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Leuk dat je je hebt aangemeld voor een van de topopleidingen van SkillsTown. Deze opleidingen 
worden bekostigd met het STAP-budget. Je bent nog een paar stappen verwijderd van het 
daadwerkelijk starten met deze opleiding. Het is namelijk noodzakelijk dat je dit budget gaat 
aanvragen bij het UWV.

Met deze handleiding willen we je graag voorbereiden op wat komen gaat in dit aanmeldproces. 
Door deze stappen te volgen, dien je een aanvraag in bij het UWV voor het volgen van de door 
jouw gekozen topopleiding van SkillsTown. Als jouw aanvraag goedgekeurd wordt, kunnen wij je 
daarna toegang geven tot deze opleiding. 

Mocht je nog aanvullende vragen hebben over je aanvraag of een andere vraag hebben rondom 
de STAP-subsidie, neem dan contact op via  stap@skillstown.com.  

Beschrijving aanmeldproces STAP
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Er zijn een aantal aanvraagperiodes voor het aanvragen van het STAP-budget. Vooralsnog geldt: 
op=op, dus zorg ervoor dat je op de startdatum van de eerstvolgende aanvraagperiode klaar zit. 
De periodes in 2022 zijn: 

• 1 maart 2022 t/m 30 april 2022

• 2 mei 2022 t/m 30 juni 2022

• 1 juli 2022 t/m 31 augustus 2022

• 1 september 2022 t/m 31 oktober 2022

• 1 november 2022 t/m 31 december 2022

De aanvraag kan je starten via: https://www.stapuwv.nl/stap/login?p=stapaanvraag 
Wanneer het druk is, kom je in een wachtrij terecht. 

Stap 1
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Wanneer je uit de wachtrij bent, kun je starten met je aanvraag. Dit doe je door met je DigiD in te 
loggen.

Stap 2
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Kies je inlogmethode en log in met je gegevens. Na het inloggen word je weer teruggeleid naar 
het UWV en vragen ze om je e-mailadres en telefoonnummer. Vul deze in en sla je gegevens op. 
Deze zijn noodzakelijk om je aanvraag compleet te maken.

Stap 3
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Controleer hier je gegevens. Deze gegevens zijn automatisch ingevuld op basis van je DigiD-
gegevens.

Stap 4
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Naar aanleiding van je inschrijving bij SkillsTown, heb je een STAP-aanmeldbewijs gekregen 
in pdf-vorm op het door jou opgegeven e-mailadres. Hierop staan al jouw gegevens, plus de 
gegevens over de opleiding waarvoor je je hebt ingeschreven. UWV heeft dit aanmeldbewijs 
nodig. Upload dit bewijs en vul daaronder je studentnummer in. Deze kan je ook vinden op je 
STAP-aanmeldbewijs die je van ons ontvangen hebt. 
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Wanneer je het STAP-aanmeldbewijs hebt geüpload en je studentnummer hebt ingvuld, dien 
je de opleiding te zoeken in het register. Door op de knop ‘zoeken’ te klikken, kom je in het 
onderstaande scherm terecht:

Om eenvoudig de opleiding te vinden waarvoor je je hebt ingeschreven, kun je het beste zoeken 
op ‘SkillsTown’ in het veld ‘Opleider’. 

Stap 6
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Kies de opleiding waarvoor je je hebt ingeschreven (deze staat ook vermeld op je STAP-
aanmeldbewijs) door te klikken op ‘selecteer’ achter de opleiding. Daarna kun je naar de 
volgende stap door te klikken op ‘Kies activiteit’.
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Je hebt nu je aanmeldbewijs, studentnummer, opleiding en opleider ingevuld. De volgende stap 
is om de rest van de velden in te vullen. Alle gegevens zijn te vinden op je STAP-aanmeldbewijs. 

Stap 7
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Stap 8
Je bent nu op de helft van je aanvraag. Hier volgen een aantal vragen over jouw hoogst genoten 
opleiding en je werksituatie. Geef bij elk van de vragen aan wat het meest voor jou van toepassing 
is en klik op ‘volgende’.



088 141 00 00      |      stap@skillstown.com

Je bent er bijna! Nu is het een kwestie van het controleren van je gegevens die je ingevuld hebt. 

Kloppen deze gegevens? Ga dan naar de laatste pagina. Hier ga je akkoord met de algemene 
voorwaarden en geef je aan dat je alles naar waarheid hebt ingevuld. 
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Versturen maar! Je aanvraag is naar het UWV verstuurd.

Stap 10
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Voor de informatie die in deze handleiding staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig 
mogelijke weergave van de realiteit en de actuele informatie. Fouten die daarbij ontstaan door 
wijzigingen in de aanmeldprocedure vormen nooit een aanleiding om te mogen claimen of te 
veronderstellen. Wij streven naar een zo actueel mogelijke handleiding. Mocht ondanks deze 
inspanningen de informatie van of de inhoud op deze handleiding onvolledig en of onjuist zijn, 
dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Disclaimer


