
 
 

Handleiding aanvraag STAP-budget 

STAP 1: Jouw STAP-aanvraag doe je vanuit het STAP-voorportaal van het UWV. Ga naar 

www.stapuwv.nl en klik onderaan de pagina op de blauwe button met “Aanvragen STAP-

budget”.  
 

 
 

STAP 2: Je komt nu op de pagina waar je kunt inloggen met je DigiD. Klik hier op de blauwe 

button met “Log in met DigiD”. 

 

 
 

STAP 3: Vervolgens kun je kiezen op welke manier je met DigiD wil inloggen. Dit kan met de 

DigiD app op je smartphone, maar ook met behulp van je gebruikersnaam en wachtwoord. 

Maak je gebruik van de DigiD app op je smartphone, maar doe je jouw aanvraag via een 

ander apparaat zoals een laptop, tablet of PC? Ga dan naar STAP 4. 

In alle andere gevallen kun je doorgaan naar STAP 5.  

 

Let op! Als je inlogt met DigiD: laat alles draaien en klik zeker niet weg!  

Bij grote drukte kan het inloggen even duren. 

http://www.stapuwv.nl/


 
 

 
 

STAP 4: Als je gebruik maakt van de DigiD app op je smartphone maar je aanvraag indient via 

een ander apparaat zoals een laptop, tablet of PC dan dien je gebruik te maken van een 

koppelcode. Open de DigiD App op je smartphone en klik vervolgens op “Koppelcode 

nodig?”. Vul vervolgens de koppelcode die verschijnt in op het scherm van het andere 

apparaat en klik op “volgende”. Scan vervolgens de QR-code die op het scherm verschijnt en 

geef daarna je persoonlijke pincode in op je smartphone.  

 

 

STAP 5: Als je hebt ingelogd met DigiD dan kom je op deze pagina terecht. Voer een geldig E-

mail adres en telefoonnummer in en klik op “sla op”. 

  



 
 

STAP 6: Vervolgens verschijnen de DigiD gegevens. Controleer of deze kloppen en klik 

vervolgens op “Volgende”. 

 

 
 

STAP 7: Upload het STAP-aanmeldingsbewijs, ontvangen bij aanmelding van EFTiN, van de 

opleiding die je wil gaan volgen door te klikken op ‘bestand kiezen’. Voer het 

Studentnummer in (Studentnummer staat bovenaan op het STAP-aanmeldingsbewijs). 

BELANGRIJK: neem het studentnummer, inclusief de toevoeging NL, COMPLEET en 1 op 1 

over zoals dit op het STAP-aanmeldingsbewijs staat vermeld. Klik vervolgens op “Zoeken” 

onder het kopje: “Selecteer uw scholing”. Je gaat dan naar een andere pagina. 

 



 
 

STAP 8: Om het eenvoudiger te maken hebben we je inschrijving al doorgegeven aan het 

UWV. De opleiding die je hebt gekozen is hier al ingevuld en wordt als vooraanmelding 

weergegeven. Controleer of de juiste opleiding wordt getoond en klik vervolgens op “Kies 

activiteit”. De geselecteerde regel met de gekozen opleiding wordt nu blauw. Klik daarna op 

de blauwe button met “volgende” en ga verder met STAP 9.

 

    level1                                              EFTiN        ZIN         17 april 2023 

 

 

 

STAP 9. De door jou gekozen opleiding, de startdatum, einddatum, locatie: Boxtelseweg 58 

(109X359)  en het subsidiebedrag zijn automatisch ingevuld. Controleer of deze gegevens 

overeenkomen met de gegevens op jouw STAP-aanmeldingsbewijs. Klopt alles? Klik dan 

onderaan de pagina op de blauwe button met “Volgende”. Ga nu verder naar STAP 12. 

 

   EFTiN 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Boxtelseweg 58 (109X359) 



 

 
 
 

STAP 10: Let op! Je kunt deze stap overslaan als je STAP 8 en 9 hebt gevolgd (aanmelding 

via vooraanmelding) 

Vul “EFTiN” in bij “Opleider” en een gedeelte van de cursusnaam in bij “Scholing” en klik op 

“zoek”. LET OP! Alles wat er onder “Overige zoekvelden” staat hoef je niet in te vullen 

(Opleidingsniveau, Opleidingsvorm, Locatie, Subsidiebedrag, Taal). Dat zijn zoekcriteria die 

gebruikt kunnen worden maar deze hebben geen functie voor de selectie. Onderaan de 

pagina verschijnt vervolgens de betreffende cursus, in dit geval EFT level I. Bestaat een 

cursusnaam uit meerdere woorden? Geef dan alleen het eerste woord in. Bijvoorbeeld 

“level1” Selecteer vervolgens de juiste opleiding. 

 

      EFTi level I                                        EFTiN 

 

        EFTi level I  EFTiN     WO                               17 april 2023 

 

Klik vervolgens op “Selecteer” en vervolgens op “Kies activiteit” 

 

Let op! Als het erg druk is, kan het zijn dat deze stap langzaam draait en afsluit. Wees 

geduldig en breek de aanvraag zeker niet af! 

 

STAP 11: Let op! Je kunt deze stap overslaan als je STAP 8 en 9 hebt gevolgd. Vervolgens 

kom je in het volgende scherm, waar alles is ingevuld behalve de Startdatum, Einddatum en 

Uitvoeringslocatie. De startdatum is voorgevuld op 01-01-2022: deze moet worden 

aangepast naar de startdatum zoals deze op het STAP-aanmeldingsbewijs staat!  

Bij de einddatum kun je de einddatum van het Aanmeldingsbewijs overnemen. Bij 

uitvoeringslocatie vul je “Kloosterhotel ZIN” in (Op aanmeldingsbewijs staat dit bij 

“Plaatsnaam scholing”) Kies je een einddatum die meer dan een jaar na de startdatum ligt? 

Of laat je de startdatum op 01-01-2022 staan? Dan krijg je de volgende foutmeldingen: 



 

 

Check of het Subsidiebedrag overeenkomt met het Subsidiebedrag op het 

aanmeldingsbewijs. Dit moet overeenkomen! Pas dit hier anders handmatig aan. Klik 

vervolgens op “Volgende”  

STAP 12:  Beantwoord een aantal vragen over je persoonlijke situatie: 

 

Bij de vraag ”is de gekozen opleiding meerjarig?” selecteer je “NEE” 

Klik weer op “Volgende” 

  



 
STAP 13: Vervolgens krijg je een overzicht van alles wat je hebt ingevuld.  
Controleer dit goed!  
 
Zet vervolgens vinkjes bij “Algemene voorwaarden” en “naar waarheid” ingevuld en klik op 

“versturen” Het UWV gaat jouw aanvraag zo snel mogelijk beoordelen.  

Je ontvangt binnen 4 weken een bericht of jouw aanvraag is goedgekeurd. 

 


