
IN DEZE 5 STAPPEN MAAK JIJ GEBRUIK 
VAN HET STAP-BUDGET

WELKE OPLEIDINGEN KUN JE BIJ ONS VOLGEN MET HET STAP-BUDGET? 

www.caleidoscoop.nu

1 2 3 4 5
Kies een opleiding of training. 

Meldt je aan via onze website 

voor een opleiding of training 

met STAP accreditatie. 

Vermeld hierbij dat je gaat 

voor STAP-budget.

Wij gaan aan de slag en sturen 

je binnen enkele dagen een 

STAP- aanmeldingsbewijs en 

inschrijfbevestiging per e-mail. 

Dit aanmeldingsbewijs heb je 

nodig om het STAP-budget 

aan te vragen. Houd e-mail (en 

spam) dus goed in de gaten!

Vraag het STAP-budget aan 

via het UWV in het juiste 

aanvraagtijdvak met jouw 

DigiD. 

Je ontvangt van het UWV bericht 

of je recht hebt op STAP-budget 

toekenning. Neem hierna 

contact met ons op.

Let op: je ontvangt maar één 

toekenning per jaar, ongeacht de 

investeringsprijs van de cursus.

Het gaat beginnen, je gaat 

deelnemen! Na afronding van 

de opleiding of training dienen 

wij een bewijs van deelname in 

bij het UWV. UWV beslist of het 

budget definitief wordt toegekend 

o.b.v. de studieverplichtingen. Je 

ontvangt hiervan bericht via het 

UWV en van ons een certificaat.

Basisopleiding tot mediator module I   >>

Basisopleiding tot mediator module II  >>

Assessmenttraining module III   >>

Basisopleiding tot mediator module I en II    >>

Basisopleiding tot mediatior module I, II en III    >>

Basisopleiding tot mediator module I en II (versneld) >>

Specialisatie familie- en echtscheidingsmediation >>

Motiverende gesprekstechnieken   >> 

Studiedag vechtscheidingen >>

http://www.caleidoscoop.nu/
https://www.caleidoscoop.nu/
https://www.stapuwv.nl/
https://www.caleidoscoop.nu/stap-budget
http://www.caleidoscoop.nu/opleidingen/basisopleiding-mediation-voor-professionals-module-i/
http://www.caleidoscoop.nu/opleidingen/basisopleiding-mediation-voor-professionals-module-ii/
http://www.caleidoscoop.nu/opleidingen/assessmenttraining-module-iii/
http://www.caleidoscoop.nu/opleidingen
http://www.caleidoscoop.nu/opleidingen
http://www.caleidoscoop.nu/opleidingen/versnelde-mediationopleiding-summercourse-wintercourse/
http://www.caleidoscoop.nu/opleidingen/specialisatie-familiemediation-en-echtscheiding/
http://www.caleidoscoop.nu/opleidingen/motiverende-gesprekstechnieken/
http://www.caleidoscoop.nu/opleidingen/studiedag-vechtscheidingen/


HEEL BELANGRIJK: 
AANVRAAGTIJDVAKKEN

TIPS

Het STAP-budget is een regeling dat de komende jaren zal bestaan. Per jaar komt er meerdere keren  

een aanvraagtijdvak met een gelijk deel subsidie beschikbaar. Als het aanvraagtijdvak op is, kun je bij de start 

van het volgende aanvraagtijdvak opnieuw een aanvraag doen. Het STAP-budget wordt alleen toegekend 

door het UWV als een opleiding minimaal 4 weken na het moment van aanvragen en binnen 3 maanden na 

sluiting van het betreffende aanvraagtijdvak start. Wijzigingen (locatie of startdatum) dien jij door te geven 

aan het UWV. We overleggen natuurlijk graag met je over de mogelijkheden na inschrijving.

		Sla je STAP aanmeldingsbewijs op waar je hem 

snel terugvindt.

		Zorg dat je jouw DIGI-D gegevens bij de hand 

hebt als je een STAP-budget aanvraag gaat doen 

via UWV.

	 Zorg dat je voor 10.00 uur naar de website van 

UWV gaat. Hoe eerder op de pagina, hoe hoger 

jouw plek in de wachtrij. Er zijn slechts beperkt 

aantal STAP-budgetten beschikbaar (op = op).

	 Vraag na het inloggen jouw STAP-budget aan 

door te klikken op de blauwe button ‘aanvragen 

STAP-budget’. 

		Houd zoeken bij ‘naam scholing’ zo beperkt 

mogelijk: gebruik alleen het eerste woord 

van de opleiding of training zoals vermeld 

op je aanmeldingsbewijs of zoek op opleider 

Caleidoscoop.

		Binnen 4 weken nadat jouw aanvraag succesvol  

is verzonden, ontvang je bericht vanuit UWV of  

jouw aanvraag is goedgekeurd.

Heb je hulp nodig? Onze opleidingscoördinator  

staat voor je klaar! Neem contact op via  

0413-321783 of mail naar info@caleidoscoop.nu.  

Voor veelgestelde vragen, uitgebreidere informatie 

over het STAP-budget en de geldende voorwaarden 

kijk je op onze website.

AANVRAAG 
TIJDVAKKEN

EERST MOGELIJKE
STARTDATUM 

vier weken na aanvraag

UITERSTE STARTDATUM
drie maanden na afloop  

aanvraagtijdvlak

2 januari t/m 27 februari 30 januari 29 mei 2023 *

28 februari t/m 30 april 28 maart 30 juli 2023

1 mei t/m 2 juli 29 mei 30 september 2023

3 juli t/m 3 september 31 juli 30 november 2023

4 september t/m 31 oktober 2 oktober 31 januari 2024

1 november t/m 31 december 29 november 31 maart 2024

www.caleidoscoop.nu

*Dit tijdvak is geannuleerd door het kabinet.

mailto:info%40caleidoscoop.nu?subject=STAP-budget
http://www.caleidoscoop.nu/

