
Reacties STAP-cursusaanbieders 
 
NHA 
 
Uit ons onderzoek bleek dat NHA sinds 2021 de prijs van cursussen heeft verhoogd. 
Waarom zijn uw cursussen duurder geworden? 
“Deze vraag (en de voorafgaande inleiding van die vraag) suggereert dat wij onze prijzen 
zouden hebben verhoogd in verband met de STAP-regeling. Die suggestie klopt absoluut 
niet.  
Hieronder geven wij aan hoe het in werkelijkheid zit.  
NHA heeft te maken met hogere kosten als gevolg van prijsstijgingen. Die prijsstijgingen 
doen zich voor op het punt van door leveranciers in rekening gebrachte prijzen (soms met 
meer dan 25%) en op het punt van arbeidskosten.  
De doorgevoerde prijsstijgingen hebben, met andere woorden, geen enkele relatie met de 
STAP-regeling. Bij bestudering van de gegevens die zijn te ontlenen aan webarchive zal jullie 
ook duidelijk worden dat NHA gemiddeld genomen eenmaal per jaar haar prijzen indexeert.  
Uitsluitend voor de volledigheid voegen we hieraan toe dat NHA een aanbieder is die van 
oudsher scherpe prijzen hanteert. Een wijziging van die prijzen uitgedrukt in een percentage 
kan dan substantieel lijken, maar in absolute zin gaat het om geringe stijgingen.” 
 
Waarom vinkt u standaard alle opties aan voor STAP-aanmeldingen? Mensen krijgen dan 
zowel een getuigschrift als een examen, terwijl mensen geen getuigschrift nodig hebben 
als ze een via een examen een diploma halen. 
“Aan deze vraag (en de toelichting op de vraag) ligt de veronderstelling ten grondslag dat 
door NHA een systeem zou zijn ingericht op zodanige wijze dat de overheid mogelijk zou 
betalen voor zaken die de cursisten niet nodig hebben of gebruiken. Hoe dan ook, de 
veronderstelling en de suggestie hebben niets te maken met de werkelijkheid. 
Die werkelijkheid is dat de STAP-regeling opleiders ertoe dwingt de hoogst mogelijke prijs in 
het scholingsregister te plaatsen, dat is dus de prijs inclusief alle opties. Wanneer NHA ervan 
zou afzien die hoogst mogelijke prijs in het scholingsregister te plaatsen, is daarvan het 
gevolg dat die opties niet onder de STAP-regeling kunnen worden vergoed. Dat is evident 
niet in het belang van de aspirant-cursisten. Die moeten zelf kunnen beslissen of ze wel of 
niet van opties gebruik maken. Tegen deze achtergrond heeft NHA het voor cursisten 
mogelijk gemaakt om ‘vinkjes’ voor bepaalde opties uit te zetten. Bij NHA is het daarom per 
definitie de cursist die ervoor kiest al dan niet van die opties gebruik te maken.   
Dan de vraag of het verkrijgen van een getuigschrift voor een cursist nut kan hebben. 
Allereerst moet erop worden gewezen dat de cursist het getuigschrift ontvangt nadat hij/zij 
het volledige huiswerk met gemiddeld een voldoende heeft afgerond. Verder is van belang 
dat de - uiteraard vóór invoering van de STAP-regeling opgedane - ervaring leert dat 
cursisten, na hun huiswerk te hebben afgerond, vaak een dergelijk getuigschrift wensen te 
ontvangen om eerst daarna te beginnen aan de voorbereiding van het examen. Als enige 
tijd verloopt tussen het verkrijgen van het getuigschrift en het examen heeft het 
getuigschrift (ook voor sollicitatie-doeleinden) vanzelfsprekend nut. Van het verkrijgen van 
een getuigschrift lijkt verder ook een stimulerende werking uit te gaan, nu op – bijvoorbeeld 
– LinkedIn valt waar te nemen dat cursisten met trots het getuigschrift delen zodra dat hen 
is verstrekt.” 
 



