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C

Kerncijfers STAP-budget 
Eerste aanvraagperiode 2022*

Het STAP-budget is een landelijke regeling vanuit de 
overheid bedoeld als laagdrempelig middel voor burgers om 
hun positie te versterken en goed inzetbaar te blijven op de 
arbeidsmarkt. Per persoon is één keer per jaar STAP-budget 
te verkrijgen met een maximum van 1.000 euro (inclusief 
btw), zolang er budget is. In 2022 zijn er vanaf 1 maart  
vijf aanvraagtijdvakken (elke twee maanden).  

  *  De cijfers zijn gebaseerd op een peiling van 15 maart 2022 en op gegevens zoals die door burgers zijn opgegeven bij hun aanvraag. Na de eerste aanvraagperiode 
zullen de definitieve aantallen bekend zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld nog lopende beoordelingen en annuleringen door studenten en/of opleiders nog impact hebben op 
de eindcijfers. Als er STAP-budget overblijft in de eerste aanvraagperiode dan schuift dit door naar het volgende aanvraagtijdvak (2 mei 2022).

** De getallen zijn afgerond op honderd.

In de eerste aanvraagperiode hebben ruim 36.000 mensen 
STAP-budget aangevraagd voor ruim 4.000 verschillende 
opleidingen verdeeld over 235 publieke en private opleiders. 
Meer dan de helft van de aanvragers heeft mbo of lager 
als hoogst genoten opleiding en de zorg is de meest 
vertegenwoordigde sector onder de aanvragers.


