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Het STAP-budget: 1000 euro voor je eigen ontwikkeling! 
 

Vind jij het leuk om te blijven leren? Wil je je blijven ontwikkelen binnen het vak kinderopvang? Of wil je je juist 

omscholen omdat je in de kinderopvang wilt gaan werken? Dan is 1000 euro STAP-budget net iets voor jou!  

Wat is het STAP-budget?  

Door veranderingen op de arbeidsmarkt wordt een leven lang ontwikkelen steeds belangrijker. Wanneer je 

investeert in je eigen duurzame inzetbaarheid ben je minder kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Daarom kunnen 

volwassen werkenden en werkzoekenden vanaf 1 maart 2022 zelf een budget van € 1.000 per jaar aanvragen 

voor opleiding en ontwikkeling. Deze vergoeding heet STAP-budget. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt 

Positie.  

Helder & van Pas Opleidingen en STAP 

Helder& van Pas Opleidingen staat als opleider van scholingen in het Stap- scholingsregister. De € 1.000 per jaar 

kan je bij ons inzetten voor de volgende trainingen/ opleidingen:  

• Hart voor baby’s  

• VE-Vliegende start 

• Logisch Pedagogisch!   

• Leidinggeven kinderopvang (Leidinggeven aan veerkrachtige teams in de kinderopvang)  

• Beleidsmedewerker 

• Passie voor peuters  

• De magische wereld van de bso  

• Scholing toezicht kinderopvang  

 

Hoe werkt het STAP-budget?  

Vanaf 1 maart 2022 kan je daarvoor bij het UWV een vergoeding aanvragen van maximaal € 1.000 per jaar. Dit 

kan per persoon 1 keer per jaar. De eigen bijdrage is afhankelijk van de prijs van de scholingsactiviteit. Voor 

scholingsactiviteiten die niet duurder zijn van het gestelde maximumbedrag, is er geen eigen bijdrage.  

➢ Zoek in het scholingsregister naar de training, cursus of opleiding die je wilt gaan doen 

➢ Zoek contact met de opleider en vraag om het STAP- aanmeldingsbewijs 

➢ Log met je Digi-D in op het STAP-portaal van het UWV  

➢ Na goedkeuring betaalt het UWV de vergoeding aan de opleider  

➢ Jij kan starten met de scholing die je zelf hebt gekozen!  

 

In 2022 zijn er vijf aanvraagperiodes waarbinnen het STAP-budget aangevraagd kan worden:  

• 1 maart 2022 t/m 1 mei 2022 

• 2 mei 2022 t/m 30 juni 2022 

• 1 juli 2022 t/m 31 augustus 2022 

• 1 september 2022 t/m 31 oktober 2022 

• 1 november 2022 t/m 31 december 2022 
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Meer weten?  

Wil je meer informatie over de trainingen of wil je meer weten over het aanvragen van je STAP-budget? Neem 

dan gerust contact met ons op!  

Handige links:  

Scholingstrajecten voor kinderopvang - Helder & van Pas Opleidingen (heldervanpasopleidingen.nl) 

www.uwv.nl/stap 

 

 

https://heldervanpasopleidingen.nl/
http://www.uwv.nl/stap

