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*     De cijfers zijn gebaseerd op een peiling van medio september 2022 en op gegevens zoals die door de burgers zijn opgegeven bij hun aanvraag. Na de aanvraagperiode worden de definitieve cijfers vastgesteld.  

Zo kunnen controles en annuleringen door studenten en/of opleiders nog invloed hebben op de eindcijfers. Als er STAP-budget overblijft in een aanvraagperiode dan schuift dit door naar het volgende tijdvak.

** De getallen zijn afgerond op honderd.
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Kerncijfers STAP-budget 
Vierde aanvraagperiode 2022*

In de vierde aanvraagperiode hebben ruim 44000 mensen een 
aanvraag ingediend voor een STAP-budget. Daarvan zijn er ruim 
3300 niet toegekend omdat de opleiding niet voldoet aan de 
doelstellingen van het STAP-budget. Deze aanvragers hebben 
de mogelijkheid om alsnog een nieuwe opleiding te kiezen. Nog 
eens 1500 aanvragen zijn on hold gezet in afwachting van lopend 
onderzoek door de Toetsingskamer van het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid.

Voorlopige cijfers van de vierde aanvraagperiode laten zien dat 
40.200 mensen STAP-budget aangevraagd hebben voor ruim 7.800 
verschillende opleidingen verdeeld over 887 publieke en private 
opleiders. Net als in de eerdere rondes hebben meer dan de 
helft van de aanvragers ten hoogste een mbo opleiding gevolgd. 
Ruim 11% van de aanvragers is werkzoekend. Driekwart van de 
werkzoekenden wil zich laten omscholen.


