de beslisboom. In dit 
geval moet dan wel extra aandacht in de volgende stap van de beslisboom worden 
besteed aan of het doel daadwerkelijk gericht is op professionele werkzaamheden 
en of carrièregericht is. 

 y  Na de beschrijving van de doelgroep wordt het doel in detail getoetst. Als niet expli-
ciet vermeld staat dat deze gericht is op specifieke professionele werkzaamheden of 
carrièregericht is, dan komt de scholing niet in aanmerking voor de STAP-regeling. 
Het is niet voldoende alleen te beschrijven dat werkzaamheden/ carrière een rele-
vant doel zijn. De omschrijving van de scholing moet specifiek benoemen om welke 
werkzaamheden of welke aspecten van de carrière het gaat en hoe de opgedane 
vaardigheden hiertoe direct aan bijdragen. 

 y  Maximaal 50% van de scholingstijd mag uit coaching bestaan. 
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Figuur 4
Beslisboom: algemene inzetbaarheid op de arbeidsmarkt

Komt in aanmerking voor 
een subsidie

Ja

Laag 3
Scholing gericht op het 
vergroten van de algemene
inzetbaarheid

Nee Focus op:
- Verbeteren van zelfmanagement
- Verbeteren van sociale vaardigheden
- E�cienter managen van mensen en taken
- Verbeteren van innovatieve en analytische vaardigheden

Geen subsidie
(wellicht valt cursus onder
laag 1,2 of 4)

Doelgroep

HobbyistenGeen subsidie

- (potentiële) Ondernemers
- Carrière switchers, (tweede) carrière
- Mensen met professionele ambities
- Professionals werkzaam op het gebied van de cursus
- Niet gespeci�ceerd

Doel

Hobby

Professionele werkzaamheden / carrière

Geen subsidie
De helft of minder van de tijd 
die wordt besteed aan de 
cursus betreft coaching

Meer dan de helft van de tijd 
die wordt besteed aan de 
cursus betreft coaching

Geen subsidie

Geen bewijs deelname Wel bewijs deelname

Geen subsidie



Voorwaarden waaraan scholing moet voldoen voor het STAP-budget 17

3.5 Voorwaarden waaraan scholing gericht op beroepsspecifieke 
vaardigheden moet voldoen

Om voor registratie in het scholingsregister van STAP in aanmerking te komen moet 
niet-OCW erkende scholing gericht op beroepsspecifieke vaardigheden voldoen aan de 
volgende specifieke selectiecriteria (zie de beslisboom in Figuur 5).  

 y Allereerst wordt vastgesteld of de scholing beroepsspecifieke vaardigheden traint. 
Indien dit niet het geval is, komt de scholing niet in aanmerking voor het STAP-
budget, tenzij deze onder één van de andere lagen kan worden ondergebracht van 
het afbakeningskader. 

 y  Vervolgens wordt getoetst of er een duidelijke doelgroep omschreven wordt in de 
omschrijving van de scholing. Als de doelgroep hobbyisten betreft, valt de cursus 
direct af. Daarentegen, zodra deze ondernemers, carrière switchers, mensen met 
professionele ambities of professionals werkzaam op het gebied van de cursus 
bevatten, kan door worden gegaan naar de volgende stap in de beslisboom. Dit 
laatste geldt ook als de doelgroep in incidentele gevallen niet expliciet gespecifi-
ceerd is, onder voorbehoud dat het doel in de volgende stap van de beslisboom dan 
wel streng wordt beoordeeld.

 y  Na de beschrijving van de doelgroep wordt het doel getoetst. Als niet expliciet 
vermeld staat dat deze op beroepsspecifieke vaardigheden gericht is, dan komt de 
scholing niet in aanmerking. Het is niet voldoende alleen te beschrijven dat werk-
zaamheden/ carrière een relevant doel zijn. De scholing moet specifiek benoemen 
om welke werkzaamheden of welke aspecten van de carrière het gaat en hoe de 
opgedane vaardigheden hiertoe direct aan bijdragen. 