 
 
Laudius 
 
De prijzen zijn bij Laudius sinds de introductie van STAP verhoogd. Waarom zijn 
uw cursussen duurder geworden?  
“Sinds de introductie van STAP zijn de prijzen bij Laudius in een aantal gevallen inderdaad 
verhoogd. Dit heeft met kostenstijgingen te maken waar we het afgelopen half jaar mee 
geconfronteerd werden. Zo hebben we de onderstaande kostenverhogingen moeten 
doorberekenen in onze verkooprijzen: 
 
a. Vanwege de mondiale situatie: forse kostenstijgingen tot 80% van studiematerialen 
(papier, verzendkartons, opleidingsmappen, werkmaterialen etc.) 
b. Toename organisatiekosten: vanwege de impact van STAP moet er extra personeel 
worden ingeschakeld tegen, gezien de huidige situatie op de arbeidsmarkt, hogere 
salarissen.  
c. Zeer grote toename marketingkosten: vanwege de grote interesse in STAP, de 
bijbehorende toename van zoekverkeer en hevige concurrentie in Google tussen de 
verschillende opleiders, zijn de clickprijzen sinds de aanvang van STAP gemiddeld met maar 
liefst 122% gestegen!   
 
Door deze ontwikkelingen konden we ons te lage prijsniveau onmogelijk handhaven en 
hebben een aantal prijzen minimaal moeten verhogen. De huidige verkooprijzen zijn echter 
volledig marktconform en liggen gemiddeld genomen lager dan de verkoopprijzen van 
andere thuisstudie-aanbieders zoals LOI, NTI en NHA.  Als kleine aanbieder zijn we met onze 
lagere prijzen een doorn in het oog van grote concurrenten waar we tegen moeten 
opboksen, zo tegen de nagenoeg monopolist NCOI (NCOI, LOI, NTI en 20 andere merken). 
Onze prijzen zijn noodgedwongen minimaal verhoogd en moeten de laagste blijven, we 
willen ook de cursisten kunnen helpen die niet in aanmerking komen voor STAP. 
 
Daarnaast hebben wij ook een aantal nieuwe cursussen die boven de €1000,- STAP-grens 
zouden moeten komen, onder die grens van €1000,- geplaatst zodat cursisten niet 
bijvoorbeeld €400,- hoeven bij te betalen.” 
 
Waarom biedt u die keuze van geen papieren boek niet aan klanten die de cursus uit hun 
STAP budget betalen? Het gevolg hiervan is namelijk dat de overheid mogelijk betaalt 
voor zaken die cursisten niet nodig hebben of gebruiken. 
“De cursist dient, om in het bezit te komen van zijn diploma, examen te doen. Vanuit het 
UWV bestaat er een formele voortgangseis waaraan de cursist dient te voldoen. 
Een succesvolle afsluiting van het examen is hierbij een eis om aan de doelstelling van het 
UWV te kunnen voldoen. Bij punt 3 wordt verder toegelicht waarom hierbij de reguliere 
prijs voor het examen wordt berekend.  

  
We hebben kritisch naar alle opleidingsvarianten gekeken en zijn tot de weloverwogen 
conclusie gekomen dat slechts één van de opleidingsvarianten (inclusief geprinte versie van 
de cursus) in aanmerking komt om aan te bieden onder de  STAP-regeling.   



Het aantal cursisten dat de opleiding succesvol afrondt bij de door Laudius onder STAP 
ingezette opleidingsvariant, dus inclusief de geprinte versie van de cursus, is (historisch 
gezien) aantoonbaar hoger dan bij de andere opleidingsvarianten (zonder de geprinte versie 
van de cursus).” 

