
 

Wat is het STAP-budget 

 

Het STAP-budget is een subsidie van de Nederlandse overheid voor een ieder met 

een band met de Nederlandse arbeidsmarkt. De afkorting STAP staat voor 

Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 

maart 2022 een subsidie van maximaal € 1.000 euro incl. btw aanvragen t.b.v. 

scholing en ontwikkeling om zo hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. 

 

Een ondernemer of ZZP’er kan ook een beroep doen op het STAP-budget, omdat 

deze subsidie als particulier wordt aangevraagd. Op welke manier iemand 

werkzaam is, is daarbij niet relevant. 

 

Omscholen en bijscholen 

 

Mensen, die zich laten omscholen of bijscholen, kunnen op deze manier voorkomen, 

dat ze hun baan verliezen. Zij zorgen ervoor dat hun kennis en vaardigheden actueel 

zijn en mede daardoor hebben ze meer kans op een andere baan. De arbeidsmarkt 

verandert immers snel, zo is steeds meer werk digitaal. Hierdoor verdwijnen banen, 

terwijl er nieuwe banen bijkomen. Ook de coronacrisis heeft invloed op de 

arbeidsmarkt gehad: er zijn op dit moment veel vacatures in de techniek, zorg en 

onderwijs. 

Je hebt recht op het STAP-budget als: 

• je tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd bent (het is niet 

belangrijk of je al dan niet werkzaam bent of een uitkering krijgt); 

• je burger van de EU bent of partner van een EU-burger bent; 

• je in de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voor de 

kalendermaand van je aanvraag ten minste zes maanden verzekerd bent 

geweest voor de volksverzekeringen (vrijwel iedereen in Nederland is dat 

vanzelf); 

• je dit kalenderjaar nog geen subsidie uit STAP-budget hebt gekregen en er is 

nog budget; 

• de opleiding is opgenomen in het scholingsregister van DUO en dus in 

aanmerking komt voor subsidie uit het STAP-budget; 



 

• LET OP: personen tot 30 jaar, die een voltijd MBO, HBO of universitaire 

opleiding volgen en hiervoor studiefinanciering ontvangen, komen niet in 

aanmerking voor het STAP-budget. 

 

STAP-aanmeldingsbewijs 

U heeft bij het aanvragen van het STAP-budget een STAP-aanmeldingsbewijs nodig. 

Het STAP-aanmeldingsbewijs is een bevestiging, die u bij het aanmelden voor de 

opleiding van Solar Techniek Nederland krijgt. Geef bij uw aanmelding dan ook 

duidelijk aan, dat u een opleiding in het kader van STAP wil gaan volgen.  

 

In het STAP-aanmeldingsbewijs staat, dat u zich bij Solar Techniek Nederland heeft 

aangemeld of ingeschreven voor het volgen van een erkende opleiding, die in het 

DUO-scholingsregister is opgenomen.  

 

Zonder dit bewijs kunt u geen aanvraag voor het STAP-budget indienen. U krijgt het 

STAP-aanmeldingsbewijs in PDF-formaat.  

 