 y Maximaal 50% van de scholingstijd mag uit coaching bestaan. 
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Figuur 5
Beslisboom: Beroepsspecifieke vaardigheden

Komt in aanmerking voor 
een subsidie

Ja

Laag 4
Scholing gericht op het 
vergroten van de beroeps-
speci�eke vaardigheden

Nee

Focus op  beroepsspeci�eke 
vaardigheden
 

Geen subsidie
(wellicht valt cursus onder
laag 1,2 of 3)

Doelgroep

HobbyistenGeen subsidie

- (potentiële) Ondernemers
- Carrière switchers, (tweede) carrière
- Mensen met professionele ambities
- Professionals werkzaam op het gebied van de cursus
- Niet gespeci�ceerd

Doel

Hobby

Professionele werkzaamheden / carrière

Geen subsidie
De helft of minder van de tijd 
die wordt besteed aan de 
cursus betreft coaching

Meer dan de helft van de tijd 
die wordt besteed aan de 
cursus betreft coaching

Geen subsidie

Geen bewijs deelname Wel bewijs deelname

Geen subsidie
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Appendix A 
Handleiding beoordelingssysteem arbeidsmarktgerichtheid 
niet-OCW erkende scholing in het kader van de STAP-regeling 

 
Om voor registratie in het scholingsregister van STAP in aanmerking te komen moet 
niet-OCW erkende scholing voldoen aan algemene en specifieke selectiecriteria. In deze 
Appendix beschrijven we:

1.  Enkele algemene richtlijnen voor de beoordeling van niet-OCW erkende scholing. 
2.  Vier algemene selectiecriteria met betrekking tot de scholingsvorm
3.  Drie algemene voorwaarden besproken waaraan scholing moet voldoen. 
 
De specifieke selectiecriteria worden verder per laag uitgewerkt in de beslisbomen. 

Voor de verantwoording, achtergrond en toelichting van de beslisbomen verwijzen wij 
naar het rapport ‘Afbakening arbeidsmarktgerichtheid niet-OCW erkende scholing voor 
STAP-regeling’.

1. De algemene richtlijnen voor de beoordeling van niet-OCW erkende scholing zijn:  
 y Niet alleen naar titel kijken maar ook naar cursusinhoud, inclusief doelgroepen, het 

doel en trainingsvormen. 
 y Bepaal eerst de competentiegroep: laag 1, laag 2, laag 3 of laag 4.
 y Indien er niet voldoende informatie is om de checklist in te kunnen vullen, komt de 

scholing niet in aanmerking voor STAP.

2. De vier algemene selectiecriteria ten aanzien van de scholingsvorm zijn:
 y Pure hobby cursussen komen niet in aanmerking voor de STAP-regeling. In de beslis-

bomen wordt daarom op twee plekken gesproken over hobby’s. De eerste keer bij 
de doelgroepen (hobbyisten), en de tweede keer, wanneer er geen doelgroep gede-
finieerd is, bij de inhoud van de scholing. Onder hobby’s verstaan wij een in het alge-
meen ontspannende activiteit die men met enige regelmaat in de vrije tijd uitoefent 
en niet wordt uitgeoefend om de arbeidsmarktpositie te verbeteren. Volgens deze 
definitie volgen hobbyisten dus cursussen in hun eigen tijd waarvan zij de opgedane 
kennis niet gebruiken in hun arbeid. 

 y Bedrijfsgerichte cursussen komen niet in aanmerking voor de STAP-regeling. Het 
STAP-budget is bedoeld voor het vergroten van brede duurzame inzetbaarheid en 
niet ter vervanging van cursussen die de werknemer ook had moeten volgen om bij 
zijn / haar organisatie te blijven werken. 

 y Leerabonnementen komen niet in aanmerking voor de STAP-regeling. 
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 y  Niet-OCW erkende scholing die een coaching component bevatten kunnen in 
aanmerking komen voor de STAP-regeling.10 Een cursus komt uitsluitend in aanmer-
king voor de STAP-regeling als uit de beschrijving van de scholing blijkt dat de 
coaching component de helft of minder van de cursustijd in beslag neemt.11 Indien 
de coaching component maximaal de helft van de tijd uitmaakt die men aan de 
cursus besteedt, dan komt deze niet in aanmerking voor de STAP-regeling. 