Waarom geeft u de korting die u klanten geeft op het examen, niet aan de overheid, die 
immers een examen ook “meteen boekt” en dus zo recht zou hebben op die korting?  
“De korting op het examengeld die bij de inschrijving aan niet-STAP cursisten wordt 
geboden, is een financiële stimulans voor cursisten de aankoop van het examen niet uit te 
stellen en daarmee afstel te voorkomen. Hierbij wordt de kans vergroot dat de cursist het 
examen aflegt, hiermee een succes boekt en dit weer ten goede komt van de algemene 
slagingspercentages. Met het aanbieden van deze korting wijken we van de basisprijs van 
het examen af. Bij reguliere cursisten die direct het examen met de korting boeken wordt 
hier geld op toegelegd. Het aanbieden van het examen via STAP, waar een financiële 
stimulans niet nodig is omdat er sprake is van een formele voortgangseis vanuit de 
overheid, biedt de mogelijkheid om het examen voor een faire prijs aan te bieden. 
 
De reguliere prijs is € 125,-, die ondanks toename van kosten niet anders is dan voorheen en 
die fair is voor zowel Laudius als de begunstigden van het STAP budget. Met het vervallen 
van de financiële stimulans vanwege de formele voortgangseis van de overheid vervalt dus 
niet zozeer de korting op het examen voor de overheid, maar de noodzaak voor Laudius om 
het examen onder de kostprijs aan te moeten bieden.” 
 
LOI 
 
“Als bekendste aanbieder van opleidingen voor volwassenen willen wij als LOI zoveel 
mogelijk mensen sterker maken met de juiste kennis en vaardigheden. Net zoals de 
overheid dit met de STAP-regeling beoogd.  
  
In dat kader is ons prijsbeleid ook gematigd en staat het geheel los van de STAP regeling. LOI 
voert over het algemeen jaarlijks, in de maanden juli of augustus, een generieke 
prijsaanpassing door die afhankelijk van en in lijn is met de ontwikkeling van de kosten. 
Kosten die enerzijds het gevolg zijn van inflatie en anderzijds het gevolg kunnen zijn van 
investeringen. De meest recente prijsaanpassing heeft op 1 juli 2022 plaatsgevonden en was 
gemiddeld 6,6%. De verhoging is, in verhouding met het inflatiecijfers van dit moment, 
bewust beperkt gehouden om de toegankelijkheid van ons onderwijs, ook in prijs, te 
behouden.  
  
Naast de generieke prijsaanpassing kunnen individuele titels van een andere prijs worden 
voorzien. Jaarlijks worden namelijk honderden opleidingen herzien. Soms betreft dat een 
kleine actualisatie maar vaak ook grondige herzieningen met een flink gewijzigd programma. 
Daar waar het programma omvangrijker geworden is of bijvoorbeeld meer begeleiding 
biedt, kan een relatief grote prijsaanpassing het gevolg zijn.  
  
Ten aanzien van de betalingskorting geldt dat dit een regeling is voor consumenten en niet 
voor bedrijven of instellingen. Consumenten die besluiten hun opleiding niet per maand te 
betalen maar vooraf en ineens, krijgen daarvoor een kleine compensatie in de vorm van 3% 



korting. De rationale hierachter is dat bij betaling ineens het facturatieproces korter en 
eenvoudiger en daarmee goedkoper is. Dat voordeel berekenen wij door aan de consument. 
Het gaat hier zoals gezegd om een consumentenregeling. Voor bedrijven en instellingen 
hanteren wij een andere betalingsregeling.  
  
De STAP regeling is een hele mooie maar ook uitermate complexe regeling, ook waar het 
gaat om het administratie- en factureringsproces. Aangezien 70% van het assortiment een 
prijs kent die hoger is dan € 1.000,- moeten we in veel gevallen gesplitst factureren; een 
deelfactuur naar het UWV en een deelfactuur naar de student. De student kiest hierbij 
vooral voor betaling in termijnen. Daarnaast moeten veel inschrijvingen weer geannuleerd 
worden omdat helaas maar een deel door het UWV gehonoreerd kan worden. Zo heeft in 
de laatste STAP-ronde slechts minder dan de helft van de studenten die zich hadden 
aangemeld voor een STAP-opleiding, de subsidie ook daadwerkelijk ontvangen. 
Zowel aan de zijde van LOI als bij het UWV is de afgelopen periode bijzonder hard gewerkt 
om alle studenten de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van deze mooie, maar dus 
complexe STAP-regeling. Elke afwijking zorgt hierbij voor extra complexiteit. Op dit moment 
zijn we nog bezig om de basis goed neer te zetten en voeren we in samenwerking met het 
UWV nog steeds elke ronde verbeteringen door.  
  
