
Deze leaflet wordt je
aangeboden door:

Wat is het STAP-budget?

Vanaf 1 maart 2022 kun je STAP-budget 

bij UWV aanvragen van maximaal 

1.000 euro per jaar voor een oplei-

ding. Je kunt deze subsidie gebruiken 

om jezelf verder te ontwikkelen en 

je positie op de arbeidsmarkt te 

versterken. De subsidie heet STAP. Dit 

staat voor Stimulans Arbeidsmarkt- 

Positie.

 

Jaarlijks is er ruimte voor circa 300.000 

toekenningen. Iedere twee maanden 

is er ruimte voor een deel daarvan. De 

eerste aanvraagmogelijkheid zal 1 maart 

2022 zijn. Wees er dan op tijd bij! Want 

op=op.

Voor wie is het STAP-budget?

De doelgroep voor STAP-budget is 

iedere volwassene met een band met 

de Nederlandse arbeidsmarkt. Je bent in 

loondienst, bent ondernemer of je hebt 

momenteel geen werk. Je vraagt het 

STAP-budget aan als burger/particulier.

Waarom komt er een STAP-budget?

Het kabinet heeft per 1 januari 2022 de 

fiscale scholingsaftrek vervangen door 

de subsidieregeling STAP-budget. Doel 

van het STAP-budget is dat mensen meer 

de eigen regie nemen in hun ontwikke-

ling en loopbaan, zich blijven ontwik-

kelen en duurzaam inzetbaar blijven op 

de arbeidsmarkt.

Hoe vraag je STAP-budget aan?

Op STAP-budget.nl kun je een 

STAP-opleiding vinden die bij je 

past. Vanaf STAP-budget.nl kun je 

direct doorklikken naar de website 

van de aanbieder waar je je zelf 

kunt aanmelden voor de opleiding. 

Na je aanmelding ontvang je van de 

opleider het STAP-aanmeldingsbe-

wijs voor de opleiding die je gekozen 

hebt. Dit aanmeldingsbewijs heb je 

nodig voor je STAP-budget subsi-

dieaanvraag bij UWV die je al op 1 

maart 2022 kunt indienen.

Schrijf je in voor STAP-nieuws 

Dan houden we je op de hoogte van 

nieuwe mogelijkheden en mailen 

we je een reminder zodat je op tijd 

bent voor je STAP-aanvraag.

Deze leaflet bevat de belangrijkste 
informatie over de STAP-budget subsidie 
regeling zoals weergegeven op STAP-
budget.nl op 18 januari 2022 en kan 
veranderen. Ga voor de meest actuele 
versie van deze leaflet naar 
https://www.stap-budget.nl/leaflet.

STAP-budget.nl: hét platform voor al je 
ontwikkelvragen! STAP-budget.nl is een 
onafhankelijk informatieplatform van 
Educata B.V.
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Wat kun je met het STAP-budget?

Met het STAP-budget kun je een STAP- 

opleiding doen, zoals bijvoorbeeld 

een vakopleiding, training persoon-

lijke ontwikkeling of een mbo-, hbo-, of 

wo-programma.

Handig om te weten

 � Je kunt per jaar voor maximaal 1 oplei-

ding STAP-budget krijgen.

 � Is een opleiding duurder dan 1.000 

euro? Dan zou je kunnen vragen of je 

werkgever (of een andere partij) het 

meerdere wil bijdragen.

 � Je opleiding dient te starten 4 weken 

na je aanvraag en binnen 3 maanden 

na sluiting van het aanvraagtijdvak. 

Bereid je voor op STAP-budget.nl

In de aanloop naar 1 maart zal je op 

STAP-budget.nl steeds meer STAP-oplei-

ders en opleidingen vinden. Ook vind je 

er coaches, open dagen, evenementen 

en ontwikkelbanen die je kunnen helpen 

bij je keuze voor een passende STAP-op-

leiding.

Bekijk hier de STAP opleidingen van 

Language Partners op STAP-budget.nl.

Het STAP-budget komt eraan!

http://STAP-budget.nl
https://www.stap-budget.nl/inschrijven-nieuwsbrief
https://www.stap-budget.nl/leaflet
https://www.stap-budget.nl/aanbieders/381/language-partners-bv
https://www.stap-budget.nl/aanbieders/381/language-partners-bv

