
Wat is het STAP-budget?
- € 1.000 subsidie per persoon per jaar om scholing te financieren.
- Vanaf 1 maart 2022 beschikbaar.
- In 2022 is er € 160 miljoen beschikbaar. De verwachting is dat in 

2022 zo’n 200.000 personen hiervan gebruik kunnen maken. 
De komende jaren zal het beschikbare budget toenemen tot circa 
€ 200 miljoen per jaar.

Waarom?
- Doel is om de financiering van scholing laagdrempeliger en 

eenvoudiger te maken.
- Uit onderzoek blijkt dat slechts een beperkte groep mensen het 

oude systeem gebruikte. Mensen die bij ontwikkeling en 
scholing het meeste baat hebben, profiteerden het minst.

Voor wie?
- Het STAP-budget is beschikbaar voor iedereen die aan de 

volgende voorwaarden voldoet:
1. Je bent tussen de 18 jaar en de AOW gerechtigde leeftijd, 

zowel werkend als niet-werkend.

2. Je hebt een band met de Nederlandse arbeidsmarkt.
- Je kunt 1 keer per jaar een aanvraag doen, van maximaal € 1.000. 

Jij als aanvrager mag dan nog niet gestart zijn met de opleiding.

Hoe?
1. Schrijf je in voor een opleiding. Let op: alléén scholings- 

activiteiten die in het scholingsregister staan, komen in 
aanmerking voor het STAP-budget. Controleer vooraf of dit het 
geval is op stapuwv.nl.

2. Na de inschrijving krijg je van de opleider een 
STAP-aanmeldingsbewijs. 

3. Schrijf je nu in voor het STAP-budget via stapuwv.nl.  
Hiervoor heb je het aanmeldingsbewijs nodig. 

4. Na goedkeuring van het UVW wordt het STAP-budget als 
voorschot uitbetaald aan de opleider.

5. Begin aan je opleiding, cursus of training. Binnen 3 maanden  
na afloop van de opleiding, cursus of training controleert UWV 
of de scholing is afgerond en of aan alle verplichtingen voor de 
subsidieregeling is voldaan.

Het totale beschikbare budget is verdeeld over verschillende aanvraagperiodes. Op de volgende momenten start er in 2022 een nieuwe 
aanvraagperiode: 1 maart, 2 mei, 1 juli, 1 september en 1 november. Wanneer het beschikbare budget voor een aanvraagperiode 
op is, kun je de volgende periode opnieuw een aanvraag doen.

Kijk op hoewerktnederland.nl

https://www.stapuwv.nl/stap/p/scholings-register
https://www.stapuwv.nl
http://hoewerktnederland.nl



