
Wat zijn de voorwaarden? 
 

Stap-budget 2022 | voorwaarden 

1. Je hebt een binding met de Nederlandse arbeidsmarkt en bent werkend of niet-

werkend. 

 

2. Je kunt niet eerder van start dan wanneer het UWV het STAP budget heeft toegekend 

en je het restant aan de opleider hebt betaald. 

 

3. Je moet met de scholing starten binnen 3 maanden na de aanvraag van het STAP budget 

 

4. Er zijn zes aanvraagtijdvakken van twee maanden. Binnen die tijdvakken kun je het STAP 

budget aanvragen. Als het geld voor dat tijdvak op is, dan kun je weer een aanvraag 

doen in het volgende tijdvak. 

 

5. Je kunt één keer per jaar een aanvraag doen voor het STAP budget. 

 

6. Stapeling van scholingssubsidies is niet toegestaan: 

 Als je een WW uitkering hebt van het UWV dan heb je recht op een scholingsbudget 

van €5.000 voor om- of bijscholing voor kansberoepen. Dus dan kun je daarover 

beter in overleg gaan met je werkcoach. 

 Als je werkgever je een opleidingsbudget biedt, dan is dat ook vaak hoger dan het 

STAP budget en kun je dat beter aanvragen bij je werkgever. 

 Je kunt de regelingen van het UWV en je werkgever niet combineren met het STAP 

budget 

 
7. Je moet de scholing afronden met een certificaat. Dit certificaat geven wij binnen 3 

maanden na afronding door aan het STAP scholingsregister bij het UWV aangezien zij 

het uiteindelijke budget vaststellen en met ons afrekenen. 

 

8. Als je de scholing niet kan starten of kan afronden, dan bestaat er geen recht op 

subsidie. Je moet dit zo snel mogelijk aan het UWV doorgeven, zodat het UWV kan 

voorkomen dat het STAP-budget betaald wordt. Ook kan het UWV het STAP-budget 

terugvorderen bij de opleider. 

 

Als je niet meedeelt dat je de opleiding niet kan afronden en het aan jou te wijten is, 

dan kun jij voor een periode van maximaal 2 jaar worden uitgesloten van het aanvragen 

van het STAP-budget. 

 

9. Behaal je het certificaat niet en vordert het UWV geld terug, dan sturen wij jou een 

factuur voor dat bedrag. Het is dus belangrijk voor jou dat je zeker weet dat je de 

opleiding kunt en wilt volgen en ook kunt afronden. 


