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Stappenplan 

STAP- BUDGET 

 

 Meld je aan voor een van onze opleidingen.  

 

Je ontvangt van ons de bevestiging van je deelname inclusief je aanmeldbewijs (PDF) en de 

factuur. 

 

Je vraagt tijdig het STAP Budget (t.w.v. € 1000,- incl. btw.) aan via het STAP Portaal van het 

UWV www.stapuwv.nl en upload het aanmeldbewijs dat je van ons ontvangt. Het UWV 

beoordeeld je aanvraag z.s.m. en in ieder geval binnen 4 weken. 

 

Als je aanvraag is goedgekeurd door het UWV zorgen wij samen met het UWV voor de juiste 

financiële afhandeling van de subsidie. Het eventuele restant bedrag maak je zelf onder 

vermelding van het factuurnummer naar ons over. 

 

Je volgt onze opleiding. Je start 4 weken na het indienen van de aanvraag, maar binnen 3  

maanden na de aanvraagperiode. 

 

Wij koppelen het bewijs van deelname terug aan het UWV en het UWV checkt binnen 3       

maanden na afloop of de scholing is afgerond. 

 

Inschrijven opleiding 

Bevestiging deelname 

 

Stap aanvragen Zie volgende pagina voor het complete stappenplan  

Financieel 

Start opleiding 

Afronding 

mailto:info@tessa-trainingen.nl
http://www.tessa-trainingen.nl/


Tessa Trainingen 

Tuinen 33 

8801 VW Franeker 

 

Telefoon 06-57555702 

info@tessa-trainingen.nl 

www.tessa-trainingen.nl  

 

 

 

Stap aanvragen 

 1 juli t/m 31 aug.    Aanvraagdatum + 4 weken         30 november 2022  

 1 sept t/m 31 okt     Aanvraagdatum + 4 weken    31 januari 2023  

 1 nov t/m 31 dec     Aanvraagdatum + 4 weken    31 maart 202 

 

 Het STAP Budget kun je aanvragen via onderstaande stappen: 

 

1. Ga naar het STAP Portaal van het UWV www.stapuwv.nl om je subsidie aanvraag te starten. 
2. Upload het aanmeldbewijs dat je van ons hebt ontvangen.  
3. Vul je studentnummer in en klik op volgende. 
4. Vul de naam van de opleiding in. 
5. Selecteer de opleiding met de startdatum (zie hiervoor het aanmeldbewijs) en klik op "kies 

activiteit" en daarna op volgende.  
6. Voer de missende gegevens in (deze vind je op het aanmeldbewijs) en klik op volgende.  
7. Beantwoord de vragen over je situatie en klik op volgende.  
8. Controleer het overzicht van je aanvraag en klik op volgende.  
9. Ga akkoord met de algemene voorwaarden en geef aan dat je de aanvraag naar waarheid 

hebt ingevuld en klik op versturen.  

Aanvraag termijn  je opleiding start na je opleiding start voor 

Stap aanvragen 
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