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De STAP-budget regeling  
Wij vertellen jou er graag meer over 

over 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 

WAT IS STAP  
 

Met het STAP-budget wil de overheid mensen de 
mogelijkheid bieden om meer eigen regie te nemen 
bij het ontwikkelen van hun loopbaan. Werkenden en 
werkzoekenden hebben zo meer kansen om hun 
baan te behouden of om een nieuwe baan te vinden.  
 
Vanaf 1 maart 2022 kun je een budget van € 1.000 
per jaar aanvragen voor opleiding en ontwikkeling. 
Deze vergoeding heet het STAP-budget. STAP staat 
voor ik STimulering ArbeidsmarktPositie. Hiermee wil 
de overheid mensen helpen die zich willen 
ontwikkelen om hun positie op de arbeidsmarkt te 
verbeteren. Per jaar zijn er 200.000 toekenningen, die 
worden verdeeld over enkele tijdvlakken. Elke twee 
maanden is er ruimte om het budget aan te vragen.  
 

 

 

WAT ALS HET UWV JE STAP-BUDGET 
AANVRAAG HEEFT AFGEKEURD 
 
Met het aanmeldingsbewijs dien je jouw aanvraag in via 
het STAP-portaal van het UWV. Het UWV beslist 
vervolgens of het STAP-budget wel of niet wordt 
toegekend.  
 
Iedere aanvraagtermijn bestaat uit twee maanden en 
voorziet dus ook in een beperkt aantal toekenningen. 
Wordt jouw aanvraag afgekeurd? Dan kan je gedurende 
die aanvraagtermijn niet nogmaals een aanvraag 
indienen, maar dien je te wachten tot de volgende 
aanvraagtermijn. 
 
Let op; per persoon kan je maar één keer per 
kalenderjaar het STAP-budget ontvangen. 
 
Wij adviseren je om de gekozen opleider even te 
informeren, mocht je een afkeuring hebben ontvangen.  

5 STAPPEN VERWIJDERD VAN JE STAP-
BUDGET AANVRAAG 
 

1. Kies een opleiding die past bij jouw ontwikkeling. 
2. Je voert jouw scholingstraject uit bij een erkende 

STAP-aanbieder. Kijk bijvoorbeeld op:            
stap-budget.nl/opleidingen 

3. Schrijf je in bij deze opleider en geef duidelijk aan 
dat je deze opleiding (deels) volgt via het STAP-
budget. 

4. Je ontvangt van de opleider een STAP- 
aanmeldingsbewijs, dit bewijs heb je nodig voor 
de aanvraag. 

5. Vanaf 1 maart kun je deze subsidie aanvragen bij 
het UWV via het STAP-portaal. 

WIE VRAAGT HET STAP-BUDGET AAN  
 
Vanaf 1 maart 2022 kun je* het STAP-budget 
aanvragen via het STAP-portaal. Als de aanvraag is 
goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de 
opleider. De aanvragen worden beheerd en 
uitgevoerd door het UWV.  
 
*Jij vraagt als particulier het STAP-budget zelf aan, dus niet 
de werkgever of het opleidingsinstituut.   

KOM IK IN AANMERKING 
 

Om in aanmerking te komen voor het STAP-budget dien 
je aan een aantal voorwaarden te voldoen: 
 
✓ Je bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde 

leeftijd. 
✓ Je ontvangt geen andere publieke 

onderwijsfinanciering. 
✓ Je hebt in het huidige kalenderjaar nog niet eerder 

een STAP-budget toegekend gekregen. 
✓ Jouw gekozen opleiding start ná minimaal 4 weken 

en uiterlijk vóór 3 maanden na de aanvraag. 
✓ Je voert jouw scholingstraject uit bij een erkende 

STAP-aanbieder. 
 

HET IS MIJ NOG NIET HELEMAAL DUIDELIJK 
 
Vraag aan je coach extra uitleg of onderzoek samen 
welke opleiding het beste bij jou past. 
TIP: de regeling is populair. Wij adviseren je om op 
tijd te beginnen met de eerste 4 stappen ter 
voorbereiding op het indienen van de aanvraag.        
op 1 maart. 

https://www.stap-budget.nl/opleidingen
https://www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/
https://www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/
https://www.stapvooropleiders.nl/toelating-stap-scholingsregister/