3. Er gelden de volgende drie algemene voorwaarden: 
 y De beschrijving van de scholing moet het mogelijk maken de beslisbomen zoals 

opgenomen in de Handleiding ‘Afbakening niet-OCW erkende scholing t.b.v. STAP’ 
te doorlopen. Indien er niet voldoende informatie is om de beslisbomen te door-
lopen, worden de cursus, scholing of trainingen niet toegestaan binnen STAP.

 y STAP is bedoeld voor cursus, scholing of trainingen, dus niet voor cursusmateriaal 
zonder onderwijs (o.a. studieboeken die niet zijn voorgeschreven bij scholing, of 
studiemateriaal zonder dat een curicculum is opgesteld om het materiaal te bestu-
deren of cursusmateriaal waarbij geen begeleiding wordt aangeboden bij het 
studeren). 

 y Cursussen, scholing of trainingen komen alleen in aanmerking voor de STAP-regeling 
als er bewijs geleverd wordt van deelname aan de cursus.  

Voor E-learning gelden daarbij dezelfde voorwaarden als voor de meer traditionele 
vormen van scholing.

10 We sluiten aan bij de NOBCO-definitie die stelt dat coaching een gestructureerd en doelgericht proces is, 
waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door: bewustwording en 
persoonlijke groei, het vergroten van zelfvertrouwen en het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen 
mogelijkheden.

11 De beslissing of de scholing al dan niet onder de STAP-regeling valt wordt dan genomen op basis van het 
succesvol doorlopen van de andere stappen van de beslisboom.
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Figuur 1
Opbouw afbakeningskader

Stap Budget aanvraag

Niet-OCW erkende scholing OCW erkende scholing

Komt in aanmerking voor 
een subsidie

Laag 4
Scholing gericht op het 

vergroten van beroep
speci�eke vaardigheden

Laag 3
Scholing gericht op het 

vergroten van de 
algemene inzetbaarheid 

Laag 2
Scholing gericht op 
basisvaardigheden

Laag 1
Scholing gericht op het 

vergroten van het 
leervermogen 



24 Appendix A

Figuur 2
Beslisboom scholing gericht op het vergroten van het leervermogen

Komt in aanmerking voor 
een subsidie

Ja

Laag 1
Scholing gericht op het 
vergroten van het 
leervermogen 

Nee

Scholing gericht op:
- het vergroten van het zelfbeeld 
- het  aanpakken van angsten die het leren belemmeren
- het aanleren van leerstrategieën

Geen subsidie
(wellicht valt cursus onder
laag 2,3 of 4)

Ja

De helft of minder van de 
tijd die wordt besteed aan 
de cursus betreft coaching

Meer dan de helft van de 
tijd die wordt besteed aan 
de cursus betreft coaching

Geen subsidie
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Figuur 3
Beslisboom: basisvaardigheden

Geen subsidie

Ja

Laag 2
Scholing gericht op het 
vergroten van de basis 
vaardigheden

Nee

Focus op:
- Rekenvaardigheid (tot niveau 2F)
- ICT-basisvaardigheid
- Nederlandse taalvaardigheid eerste  taal (NT1) 
- Nederlandse taalvaardigheid tweede taal (NT2)

Geen subsidie
(wellicht valt cursus onder
laag 1,3 of 4)

De helft of minder van de 
tijd die wordt besteed aan 
de cursus betreft coaching

Meer dan de helft van de 
tijd die wordt besteed aan 
de cursus betreft coaching

Komt in aanmerking voor 
een subsidie

Geen subsidie

Geen bewijs deelname Wel bewijs deelname
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Figuur 4
Beslisboom: algemene inzetbaarheid op de arbeidsmarkt

