
FAQ:  
 

Wat is het STAP-budget? 

STAP betekent ‘Stimulering Arbeidsmarkt Positie’. De overheid wil met het STAP-budget de drempel 

verlagen voor werkenden en werkzoekenden om een opleiding, training of cursus te volgen. Het 

STAP-budget vervangt de fiscale aftrek van scholingskosten, die vanaf 1 januari 2022 is komen te 

vervallen.  

 

Dit betekent dat er ook voor jou als cursist een overheidssubsidie van € 1.000,- klaarligt om een 

cursus of opleiding te volgen. Doe hier je voordeel mee! 

In 2022 zijn er 5 aanvraagtijdvakken. Iedere 2 maanden start een nieuw aanvraagtijdvak. Wees er op 

tijd bij! Want op=op. 

 

Voor wie is het STAP budget? 

Je hebt recht op STAP-budget voor een opleiding als: 

• je ouder bent dan 18 jaar en nog geen AOW ontvangt (of je wel of niet werkt, een uitkering 
ontvangt of ondernemer bent, dat is voor je aanvraag niet relevant). 

• jij of je partner de Nederlandse nationaliteit heeft of een andere nationaliteit van een land 
binnen de Europese Unie. 

• je volksverzekerd bent (dit ben je als je de afgelopen 27 maanden minstens 6 maanden in 
Nederland gewoond, gewerkt of een uitkering hebt gehad). 

• je dit kalenderjaar nog geen STAP-budget hebt gekregen en er nog budget is. 
• je voor de opleiding STAP-budget kan krijgen (volgens het STAP-scholingsregister). 

Mijn opleiding is al gestart. Kan ik hiervoor STAP-budget aanvragen? 

Je kunt STAP-budget alleen aanvragen voor een STAP-opleiding die na je STAP-subsidieaanvraag bij 

UWV start (in een bepaalde periode). De volgende aanvraagmogelijkheid van het STAP-budget, zie 

aanvraagtijdvakken. 

Hoe vraag ik het STAP budget aan? 

Dit doe je met je STAP-aanmeldbewijs dat je van ons ontvangt zodra je je hebt aangemeld voor een 

opleiding of training via onze website. Met dit aanmeldbewijs en je DigiD kun je op het STAP-portaal 

van UWV je aanvraag indienen. 

 

Hoelang duurt het voordat mijn aanvraag wordt goedgekeurd? 

UWV heeft hier maximaal 4 weken de tijd voor. In de praktijk is dit vaak al binnen 2 weken voor het 

overgrote deel van de aanvragen.  

Wanneer kan ik met mijn opleiding starten met STAP budget? 
Je kan met je opleiding starten 4 weken nadat je een aanvraag hebt ingediend voor STAP-budget. Zo 
heeft UWV voldoende tijd om je aanvraag te beoordelen. Kijk in het schema voor een overzicht met 
tijdvakken en startdata. 
 

 

 

https://www.stapuwv.nl/stap
https://www.stapuwv.nl/stap


Aanvraagtijdvakken   Eerst mogelijke start datum   Uiterste startdatum 

    (Vier weken na aanvraag)  (Drie maanden na afloop tijdvak 

1 januari t/m 28 februari   29-jan  31-mei 

1 maart t/m 30 april  29-mrt  31-jul 

1 mei t/m 30 juni  29-mei  30-sep 

1 juli t/m 31 augustus  29-jul  30-nov 

1 september t/m 31 oktober   29-sep  31-jan 

1 november t/m 31 december   29-nov  31-mrt 
 

Wat gebeurt er als ik de opleiding toch niet kan doen of niet kan afronden? 

Je hebt dan geen recht meer op STAP-budget voor die opleiding. Geef dit zo snel mogelijk door aan 

ons en aan UWV, zodat UWV kan voorkomen dat het STAP-budget betaald wordt of het STAP-budget 

kan terugvorderen bij ons. Doe je dit niet tijdig, dan kan je voor een periode van maximaal twee jaar 

het recht verliezen om STAP-budget aan te vragen. 

 

Wat moet ik doen wanneer mijn aanvraag is afgekeurd? 
Jammer dat de aanvraag is afgekeurd. Het kan zijn dat het budget voor het tijdvak dat jij gekozen 
hebt op is of dat je niet voldoet aan de basisvoorwaarden. 
De opleider zal het waarderen als je dit even laat weten. Het STAP-aanmeldingsbewijs is voorlopig, 
aangezien je als subsidieaanvrager nog in de fase van subsidieaanvraag zit.  
 
LET OP: het niet in aanmerking komen voor de subsidie ontslaat je niet van de (financiële) 
verplichting die je bent aangegaan naar de opleider om deel te nemen aan de gekozen opleiding. 
Je kunt het tijdens een volgend aanvraagtijdvak gewoon nog een keer proberen of nu inschrijven 
zonder STAP-budget. 
Heb je een vraag over de afwijzing van je STAP-budget aanvraag? Neem dan even contact op met het 
UWV. M2 academy heeft geen invloed op de toe- of afwijzing van jouw aanvraag door het UWV. 
 

Wat is een bewijs van deelname? 

Dit is een bewijs dat je hebt deelgenomen aan de opleiding. Om recht te hebben op STAP-budget 

moet je een diploma of certificaat halen, of een bewijs hebben dat je ten minste 80% van de tijd 

aanwezig was. Zo kan UWV controleren of het STAP-budget daadwerkelijk is gebruikt waarvoor je 

een aanvraag hebt gedaan. Binnen drie maanden na afloop van de opleiding stuurt M2 academy dit 

bewijs van deelname rechtstreeks naar UWV. 

 

Wat gebeurt er nadat ik klaar ben met m’n opleiding? 

UWV zal controleren of je definitief recht hebt op STAP-budget en aan alle verplichtingen daarvoor 

hebt voldaan. M2 academy zal binnen 3 maanden na afloop van je opleiding een bewijs van 

deelname naar UWV sturen. Het UWV zal dan beoordelen of het STAP-budget definitief wordt 

toegekend. Je ontvangt hierover bericht van het UWV.  

 

LET OP: onze algemene voorwaarden zijn wel van toepassing als je besluit 

om de aangevraagde opleiding met STAP subsidie alsnog te annuleren. 


