
9.1 Klanten
Vertellen

Kies een opleiding die past bij jouw
ontwikkeling.
Zoek naar een opleider waar jij het STAP
budget mag verzilveren: ikblijfleren.nl
Schrijf je in bij deze opleider en geef duidelijk
aan dat je deze opleiding (deels) volgt via het
STAP budget.
Je ontvangt van de opleider een STAP-
aanmeldingsbewijs, dit bewijs heb je nodig
voor de aanvraag.
Vanaf 1 maart kun je deze subsidie
aanvragen bij het UWV via het STAP portaal.

MEER OVER STAP
 
Vanaf 1 maart 2022 kan iedereen vanaf 18 jaar*
het STAP-budget aanvragen bij het UWV. De
waarde van het STAP-budget is maximaal 1000,-
euro. Dit bedrag is bedoeld om jezelf verder te
ontwikkelen en jouw positie op de arbeidsmarkt
nu of in de toekomst te versterken. Per jaar zijn
er 200.000 tot 300.000 toekenningen, die
worden verdeeld over enkele tijdvlakken. Elke
twee maanden is er ruimte om het budget aan te
vragen en OP = OP.

OPENING INSCHRIJFTERMIJNEN 2022
1 maart           1 september 
1 mei               1 november
1 juli

WIE VRAAG HET STAP BUDGET AAN?
Jij vraagt als particulier het STAP budget aan, dus
niet de werkgever of het opleidingsinstituut.
 
WELKE SCHOLING KAN IK VOLGEN?
Je kunt dit bedrag benutten voor een
vakopleiding, training persoonlijke ontwikkeling,
mbo-, hbo- of wo-programma. Je kunt ervoor
kiezen om voor 1000,- euro scholing te volgen of
het budget bij te leggen bij het scholingsbudget
wat beschikbaar wordt gesteld door jouw
werkgever of besluit zelf nog bij te betalen. 
 
HOE VRAAG JE HET STAP BUDGET AAN?

1.

2.

3.

4.

5.

Je kunt maximaal 1x per jaar het STAP-budget
krijgen. 
Je mag het STAP budget combineren met
andere gelden, bijvoorbeeld scholingsbudget
van de werkgever óf eigen middelen.
Een opleiding moet starten 4 weken na de
aanvraag en binnen 3 maanden na sluiting van
het aanvraagtijdvak.
Er is geen overgangsregeling voor de scholing
die wordt gestart en gefactureerd tussen 1
januari en 28 februari 2022.

 
IK HEB EEN AFWIJZING ONTVANGEN VANUIT
HET UWV
Helaas, deze ronde val jij buiten de toekenning. Je
kunt de volgende ronde weer een aanvraag
indienen. Verstandig om ook even de opleider te
informeren.
 
STAP FEITEN

 
MEER INFORMATIE?
Wij helpen je graag verder. Op onze homepage
staat een gratis studiekeuzetool. Op deze manier
kun je eenvoudig een opleiding zoeken die past bij
jouw ontwikkelwensen en budget:
www.delaatkenniscentrum.nl. 
Liever telefonisch contact? 040-2485582. 

Wij zij erkend opleider voor sales-, marketing-,
communicatie-, management-, loonadminstratie-,
administratie-, logistieke-, (medisch)secretariële
opleidingen en cursussen. Daarnaast zijn wij
bevoegd tot het afnemen van Insights Discovery
en TMA.
 
*Jij hebt een band met de Nederlandse arbeidsmarkt, je bent
in loondienst, bent ondernemer óf je hebt momenteel geen
werk.

http://ikblijfleren.nl/
http://www.delaatkenniscentrum.nl/