Komt in aanmerking voor 
een subsidie

Ja

Laag 3
Scholing gericht op het 
vergroten van de algemene
inzetbaarheid

Nee Focus op:
- Verbeteren van zelfmanagement
- Verbeteren van sociale vaardigheden
- E�cienter managen van mensen en taken
- Verbeteren van innovatieve en analytische vaardigheden

Geen subsidie
(wellicht valt cursus onder
laag 1,2 of 4)

Doelgroep

HobbyistenGeen subsidie

- (potentiële) Ondernemers
- Carrière switchers, (tweede) carrière
- Mensen met professionele ambities
- Professionals werkzaam op het gebied van de cursus
- Niet gespeci�ceerd

Doel

Hobby

Professionele werkzaamheden / carrière

Geen subsidie
De helft of minder van de tijd 
die wordt besteed aan de 
cursus betreft coaching

Meer dan de helft van de tijd 
die wordt besteed aan de 
cursus betreft coaching

Geen subsidie

Geen bewijs deelname Wel bewijs deelname

Geen subsidie
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Figuur 5
Beslisboom: beroepsspecifieke vaardigheden

Komt in aanmerking voor 
een subsidie

Ja

Laag 4
Scholing gericht op het 
vergroten van de beroeps-
speci�eke vaardigheden

Nee

Focus op  beroepsspeci�eke 
vaardigheden
 

Geen subsidie
(wellicht valt cursus onder
laag 1,2 of 3)

Doelgroep

HobbyistenGeen subsidie

- (potentiële) Ondernemers
- Carrière switchers, (tweede) carrière
- Mensen met professionele ambities
- Professionals werkzaam op het gebied van de cursus
- Niet gespeci�ceerd

Doel

Hobby

Professionele werkzaamheden / carrière

Geen subsidie
De helft of minder van de tijd 
die wordt besteed aan de 
cursus betreft coaching

Meer dan de helft van de tijd 
die wordt besteed aan de 
cursus betreft coaching

Geen subsidie

Geen bewijs deelname Wel bewijs deelname

Geen subsidie
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Appendix B 
Voorbeelden doorlopen beslisbomen 
 

In deze appendix zijn een aantal voorbeelden van cursusbeschrijvingen opgenomen. 
Met kleuren is aangegeven of de scholing al dan niet voldoet aan de voorwaarden opge-
nomen in de beslisbomen. De voorbeelden zijn los gebaseerd op bestaand opleidings-
aanbod.

Voorbeeld 1. Cursus persoonlijke ontwikkeling 

De volgende informatie is beschikbaar over deze cursus: 

 y Tak 1. Scholing gericht op: De cursus Persoonlijke ontwikkeling geeft de cursist 
meer inzicht in het hoe en waarom achter verschillende onderwerpen. Wat je leert 
wordt meteen toegepast in opdrachten. Er zijn twee modules: 

1. Zelfonderzoek en reflectie – basis 
Tijdens deze module leert de cursust kritisch naar zichelf en haar / zijn ontwikkeling 
te kijken. Wat zijn je eigen waarden, overtuigingen en houdingen en welke invloed 
hebben deze op anderen. Ook leert de cursist om te gaan met culturele, religieuze 
en sekseverschillen en werkt deze aan haar / zijn communicatievaardigheden, het 
ontvangen van feedback en het leren reflecteren op je eigen handelen. Na afron-
ding van deze module heeft de cursist geleerd om regelmatig te reflecteren op 
eigen gedrag én om zichzelf doorlopend te blijven ontwikkelen. 

2. Persoonlijke ontwikkeling 
Tijdens deze praktische module leert men op een diepgaand niveau naar ziczelf te 
kijken. Men neemt het leven onder de loep aan de hand van drie deelgebieden: het 
persoonlijke, het relationele en het professionele leven. Men wordt gestimuleerd 
om na te denken waarom men bepaalde keuzes maakt en hoe men daar veran-
dering in aan kan brengen. De module leert concrete doelen te stellen en om een 
actieplan opstellen. Ter afronding van de module kies je één van de drie deelge-
bieden en daarvoor werk je een volledig actieplan uit. Zo leer je reflecteren, realisti-
sche doelen stellen, mogelijkheden te zien en hier een plan voor maken.

