
Ontvang tot € 1000,- 
scholingstegoed met
het STAP-budget

Stap 1. Kies je training of opleiding
Ga naar de training of opleiding die je
wilt volgen via www.cibapnext.nl. Vink 
STAP-budget aan in het inschrijfproces.  

Stap 2. Wij verwerken jouw inschrijving
Wij checken of je voldoet aan alle voorwaarden.
Als je voldoet aan de voorwaarden krijg je van
ons het STAP-aanmeldingsbewijs. Dit bewijs
heb je nodig voor je STAP-aanvraag bij UWV.
De voorwaarden vind je door naar beneden te scrollen. 

Stap 3. Vraag STAP-budget aan op het 
STAP-portaal van UWV
Dien direct na de start van het aanvraagtijdvak
je STAP-aanvraag in op het STAP-portaal van UWV. 
Je ontvangtvan het UWV bericht als het STAP-budget 
is toegerekend.  

Stap 4. Je bent klaar!
Jij hoeft niks meer te doen! Je opleider 
ontvangt het STAP-budget en verrekent dit 
met de opleidingskosten.

Handig om te weten:

Ieder kalenderjaar kun je voor
maximaal 1 opleiding STAP-budget
aanvragen en krijg je maximaal 
€ 1000,- subsidie. 

Heb je vragen?

Iedere 2 maanden is er een nieuwe 
mogelijkheid om STAP-budget aan 
te vragen en start er een nieuw 
aanvraagtijdvak.

Voor ieder aanvraagtijdvak in 2022 
is er 33 miljoen euro beschikbaar. 
Wees er op tijd bij als het aavraag-
tijdvak start, want op=op!

Je bent tussen de 18 jaar en de pensioen-
gerechtigde leeftijd.

Je werkt in loondienst, bent ondernemer of hebt 
momenteel geen werk.

Op het moment van de aanvraag ontvang je geen
lerarenbeurs, studiefinanciering of tegemoetkoming 
schoolkosten voor meerderjarigen. Je kunt STAP 
wel combineren met levenlanglerenkrediet (LLLK).

Je scholing start minimaal 4 weken nadat je 
STAP-budget hebt aangevraagd bij het UWV.

Je hebt nog niet eerder een STAP-budget
ontvangen dit jaar.

De voorwaarden:

Aanvraagtermijnen 2022
Termijn 1:   1 mei t/m 30 juni
Termijn 2:   1 juli t/m 31 augustus
Termijn 3:   1 september t/m 31 oktober
Termijn 4:   1 november t/m 31 december

info@cibapnext.nl


