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Uitleg voor aanvraag STAP-subsidie 

Met ingang van 2022 bestaat de mogelijkheid voor volwassen burgers in Nederland om 

een jaarlijkse subsidie te verkrijgen voor het volgen van een beroepsgerelateerde 

opleiding. Dit kan alleen bij de erkende opleiders die als zodanig geregistreerd staan bij 

het UWV en DUO, waar wij als Caprilli Training ook toe behoren. 

 

Algemene informatie 

STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie en is bedoeld om Nederlandse burgers 

te helpen zich te blijven ontwikkelen voor hun positie op de arbeidsmarkt. Meer 

informatie hierover kun je lezen op de website: www.uwv.nl/stap.  

Via deze website kun je bekijken of je in aanmerking komt voor de STAP-subsidie en kun 

je tevens je aanvraag voor een opleiding indienen. De maximale vergoeding per opleiding 

is € 1.000,00 per jaar. 

➢ Let op: er zijn nogal wat commerciële websites die inspelen op de ontwikkelingen 

rondom de STAP-subsidie, zoals bijvoorbeeld Stap-budget.nl. Deze website heeft 

niets met het UWV of DUO te maken en hier kun je je dus ook niet officieel 

inschrijven. Wij als opleider staan daar ook niet tussen. Ga dus altijd rechtstreeks 

naar de officiële UWV website: www.uwv.nl/stap.  

 

Inschrijfperioden 

Elke twee maanden start het UWV een nieuwe inschrijfperiode met een gevulde 

subsidiepot. Als het budget voor de lopende periode op is, kun je geen subsidie meer 

aanvragen maar moet je wachten tot het budget in de nieuwe periode open gaat. Gezien 

de enorme belangstelling voor de STAP-subsidie is het wijsheid om je aanvraag direct te 

doen zodra de nieuwe inschrijfperiode open gaat. Goed idee om deze datum in je agenda 

te zetten! 

Een belangrijke voorwaarde is dat de opleiding niet eerder mag starten dan 4 weken na 

je aanvraag, maar gestart moet zijn binnen 3 maanden na het einde van de 

inschrijfperiode. De verschillende tijdvakken zijn dan als volgt: 

Inschrijfperiode  1e en laatste startdatum opleiding  

De inschrijfperiode in januari is op last van de minister komen te vervallen! 

28 februari 2023 – 30 april 2023:   29 maart 2023 – 30 juli 2023 

1 mei 2023 – 2 juli 2023:    29 mei 2023 – 30 september 2023 

3 juli 2023 – 3 september 2023:   31 juli 2023 – 30 november 2023 

4 september 2023 – 31 oktober 2023:  2 oktober 2023 – 31 januari 2024 

1 november 2023 – 31 december 2023:  29 november 2023 –  31 maart 2024 
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Hoe werkt de subsidie aanvraag? 

Om de subsidie aan te vragen, doorloop je de volgende stappen: 

1. Check of je recht hebt op de subsidie op www.uwv.nl/stap. 

2. Selecteer de opleiding van jouw keuze die in de betreffende periode van start gaat 

zoals hiervoor beschreven. 

3. Vraag het STAP-aanmeldingsbewijs bij ons aan door een mail te sturen aan 

Paul@caprillicoaching.nl. Je ontvangt dan van ons een document in pdf-bestand 

voor betreffende opleiding dat je bij je aanvraag moet uploaden. 

4. Vraag de subsidie aan op www.uwv.nl/stap. Doe dit zo spoedig mogelijk wanneer 

de nieuwe inschrijfperiode open gaat. 

 

Iedere inschrijving geschiedt op persoonlijke titel via DigiD. Heb je nog gen DigiD; vraag 

deze dan aan via www.digid.nl. Zodra de subsidie is toegekend, ontvang je hiervan 

bericht via het UWV. Het subsidiebedrag wordt direct aan ons als opleider overgemaakt. 

➢ Belangrijk om rekening mee te houden: 

Wanneer je de subsidie toegekend hebt gekregen, word je door het UWV 

gehouden aan het volgen en volbrengen van de opleiding. Dus je dient alle 

opleidingsdagen aanwezig te zijn en eventuele opdrachten naar behoren uit te 

voeren. Als je dit niet doet, dan zal het UWV het subsidiebedrag achteraf bij jou 

persoonlijk terugvorderen.  

 

Inschrijving bij Caprilli Training 

Er zijn drie situaties in relatie tot de STAP-subsidie waarbij je je bij ons kunt aanmelden: 

1. Je staat al ingeschreven voor een opleiding en doet daar sowieso aan mee, 

ongeacht of je de STAP-subsidie ontvangt of niet.  

➢ Bekijk of de start van de opleiding valt in de aangegeven periode. In het geval 

dat je de STAP-subsidie toegekend krijgt, dan verrekenen wij dit met de reeds 

betaalde kosten of met de nog openstaande bedragen. Je ontvangt van ons 

een creditnota. 

2. Je staat nog niet ingeschreven voor een opleiding maar wilt sowieso mee gaan 

doen, ongeacht of je de STAP-subsidie toegekend krijgt of niet.  

➢ Schrijf je dan in via onze website voor de betreffende opleiding. Je betaalt bij 

inschrijving de 10% aanbetaling en ontvangt via de mail de volledige factuur. 

Na toekenning van de STAP-subsidie verrekenen wij dit met de reeds betaalde 

of openstaande bedragen. Je ontvangt van ons een creditnota. Check wel of 

de startdatum binnen de aangegeven periode valt. 
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3. Je staat nog niet ingeschreven voor een opleiding en kunt alleen meedoen als je 

de STAP-subsidie toegekend krijgt.  

➢ Wij reserveren tijdelijk een plek voor jou in de opleiding van je keuze. 

Wanneer je de STAP-subsidie niet toegekend krijgt, vervalt deze reservering. 

Wordt de STAP-subsidie wel toegekend, schrijf je dan in via onze website voor 

de betreffende opleiding. Je betaalt bij inschrijving dan 10% aanbetaling. Je 

ontvangt van ons een creditnota voor het subsidiebedrag.  

 

Niet alle kosten voor de opleiding komen in aanmerking voor de STAP-subsidie. De 

kosten voor lunch, koffie/thee etc, worden niet vergoed. Per opleidingsdag is dit een 

bedrag van € 15,00 die je altijd zelf dient te betalen, naast de kosten die boven de 

subsidie van maximaal € 1.000,00 uitkomen. Je ontvangt hiervoor van ons een factuur. 

 

Communicatie vanuit het UWV 

 

Als de aangevraagde subsidie toegekend wordt ontvang je hierover een brief van het 

UWV. In deze brief staat o.a. dat de toekenning voorlopig is. De reden waarom het UWV 

de toekenning als voorlopig aanduidt heeft te maken met het al dan niet meedoen en 

volbrengen van de opleiding waarvoor de STAP subsidie is verkregen. 

 

Wij als opleider moeten na afloop van de opleiding een melding maken of de opleiding is 

gevolgd en is afgerond door de deelnemer die de subsidie heeft gekregen. Hierbij 

hanteert het UWV de regel dat minimaal 80 % van de opleiding moet zijn gevolgd!  

 

Na de melding van ons dat de opleiding succesvol is afgerond ontvang je wederom een 

brief waarin gemeld wordt de toegekende subsidie definitief is. 

 

Mocht je nog vragen of verdere hulp nodig hebben om de STAP-subsidie aan te vragen, 

stuur dan een mail aan Paul@caprillicoaching.nl.  
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