Vanaf 1 maart 2022 kan iedereen* vanaf 18
jaar het STAP-budget aanvragen bij het
UWV. De waarde van het STAP-budget is
€ 1000,-. Dit bedrag is bedoeld om jezelf
verder te ontwikkelen en jouw positie op de
arbeidsmarkt nu of in de toekomst te
versterken. Per jaar zijn er 200.000 tot
300.000 toekenningen, die worden verdeeld
over enkele tijdvakken. Elke twee
maanden is er ruimte om het budget aan te
vragen.
INSCHRIJFTERMIJNEN 2022
1 september t/m oktober,
je opleiding dient uiterlijk in januari te starten.

WIE VRAAGT HET STAP BUDGET AAN?
Jij vraagt als particulier het STAP budget
aan, dus niet de werkgever of het
opleidingsinstituut.
WELKE CURSUS KAN IK VOLGEN BIJ STE
MET DE STAP SUBSIDIE?
Voor STAP biedt STE alleen
groepstrainingen aan voor Nederlands,
Engels en Duits en Individuele
trainingen Duits en Chinees.
Kijk eerst goed op de website of er
mogelijkheden zijn voor je en houdt
rekening met de volgende data:
-

De intake moet afgerond zijn voor 21
augustus a.s. (test en gesprek)

-

Het Aanmeldbewijs moet ontvangen
zijn voor 27 augustus a.s.

HOE VRAAG JE HET STAP BUDGET AAN?
1. Doe eerst de check op
www.uwv.nl/stap en kijk of je
in aanmerking komt voor
STAP.
2. Als je in aanmerking komt, ga dan
naar het scholingsregister op dezelfde
website.
3. Vervolgens neem je per mail
contact op met STE Languages,
STAP@ste.nl.
4. Vermeld duidelijk in je mail dat het
om STAP gaat en om welke taal. In
de meeste gevallen is een intake de
volgende stap. We zullen je
informeren over de begin- en

einddatum van de training.
5. Vervolgens ontvang je van STE je
STAP-aanmeldingsbewijs, dit bewijs
heb je nodig voor de aanvraag van de
subsidie bij het UWV.
6. Nu ga je de subsidie aanvragen: log in
met je DigiD op www.uwv.nl/stap en vul
het digitale aanvraagformulier in.
7. Upload vervolgens je digitale
aanmeldingsbewijs dat je van STE hebt
ontvangen.
8. Je ontvangt (binnen 4 weken) een
goedkeuring of afwijzing van het UWV.
9. Mocht intussen de startdatum op het
STAP-aanmeldingsbewijs afwijken van
de startdatum van de te volgen training,
dan moet de cursist deze wijziging zelf
doorgeven aan UWV.
10. Van ons ontvang je dan de definitieve
bevestiging van je cursus.
STAP FEITEN
• Je kunt maximaal 1x per jaar het STAPbudget krijgen.
• Een opleiding moet starten 4 weken na
de aanvraag en binnen 3 maanden na
sluiting van het aanvraagtijdvak.
• Je mag het STAP budget combineren
met andere gelden, bijvoorbeeld
scholingsbudget van de werkgever óf
eigen middelen. Als je een uitkering
hebt of een DUO lening kun je geen
gebruik maken van STAP.
MEER INFORMATIE?
Wij helpen je graag verder. Onze cursussen
voldoen aan de STAP normen en we zijn
geregistreerd partner van STAP. Kijk op onze
homepage www.ste.nl en mail naar
STAP@ste.nl.
*Jij hebt een band met de Nederlandse arbeidsmarkt,
hebt de Nederlandse/Europese nationaliteit, je bent in
loondienst, bent ondernemer, je bent werkzoekend.

STAP in English
From 1 March 2022, anyone* from the age
of 18 can apply for a subsidy from the
STAP budget at the UWV. The value of the
STAP subsidy is €1000. This amount is
intended to further develop yourself and to
strengthen your position in the labour
market now or in the future. There are
200,000 to 300,000 awards per year,
which are spread over several time slots.
Every two months there is room to
request a subsidy from the budget.
However, once the budget is allocated it is
gone.
REGISTRATION DEADLINES STAP
2022
1st September until October, start training up
to January

WHO APPLIES FOR THE STAP
SUBSIDY?
As a private individual, you apply for the
STAP budget, not your employer or a
training institute.
WHAT COURSES DOES STE OFFER FOR
STAP SUBSIDIES?
For STAP STE only offers group
courses for Dutch, English and
German and individual courses
German and Chinese.
Please check our website to see if
there are options for you and keep
the following deadlines in mind:
-

The intake must be completed
before 21 August (test and
interview)

-

The STAP Aanmeldbewijs must be
received before 27 August.

HOW TO APPLY FOR THE STAP BUDGET
1. First check www.uwv.nl/stap and see if
you are eligible to apply.
2. If you are eligible, go to the training
register at the same site.
3. Contact STE Languages by mail via
STAP@ste.nl.
4. Clearly state in your email that it
concerns STAP and which language. In
most cases we will do an intake with
you. We will inform you about the
starting and end date of the course.
5. You will now receive your STAP
registration certificate (STAP
aanmeldbewijs) from STE. You will
need this proof to apply for the UWV
subsidy.
6. You will need to apply for your subsidy
at www.uwv.nl/stap. Log in with your
DigiD and complete the digital
application form.

7. Then upload your digital proof of
registration that you received from STE.
8. You will receive an approval or rejection
from the UWV (within 4 weeks).
9. Should, in the meantime, the course
starting date on the STAP registration
form deviate from the original STE
starting date of the course, the student
him/herself should then notify UWV of
this change.
10. You will then receive the final
confirmation of your course from us.
STAP FACTS
• You can only receive a STAP subsidy
once a year.
• Training must start 4 weeks after the
application and within 3 months after
the application period has closed.
• You may combine the STAP subsidy
with other funds, for example the
employer's training budget or your
own resources. If you have
government benefits or a DUO
loan you are not eligible for STAP.
MORE INFORMATION?
We are happy to help you. Our courses meet
STAP standards and we are a registered
STAP partner. Check our homepage
www.ste.nl, mail to STAP@ste.nl.
*You have a connection with the Dutch labour market,
you have Dutch/EU nationality, you are employed, you
are an entrepreneur, you are looking for a job.

