Ontdek het STAP-budget
Wil jij jouw positie op de arbeidsmarkt verbeteren of wil je juist doorleren? Dan is het
STAP-budget iets voor jou. Maar wat is STAP en hoe werkt het? STAP komt niet zomaar
uit de lucht vallen. Het betekent namelijk: Stimulus Arbeidsmarkt Positie. De overheid stelt
200 miljoen euro per jaar beschikbaar, waarmee er jaarlijks 200.000 subsidies toegekend worden. Zo kun je jaarlijks €1.000,- STAP-budget aanvragen om jouw positie op de
arbeidsmarkt te versterken. Want een sterke arbeidsmarktpositie start met de juiste
scholing.
Elke twee maanden start er een nieuwe aanvraagronde via het STAP-portaal van het
UWV. Zo kun je aan je opleiding of een training naar keuze starten op moment dat jou
goed uitkomt. Let wel op: je kunt maar één keer per kalenderjaar gebruikmaken van het
STAP-budget.

Ontdek welke richting
het beste bij jou past!
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01

02

Kies een opleiding
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Meld je aan via
De Ontwikkelwijzer
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Dien de
subsidieaanvraag
in bij het UWV
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Wij sturen jou een
STAP-aanmeldbewijs
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Wacht op de
goedkeuring van
jouw aanvraag

Start aan je
opleiding of
training!

Ga jij de stap zetten? Wees dan op tijd met het aanvragen van jouw STAP-budget.
Bekijk het volledige aanbod op onze website en ontdek de mogelijkheden op het gebied
van omscholingen of cursussen. Ben je zeker van je keuze? Meld je dan aan op onze
website en ontvang het aanmeldingsbewijs. Bewaar deze goed. Je hebt het nodig als de
aanvraagtermijn van jouw opleiding opent.
Als het zover is dan kun je het bewijs inleveren via het UWV STAP-portaal. Je bent er bijna.
Wacht op de behandelingstraject van jouw aanvraag en ontvang een goedkeuring. Fijn!
Je opleiding kan van start gaan. Is jouw aanvraag afgekeurd? Jammer. Probeer het de
volgende aanvraagtermijn nog eens.
Hopelijk zien we jou snel!

Als eerste op de hoogte!
Wij sturen jou een mailtje zodra je je
kan aanmelden voor de STAP-subsidie.
Zo maak je nog meer kans!

Inschrijven!

Wanneer kom ik in aanmerking
voor het STAP- budget?
•
•
•
•
•

Je bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.
Je ontvangt geen andere publieke onderwijsfinanciering, zoals bijvoorbeeld een
studiefinanciering of lerarenbeurs.
Je hebt het huidige kalenderjaar nog niet eerder een STAP-budget ontvangen.
Je voert jouw scholingstraject uit bij een erkende STAP-aanbieder.
Jouw gekozen opleiding start ná 4 weken vanaf de aanvraagdatum bij het UWV en
vóór 3 maanden na het einde van de aanvraagtermijn.

Meer weten?

Mail: info@deontwikkelwijzer.nl
Website: www.deontwikkelwijzer.nl
Meer info!