 Scholing valt onder laag 1 Het vergroten van het leervermogen

 In het bijzonder onder scholing gericht op het vergroten van het zelfbeeld. 

 y Tak 2. Coaching component: Deze thuisstudie biedt alle ruimte om de opleiding 
goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven. De hele studie-
methode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht en zelfstandig 
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te studeren. Daarbij krijg je online persoonlijke begeleiding door een docent met 
ruime ervaring in het vakgebied van je opleiding. Je kan altijd bij je docent terecht. 
De docent geeft antwoord op je vragen, feedback op je opdrachten en extra uitleg 
waar nodig via internet waarbij de nadruk wel ligt op zelfstudie. 

 Coaching betreft maximaal de helft van de scholingstijd. 

Conclusie voorbeeld 1: cursus kan opgenomen worden in het scholingsregister van STAP.

Voorbeeld 2. Slim leren op de werkplek 

De volgende informatie is beschikbaar over deze cursus: 

 y Tak 1. Scholing gericht op: het verkrijgen van inzicht in je wendbaarheid met 
behulp van de Learning Agility Scan®. Learning Agility staat voor het leer- en veran-
dervermogen. Men leert de kracht van haar / zijn eigen veranderstijl te kennen en de 
cursus leert mensen hoe ze die optimaal kunnen benutten. Het doel van de cursus is 
om de totale wendbaarheid te versterken waardoor men sneller succesvol zult zijn. 
Men gaat met meer zelfvertrouwen om met veranderingen.

 Scholing valt onder laag 1 Het vergroten van het leervermogen

 In het bijzonder onder scholing gericht op het vergroten van het zelfbeeld. 

 y Tak 2. Coaching component: Tijdens de training onderzoek je samen met de trainer 
de resultaten van jouw Learning Agility Scan®. Waar ligt je veranderkracht en hoe 
kun je die maximaal benutten? En hoe versterk je jezelf op andere punten? Dat doe 
je met heel praktische oefeningen, waarbij creativiteit en flexibiliteit centraal staan. 
De training vindt klassikaal plaats omdat je binnen een groep veel van elkaar leert. 

 Coaching betreft minder dan de helft van de scholingstijd. 

Conclusie voorbeeld 2: cursus kan opgenomen worden in het scholingsregister van STAP.

Voorbeeld 3. Persoonlijke stressbestendigheid 

De volgende informatie is beschikbaar over deze cursus: 
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 y Tak 1. Scholing gericht op: Het verkrijgen van inzicht in stress en hoe je op een goede 
manier met stressvolle situaties omgaat. 

 Scholing valt onder laag 3 Het vergroten van de algemene inzetbaarheid

 In het bijzonder onder scholing gericht op het vergroten van het zelfmanage-

ment. 

 y Tak 2. Doelgroep: Voor iedereen die last heeft van stress en besloten heeft daar wat 
aan te doen.

 Niet gespecificeerd. 

 y Tak 3. Doel: Ben je druk op je werk en kun je thuis maar moeilijk ontspannen en daar-
door moe of geïrriteerd? Heb je twijfels of je alles draaiende kan houden? Voorkom 
ongezonde spanning en stress door deze training te volgen. Je krijgt inzicht in stress 
en op manieren hoe je zo optimaal mogelijk met stressvolle situaties om kan gaan 
en jouw eigen gedrag. Zo leer je om proactief om te gaan met stressvolle situaties 
en blijf je stress de baas.

 Professionele werkzaamheden/carrière

 y Tak 4. Coaching component: Met opdrachten ga je aan de slag met het doorbreken 
van je stresspatroon. Verder oefen je met technieken om je stressbestendigheid te 
vergroten, zoals mindfulness en timemanagement. Je legt dit allemaal vast in je 
eigen persoonlijke actieplan.