We blijven samen met het UWV werken aan het verbeteren van alle STAP gerelateerde 
processen. Het contact hierover met het UWV is goed en intensief. Ook op dit onderdeel 
zullen we in overleg blijven met het UWV. 
  
De kritiek op het niet berekenen van betalingskorting aan het UWV vinden we niet terecht. 
Zowel het UWV als de opleiders hebben een uiterste inspanning gedaan om deze complexe 
regeling te implementeren. Hierbij is de focus geweest op het neerzetten van de basis, 
zodat de student zich zo laagdrempelig mogelijk kan aanmelden. Hierbij zijn ook bij LOI 
aanzienlijke kosten gemaakt en maken we nog steeds aanzienlijke extra kosten. Zeker ook 
omdat veel studenten die een STAP-opleiding willen volgen, uiteindelijk geen subsidie 
ontvangen en dus niet starten met de opleiding. Wij hebben goed en intensief contact met 
het UWV en zijn zeker bereid om met hen in gesprek te gaan over een korting, op het 
moment dat dit uitvoerbaar is in de systemen en de kosten dit toelaten.” 
 
NTI 
 
Waarom zijn uw cursussen duurder geworden?  
“Wij onderzoeken op reguliere basis, concreet gebeurt dat twee keer per jaar, of onze 
prijzen aangepast dienen te worden. Aanleidingen om prijzen te laten stijgen zijn 
bijvoorbeeld inflatie of een inhoudelijke aanpassing, waardoor de kostprijs stijgt. De 
invoering van de STAP-regeling was voor ons geen aanleiding om dit proces te wijzigen. Wij 
wijzen de eventuele indruk dat wij vanwege de invoering van deze regeling prijzen hebben 
verhoogd met klem af. In de reguliere prijsaanpassing van afgelopen augustus zijn overigens 
niet alleen prijzen verhoogd, maar 51 van onze opleidingen juist in prijs verlaagd.” 
 
Waarom geeft u de korting die u klanten geeft wanneer ze het cursusgeld in één keer 
betalen, niet aan de overheid, die immers ook het hele bedrag ineens betaalt en dus zo 
recht zou hebben op die korting?  



“Wij hebben in de eerste STAP ronde de 5% korting aan het UWV gegeven en verwerkt in de 
aanmeldformulieren. Echter liepen we door de complexiteit van de regeling gezamenlijk 
tegen meerdere systeemtechnische beperkingen aan waardoor dit niet mogelijk bleek te 
zijn. Wij hebben dit probleem direct bij het UWV aangekaart en zijn nog steeds in overleg 
over een oplossing, zodat NTI wel de korting kan doorrekenen.” 

 
Civas 
 
“Al onze kosten zijn in het afgelopen jaar sterk gestegen. Daarnaast is het STAP-proces 
bewerkelijk en brengt het extra kosten met zich mee. Deze extra kosten nemen we voor een 
deel zelf maar berekenen we ook deels door. De prijzen van onze opleidingen zijn in 
december 2021 en juni 2022 verhoogd. 
  
Hieronder meer toelichting: 
  

• Onze opleidingen worden op papier in lesmappen uitgeleverd aan onze studenten. 
De kosten voor papier zijn met ruim 20% gestegen (in 2021 ook al met 5%) en voor 
de ringbanden zelfs met 25%. 

• Tot voor kort werkten we voor opleidingen binnen bepaalde vakgebieden met 8 
verschillende prijzen. Dat is lastig uit te leggen aan onze studenten. Dit hebben we 
geharmoniseerd en teruggebracht tot 3.  

