
Let op 
Vraag de  STAP-subsidie zo  snel mogelijk aan,  want op=op!  

Wil jij een opleiding, cursus of training volgen? Je kunt hiervoor  
€ 1.000 STAP-subsidie ontvangen. Daarmee investeer je in je ontwikkeling.  
En zo blijf je interessant voor werkgevers. Nu en in de toekomst.

€ 1.000 subsidie  
op een opleiding  
of cursus!

Met het STAP-budget

Meld je snel aan!
Een groot deel van onze opleidingen en cursussen komt in aanmerking voor de STAP-subsidie  
van € 1.000. Zo kun je heel voordelig een opleiding of cursus volgen. En soms zelfs helemaal gratis. 
Bekijk al onze STAP-opleidingen op rocva.nl/stap. 

 
Hoe vraag je de STAP-subsidie aan? 

De STAP-subsidie vraag je aan in 3 simpele stappen:  
 

1   Kies je opleiding en meld je aan 
Kies een opleiding of cursus uit onze STAP-opleidingen op rocva.nl/stap.  
Meld je aan en je ontvangt binnen 24 uur het STAP-aanmeldingsbewijs  
in je mailbox. Dit bewijs heb je nodig om de subsidie aan te vragen.  

 

2   Ga naar het STAP-portaal van het UWV   
Ga naar stapuwv.nl en log in met je DigiD. 

 

3   Kies je opleiding en upload je STAP-aanmeldbewijs 
Klaar! Je hoort binnen 4 weken of je aanvraag is goedgekeurd. 

Wanneer kun je de STAP-subsidie aanvragen?
Het is belangrijk dat je de subsidie in de juiste periode aanvraagt. Je moet het STAP-budget  
uiterlijk 4 weken voor de start van de opleiding aanvragen. En de opleiding moet binnen  
3 maanden na afloop van de aanvraagperiode starten.  

Elke 2 maanden start een nieuwe aanvraagperiode voor het STAP-budget. Vraag de subsidie  
zo snel mogelijk aan, want op=op. Is het budget in deze periode op? Probeer het dan opnieuw  
in de volgende aanvraagperiode.  

Tip! 
Vul onze STAP-datumchecker in en je ziet meteen wanneer je het STAP-budget kunt aanvragen. 

De voordelen van studeren bij het ROC van Amsterdam
We hebben een groot aanbod opleidingen en cursussen voor volwassenen. In diverse sectoren  
en op verschillende niveaus. Van korte cursussen en mbo-certificaten tot volledig erkende  
mbo-opleidingen. Online, klassikaal of mixed. En met professionele en betrokken docenten. 
Natuurlijk wordt er rekening gehouden met je werk en/of je gezin. Zo behoort het versneld halen  
van een diploma of certificaat tot de mogelijkheden. En vaak kun je de opleiding in de avonduren  
volgen. Of je je nu wilt om- of bijscholen, je vindt altijd de opleiding die bij je past! 

Verzekerd zijn van werk?
De kans op werk verschilt van beroep tot beroep. In de sectoren Zorg & Welzijn, Techniek,  
Onderwijs en Horeca is momenteel veel werk te vinden. Wil je je laten om- of bijscholen?  
Dan is een opleiding of cursus in één van deze sectoren altijd een goed idee! 

Hulp en advies
Heb je nog vragen over het STAP-budget? Bekijk de veelgestelde vragen  
op onze site. Wil je hulp bij het vinden van de juiste opleiding? Neem dan  
contact op met het Informatiecentrum via 0900 – 9599 of mail naar  
informatiecentrum@rocva.nl. Appen kan ook via 06 – 250 385 66.  
Wij helpen je graag! 
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