STAP-aanmeldingsbewijs
Hoe vraag je STAP-budget aan?
1. Meld je aan voor de gewenste opleiding via MBOzaak.nl
2. Vul het STAP-aanmeldingsbewijs in die je kan gebruiken voor jouw aanvraag bij UWV.
3. Aanvraag indienen bij UWV.
Is de aanvraag al mogelijk? Er zijn zes momenten waarop je jouw aanvraag in kan dienen.
Zes aanvraagmomenten:

Aanvraagmoment

Startdatum opleiding

1 maart – 30 april

Instroom mei

1 mei – 30 juni

Instroom september

1 juli – 30 aug

Instroom september

1 sep – 31 okt

Instroom oktober/november

1 nov – 31 dec

Instroom februari

Je kunt op 6 momenten verdeeld over het kalenderjaar STAP-budget aanvragen. Wees er op tijd bij, want op=op. Je opleiding moet starten
minimaal 4 weken na je subsidieaanvraag en binnen 3 maanden na sluiting van het betreffende aanvraagtijdvak van 2 maanden. Hierboven
zie je vermeld staan wanneer jij jouw aanvraag kan indienen gecombineerd met het startmoment van jouw opleiding.
Vervolgstappen
Nadat jij jouw aanmelding hebt ingediend bij het UWV en deze wordt goedgekeurd ontvangt Brave Minds (MBOzaak) van het UWV een
melding. Nadat we de betaling van het STAP-budget hebben ontvangen verwerken wij dit in de financiële administratie.
Verwerken toegekend STAP-budget
Heb jij jouw opleiding in één termijn betaald? Dan storten wij binnen 30 dagen €1000 terug op jouw bankrekening.
Heb je aangegeven in 4, 12 of 16 termijnen te willen betalen?
Dan halen wij €1000 van jouw toekomstige facturen af.
Voorbeeld

Termijnen zonder
STAP-budget
1

€ 375

Termijnen met
goedgekeurd
STAP-budget

2

€ 375

1

€ 375

3

€ 375

2

€ 375

4

€ 375

3

€ 375

5

€ 375

4

€ 375

6

€ 375

5

€ 375

7

€ 375

6

€ 375

8

€ 375

7

€ 375

9

€ 375

8

€ 375

10

€ 375

9

€ 375

11

€ 375

10

€ 125

12

€ 375

Op de volgende pagina vind je het STAP-aanmeldingsbewijs.

STAP-aanmeldingsbewijs
Dit STAP-aanmeldingsbewijs heeft u nodig om uw STAP-subsidie aan te kunnen aanvragen bij UWV. U kunt dit doen via www.uwv.nl/stap
Onderstaande gegevens moeten volledig en correct worden ingevuld om de aanvraag in te kunnen dienen. Je doet de aanvraag minimaal
vier weken voor de start van de opleiding.

STUDENT:

Studentnummer (vul hier jouw BSN-nummer in):
______________________________________________________________________

Voornaam:				Tussenvoegsel:		Achternaam:
__________________________________		 _________________		_________________________________________

Geboortedatum:
__________________________________

Straatnaam:				Huisnummer:		Huisnummertoevoeging:
__________________________________		________________		______________________________

Postcode:				Woonplaats:
__________________________________		

_____________________________________________________________

Opleiding:

Opleider:

i Naam opleiding:

_______________________________________________________________________________

MBO-niveau:
______________________________________________________________________

Opleider Id:
102A053
Naam opleider:
Brave Minds B.V.
KvK-nummer:
75909243

Scholing:

Scholing-Id (zie ScholingId-overzicht voor de juiste code): :
_________________________________________________________
i Einddatum scholing (18 maanden later):
Startdatum scholing:			
_________________________________		

_________________________________

Plaatsnaam scholing:
Utrecht

STAP-subsidiebedrag: €1000,00

MBOzaak is onderdeel van Brave Minds.