• Wij zijn blij dat we nieuwe studenten via het STAP-budget mogen verwelkomen. 
Voor het goed uitleveren van de STAP-opleidingen doen we grote extra uitgaven. 
Denk hierbij aan automatisering, extra opslagruimte, uitzendkrachten, hogere 
leveringskosten en uitbreiding van het team i.v.m. verhoogde druk op de 
klantenservice en studieadviseurs. De pieklevering die gepaard gaat met STAP is 
aanzienlijk duurder dan de continue stroom aan orders die we hadden.” 

 
HOBP/Stapwijz 
 
“Op al onze portals die wij voeren buiten Stapwijz bieden wij een "all you can learn" concept 
aan waar abonnementen tegen een vast maand- of jaarbedrag worden afgenomen door 
privé gebruikers of medewerkers van bedrijven. Op een aantal portals bieden wij tegen 
extra betaling losse onderdelen uit de Stapwijz trajecten aan zoals o.a. Live leren. Het "all 
you can learn" concept mag echter niet binnen de Stap regeling aangeboden worden. Op 
Stapwijz bieden wij dan ook een geheel andere mogelijkheid. Een traject met persoonlijke 
begeleiding en online colleges (Blending learning). 
 
Waaruit bestaat een Stapwijz leertraject (zie website)? Een cursist kiest voor een cursus die 
een specifieke titel heeft. De cursist ontvangt voor een bedrag van € 990 het volgende 
traject: 
 
1. Een Persoonlijke scan. De aard van de cursus bepaald welke van de 3 scans men 
aangeboden krijgt. 1. Een DISC (persoonlijkheidsscan) 2. Een POS (een persoonlijke 
ontwikkelscan) en 3. Een DIX (de duurzame inzetbaarheidsindex van TNO). De cursist 
ontvang een rapport en kan op basis van de inhoud van het rapport door middel van een 
persoonlijk gesprek advies inwinnen bij een expert. Dit helpt de cursist in de basis bij zijn/ 



haar ontwikkeling, oplossen van belemmeringen in werk of prive of zijn/ haar activiteiten 
om een positie op de arbeidsmarkt te verwerven. 
 
2. Een Hoofdcursus. Een of meerdere online cursussen die ruim voldoende tijdsduur hebben 
en inhoud geven aan het onderwerp welke de titel aangeeft. 
 
3. Een opdracht of coachingstraject.  Afhankelijk van de gekozen cursus beantwoord de 
cursist een aangeboden eindopdracht. De eindopdracht is zo opgesteld dat de cursist het 
geleerde uit de hoofdcursus aan de praktijk kan toetsen. De opdracht is door de Expert (de 
specifieke opleider) opgesteld. De Expert ontvangt de uitgewerkte opdracht en geeft 
feedback aan de cursist. 
Sommige cursussen vragen juist niet om een opdracht maar om persoonlijke coaching. Een 
team professionele coaches geven 2 tot 4 uur coaching aan cursisten. Zij richten zich op 
situatie van de cursist ten aanzien van loopbaanontwikkeling, re-integratie of mentale 
problemen als burn out, depressies etc. 
 
4. Live leren. De cursisten hebben wekelijks de mogelijkheid om verschillende live colleges 
met de Expert/ een Expert bij te worden. Hier worden de thema's verder uitgediept, vragen 
beantwoord of op basis van praktijksituaties adviezen gegeven. Dit gebeurt online, live en in 
groepen. 
 
5. Aanvullend lesmateriaal. Wanneer de Hoofdcursus is afgerond bieden wij gedurende een 
jaar nog aanvullend lesmateriaal in het traject en in de leerbibliotheek over het betreffende 
onderwerp. Zij kan men het gekozen traject verder uitdiepen d.m.v. E-books, audioboeken, 
podcast of kleine micro cursussen. 
 
De prijs is dus opgebouwd uit verschillende elementen: 
1. De scan, de hoofdcursus en een jaar toegang tot het aanvullende lesmateriaal in de 
leerbibliotheek a € 295,- 
2. 4 tot 6 uur persoonlijke begeleiding, feedback en adviezen a +/- € 200/ € 250 
3. Live leren sessies met Expert a € 300” 
 


