Hoe moet ik het STAP-budget aanvragen?
Als u de eerste keer een subsidie aanvraagt kan dit soms lastig zijn. Om u hierbij te helpen hebben
we een handleiding ontwikkeld die u hierin begeleid. Elke stap is uitgewerkt met waar mogelijk een
screenshot van de stap.
Let op! De handleiding is gemaakt tijdens de eerste aanvraagronde in 2022. Mocht een
stap/afbeelding niet meer kloppen verzoeken we u dit te melden.
Voorbereiding
Als u goed voorbereid bent kunt u met de stappen in deze handeling redelijk eenvoudig de STAPsubsidie aanvragen. We vragen u om, voordat u begint, de volgende punten gereed te hebben:
-

Uw inlog en wachtwoord van DigiD;
Heeft u nog geen Digid? Zorg dan dat u deze aanvraag. Dit kan enkele dagen duren!

-

Het aanmeldingsbewijs;
U dient zich vooraf aan te melden bij de opleider en deze verstrekt u een aanmeldingsbewijs
in pdf-bestand. In dit bestand staan de gegevens van het onderwijs dat u gaat volgen en dient
u tijdens de aanvraag te uploaden.

-

Zet de start van de aanvraagperiode in de agenda.
Er is beperkt budget beschikbaar voor iedere aanvraagperiode. De toekenning van de subsidie
gaat op basis van binnenkomst. Bent u te laat kunt u het een volgende aanvraagperiode weer
proberen.

Start subsidieaanvraag
U heeft zicht goed voorbereid en kunt nu starten met het aanvragen van het STAP-Budget. Het STAPBudget kent elke 2 maanden een aanvraagperiode (jan, maart, mei, juli, sept, nov). Dit is vaak de
eerste dag van de maand. Mocht dit in het weekend vallen kan er besloten worden om deze dag te
verplaatsen naar een andere datum.
De exacte datum waarop een aanvraagperiode opent en op welk tijdstip vindt u op de website
www.stapuwv.nl. Het heeft geen zin om voordat de aanvraagperiode start al in te loggen. Onze
ervaring is dat u dan later aan de beurt bent dan wanneer u precies op de start inlogt.
LET OP:
Deze handleiding is gemaakt in maart 2022, waardoor wijzigingen in de website bij het UWV mogelijk
niet verwerkt zijn. M.a.w. onze screenshot kunnen er iets anders uit zien!

Stap 1
Ga naar www.stapuwv.nl en scrol op deze pagina iets naar beneden.
1. Hier staat vermeld wanneer de aanvraagperiode geopend wordt
2. Deze balk geeft aan hoeveel % subsidie er nog beschikbaar is in deze aanvraagperiode
3. Op de button ‘aanvraag STAP-budget’ kunt u starten met de aanvraag
Klik op de button ‘Aanvraag STAP-budget’ (3).
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Stap 2
U bent waarschijnlijk niet de enige deelnemer die de subsidie wil aanvragen. Het kan daarom
voorkomen dat u in een wachtrij komt te staan.
Het is in de wachtrij niet nodig constant achter uw computer te zitten. Mocht u aan de beurt zijn
heeft u 15 minuten om te starten met de aanvraag, voordat u uw plaats in de wachtrij verliest.
De tijdsindicatie hoe lang de wachtrij nog duurt is niet erg betrouwbaar!

Stap 3
Klik op de button ‘Log in met DigiD’ en log in met uw Digid

Stap 4
Zodra u bent ingelogd vult u uw e-mailadres en telefoonnummer in.

Stap 5
Omdat u inlogt met uw DigiD zijn uw persoonlijke gegevens bekend bij het UWV en wordt u gevraagd
om deze gegevens te controleren. Het adres is vooral belangrijk omdat de toekenning van uw
subsidieaanvraag per post naar dit adres wordt verstuurd.
Klik op volgende als alle gegevens correct zijn.

Hier staan uw privé gegevens
vermeld.

Stap 6
Tijdens de voorbereiding heeft u uw STAP-aanmeldingsbewijs klaar liggen om te uploaden. In dit
STAP-aanmeldingsbewijs staat ook uw studentnummer vermeld.
1. Upload hier uw STAP-aanmeldingsbewijs
2. Vul hier uw studentnummer in
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Stap 7
Kies u scholingsactiviteit en druk op zoek.
Het volledige scholingsaanbod worden dan onderaan de pagina weergegeven. Let op! Het kan zijn
dat u hiervoor iets naar beneden moet scrollen.
1. Zoek naar ‘Terra opleidingen’ en druk op zoek
2. Onderaan de pagina wordt het volledige scholingsaanbod van Terra opleiding weergegeven.
Selecteer hier de naam van de opleiding die u wilt volgen. Let op! Deze staat ook vermeld op
uw aanmeldingsbewijs en moet met elkaar overeenkomen.
Let op! Het kan voorkomen dat er een andere startdatum vermeld staat dan wanneer u scholing wilt
volgen. Dit komt omdat we niet meerdere data inplannen in dit systeem. U mag de startdatum in dit
stadium nog even negeren.
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Stap 8
Zodra u uw cursus heeft geselecteerd krijgt u een overzicht van het scholingsaanbod met de daarbij
behorende gegevens.
Let op! Ook hier worden de door ons aangegeven startdatum, einddatum en locatie weergegeven.
Dit kan afwijken van het scholingsaanbod dat u wilt/gaat volgen. Voor elke scholingsaanbod dat we
aanbieden plannen we één training in per aanvraagperiode. Dit doen we om de administratieve last
van onze organisatie te beperken.
Klik op volgende om verder te gaan met uw subsidieaanvraag.

Stap 9
De overheid wil graag weten welke personen gebruik maken van deze subsidie, zodat dit toegankelijk
is voor de volledige beroepsbevolking. Deze vragenlijst is volledig anoniem en we verzoeken u deze in
te vullen.
Klik onderaan de pagina op volgende.

Stap 10
U krijgt nogmaals een overzicht van uw aanvraag en controleert deze gegevens. Zijn deze gegevens
correct klikt u op volgende onderaan de pagina.

Hier staan uw gegevens vermeld van
de aanvraag.

Stap 11
Zijn al uw gegevens correct dient u nog akkoord te geven voor onderstaande punten en kunt u uw
subsidieaanvraag versturen.

Uw aanvraag wordt dan binnen 4 weken door het UWV beoordeelt.
U krijgt hiervan per post bericht vanuit het UWV.