 Coaching betreft minder dan de helft van de scholingstijd.

Conclusie voorbeeld 3: cursus kan opgenomen worden in het scholingsregister van STAP.

Voorbeeld 4. Persoonlijke coaching

De volgende informatie is beschikbaar over deze cursus: 

 y Tak 1. Scholing gericht op: Heeft u behoefte aan een specifieke aanpak van uw 
persoonlijke knelpunten in uw werk? Wilt u doelgericht problemen aanpakken? 
Samen met u wordt er gekeken naar de punten die op dit moment voor u belang-
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rijk zijn om te verbeteren. Dit doen we door uw zelfbeeld vergroten en persoonlijke 
groei te stimuleren. 

 Scholing valt onder laag 1

 y Tak 2. Coaching component De training vindt plaats door middel van coaching 
Door middel van het stellen van specifieke vragen maakt de coach een pasklaar 
programma dat specifiek gericht is op u en de situatie die u wenst aan te pakken. 
Alles is bespreekbaar of dat nu privé of zakelijk is. De persoonlijke aanpak is altijd 
gericht op de directe toepasbaarheid in uw bedrijf zodat u het geleerde ook meteen 
in de praktijk kan brengen. 

 Coaching betreft meer dan de helft van de scholingstijd

Conclusie voorbeeld 4: cursus kan niet opgenomen worden in het scholingsregister van 
STAP.

Voorbeeld 5. Cursus broodbakken 

De volgende informatie is beschikbaar over deze cursus: 

 y Tak 1. Scholing gericht op: De cursus broodbakker richt zich op thuisbakkers (in 
wording) en maakt je wegwijs in de wereld van het brood en de grondstoffen. Het 
doel van de cursus is iedereen enthousiast en bekwaam te maken, zodat je thuis in 
staat bent een goed brood te bakken

 Scholing valt buiten het kader, omdat het zich richt op hobbyisten. 

Conclusie voorbeeld 5: cursus kan niet opgenomen worden in het scholingsregister van 
STAP.

Voorbeeld 6. Computervaardigheden 

De volgende informatie is beschikbaar over deze cursus: 

 y Tak 1. Scholing gericht op: Na afloop van de cursus kun je zelfstandig en veilig 
omgaan met veelvoorkomende computerfuncties. Je doet alle kennis en vaardig-
heden op die je nodig hebt op het gebied van computers. Dit is niet alleen van 
belang voor je werk, maar ook in het dagelijks leven.
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  Scholing valt onder laag 2 Het vergroten van basisvaardigheden, in het 
bijzonder ICT-basisvaardigheid

Conclusie voorbeeld 6: cursus kan opgenomen worden in het scholingsregister van 
STAP.

 
 




	1	Inleiding
	2	De opbouw van het afbakeningskader
	2.1	Scholing gericht op het vergroten van het leervermogen 
	2.2	Scholing gericht op het vergroten van basisvaardigheden 
	2.3	Scholing gericht op het vergroten van de algemene inzetbaarheid  
	2.4	Scholing gericht op het vergroten van beroepsspecifieke vaardigheden    

	3	Voorwaarden waaraan scholing moet voldoen voor het STAP-budget
	3.1	Algemene selectiecriteria voor niet-OCW erkende scholing 
	3.2	Voorwaarden waar scholing gericht op het vergroten van het leervermogen aan moet voldoen
	3.3	Voorwaarden waaraan scholing gericht op basisvaardigheden moet voldoen
	3.4	Voorwaarden waaraan scholing gericht op algemene inzetbaarheid moet voldoen
	3.5	Voorwaarden waar scholing gericht op beroepsspecifieke vaardigheden aan moet voldoen

	Literatuur

	Appendix A
Handleiding beoordelingssysteem arbeidsmarktgerichtheid niet-OCW erkende scholing in het kader van de STAP-regeling

	Appendix B
Voorbeelden doorlopen beslisbomen





	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

