
Het STAP budget

STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie 

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 

een STAP-budget van maximaal € 1.000,- aanvragen voor scholing 

en ontwikkeling. Je kunt deze subsidie gebruiken voor het volgen 

van een training, cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven 

op de arbeidsmarkt. 

Of jij je nou wil doorontwikkelingen bij je huidige werkgever of je 

kansen op een nieuwe baan wilt vergroten. Met dit budget wil de 

overheid mensen de mogelijkheid bieden om meer eigen regie te 

nemen bij de ontwikkeling tijdens je loopbaan.

pak je kans!

Informatiebericht

De overheid vergoedt tot € 1000,- een cursus of opleiding voor alle werkenden 
en werkzoekenden (18+ tot aan AOW gerechtigde leeftijd)

Meer informatie?

Klik hier voor meer info over het STAP budget Klik hier voor het scholingsregister

Wanneer heb je recht op het STAP-budget? 
 Als je tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd bent (of je een uitkering ontvangt of wel of niet werkt, is  

 voor de aanvraag niet relevant)

 Als je een burger van de EU bent, of partner van een EU-burger bent.

 Als je dit kalenderjaar nog geen STAP-budget subsidie hebt gekregen en er nog budget beschikbaar is.

 Als je voor de opleiding STAP-budget kan krijgen (volgens het scholingsregister van DUO).

Het STAP budget kan worden aangevraagd in het STAP 

portaal www.uwv.nl/particulieren/stap-budget

Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald 

aan de opleider. De aanvragen worden beheerd en uitgevoerd 

door het UWV. 

Welke cursus of opleiding kun je dan volgen?
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) houdt een register 

(scholingsregister) bij met opleidingen waarvoor mensen STAP-budget 

kunnen aanvragen. Een STAP-budget aanvragen kan alleen als de 

scholingsactiviteiten in het scholingsregister staan. 

Waarom zou je hiervoor kiezen?
 Omdat werk snel verandert en jij je werk goed en met plezier wilt blijven doen

 Jij soms meer uitdaging zoekt in je huidige functie 

 En het verbetert je arbeidsmarktpositie

https://www.stapuwv.nl/stap/p/STAP-informatie
https://www.stapuwv.nl/stap/p/scholings-register?4-1.-components-1-component-agePopup-ageForm

