
Stap 1: Kies je opleiding
Zoek je opleiding op King nascholing.nl. De cursussen met een inschrijfprijs van ten minste €1000,- komen
hiervoor in aanmerking. Je kunt zien of de cursus van keuze in aanmerking komt onder het kopje informatie.
De cursus waarvoor je het budget aanvraagt moet tenminste 4 weken na je aanvraag starten, en uiterlijk
binnen 3 maanden na sluiting van het betreffende aanvraagtijdvak starten. Het eerstvolgende aanvraagtijdvak
start op 1 juli 2022 om 10.00uur. Kiezen lastig? Bel of mail ons en we helpen je verder.

Stap 2: Meld je aan
Na je inschrijving kun je ons op maaike@kingnascholing mailen met de vraag om het STAP-aanmeldbewijs. 
Dit geldt dus voor alle cursussen met een inschrijfprijs van tenminste €1000. Dit heb je nodig om het STAP-
budget aan te vragen bij UWV. Je ontvangt van ons vóór 1 juli een STAP-aanmeldingsbewijs.

Stap 3: Dien je aanvraag in bij het UWV
Je dient je aanvraag in via stapuwv.nl. Voor het eerstvolgende tijdvak kan dit vanaf 1 juli 2022 om 10:00 uur.
We raden je aan om je aanvraag zo snel mogelijk te doen. Het budget is beperkt en op = op.

Stap 4: Check of je aanvraag is goedgekeurd
UWV beoordeelt je aanvraag binnen vier weken. Log in op stapuwv.nl om de status van je aanvraag te
bekijken.

Stap 5: Start met je cursus en groei door
Bij goedkeuring krijgt King nascholing bericht van het UWV. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag
betaald aan de opleider.

Met het nieuwe STAP-budget kan iedere werkende en
werkzoekende in Nederland tot maar liefst € 1000,-
subsidie per jaar aanvragen voor het volgen van een
opleiding. Zo wordt het volgen van een opleiding
stukken goedkoper.

STAP staat voor Stimulering Arbeidmarkt Positie. De STAP-
regeling is door de overheid in het leven geroepen om
mensen te helpen zich te ontwikkelen in hun loopbaan. 
Met het volgen van een opleiding, cursus of workshop blijf je
meegroeien met je werk en je registraties op peil houden.

EEN CURSUS VOLGEN MET
MAXIMAAL € 1000,- SUBSIDIE!

WAT IS HET STAP-BUDGET?

Je kunt per jaar voor één opleiding STAP-budget aanvragen.
Het is niet mogelijk om meerdere opleidingen met STAP-subsidie te volgen.
Je kunt het STAP-budget niet aanvragen voor cursussen die reeds zijn gestart of afgerond.
Het UWV verwacht van je dat je de opleiding ook echt volgt. Is dit niet (of niet in voldoende mate)
het geval, dan kan UWV besluiten de STAP-subsidie bij je terug te vorderen.
Kost je opleiding meer dan € 1.000,-? Dan betaal je de rest zelf (of bijvoorbeeld je werkgever).

      Hou er bij inschrijving rekening mee dat de algemene voorwaarden ook gelden als je het STAP-budget
      niet krijgt toegekend.

STAP-BUDGET AANVRAGEN? ZO DOE JE DAT!

VOOR WIE IS HET STAP-BUDGET EN WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?

WAT ZIJN DE AANVRAAGTIJDVAKKEN? 
 

WACHT NIET TE LANG!
De overheid stelt jaarlijks € 180 miljoen beschikbaar (rond de 300.000 toekenningen), verdeeld over 5
aanvraagtijdvakken. Het eerstvolgende tijdvak loopt van 1 juli t/m 31 augustus. Inschrijven voor je
opleiding kan nu al! Je kunt dan vanaf 1 juli om 10:00 uur je STAP-aanvraag indienen bij UWV. Wees er
snel bij, want op = op!

Is het budget van het aanvraagtijdvak op? Probeer het dan opnieuw in een volgende aanvraagperiode.

KING NASCHOLING IN HET STAP-BUDGET!

Kijk voor alle
voorwaarden op
stapuwv.nl!

https://www.kingnascholing.nl/algemene-voorwaardenhttps://
https://www.stapuwv.nl/

