
 

Stappenplan STAP-budget aanvragen in het 
STAP-portaal van UWV 
 

1. Inloggen op het STAP-portaal van UWV 
Als de aanvraagronde bij UWV is geopend ga je naar het STAP-portaal van UWV. Deze vind je op 
https://www.stapuwv.nl/login?p=stapaanvraag 

Hier log je in met je DigiD.  

 

2. Start je aanvraag 
Je bent nu bij het begin van je STAP-aanvraag. Klik op de blauwe knop met Doorgaan. 
(onderstaande tekst is een voorbeeld, mogelijk ziet dit er op de dag van aanvragen anders uit) 

 

  

https://www.stapuwv.nl/login?p=stapaanvraag
https://www.stapuwv.nl/login?p=stapaanvraag


 

3. Controleer je gegevens 
Hier zie je jouw persoonsgegevens die bij de Overheid bekend zijn. Controleer deze gegevens goed. 
Klopt er iets niet. Neem dan contact op met je gemeente om aanpassingen door te geven. 

Klopt alles? Klik op de blauw knop met Volgende. 

 

  



 

4. Scholingsactiviteit toevoegen 
Van de Schrijversacademie heb je een STAP-aanmeldingsbewijs ontvangen. Heb je deze nog niet? 
Neem dan contact op met de Schrijversacademie. 

Om je bewijs toe te voegen klik je op Bestand kiezen en selecteer je het juiste document. Klik op 
toevoegen.  

Vul ook je studentnummer in. Deze vind je op jouw STAP-aanmeldingsbewijs. 

Klik nu op Zoeken. 

 

 

Bij Naam scholing vul je de naam van de opleiding in zoals die op je aanmeldbewijs staat. Bij Naam 
opleider vul je NTI in. (Dus niet Schrijversacademie) 

Klik op Zoek. 

 



 

Er verschijnt nu een lijst met opleidingen. Kies de juiste opleiding. Let op dat de opleidingsnaam 
exact overeenkomt met de naam in je STAP-aanmeldingsbewijs. 

 

Als je op de 3 puntjes klikt zie je meer informatie over de opleiding. 

 

 

 

 

 

 



 

Klik op Kies activiteit.  

Pas nu de Startdatum en Einddatum van de opleiding in. Deze vind je ook op je STAP-
aanmeldingsbewijs en dienen exact overeen te komen. 

Klik vervolgens op Doorgaan. 

 

  



 

5. Informatie over je huidige situatie 
Beantwoord vervolgens de vragen over jouw huidige situatie. Klik op Doorgaan. 

 

  



 

6. Controleer je gegevens 
Je bent bijna klaar! Hier zie je nog een keer een overzicht van je aanvraag. Controleer alle gegevens 
goed. Klopt er iets niet? Ga dan terug naar een vorige stap en pas het aan. 

Klik op Doorgaan. 

 

  



 

7. Aanvraag versturen 
De laatste stap. Vink beide vakjes aan. Daarmee ga je akkoord met de algemene voorwaarden en 
geef je aan dat je alles naar waarheid hebt ingevuld. 

Klik nu op Versturen.  

 

8. Tijd voor een dansje 
Het is je gelukt!  
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