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Statement STIBIG omtrent STAP-subsidie 

De laatste maanden krijgt STIBIG regelmatig het verzoek om een STAP-aanmeldbewijs aan te leveren. 

Echter, STIBIG staat bewust (nog) niet in het STAP-scholingsregister. 

Er zijn ethisch-morele bezwaren tegen de huidige invulling van het STAP-budget. Er zijn fors meer 

STAP-subsidie-aanvragen dan subsidie-toekenningen. Simpelweg gezegd is het een kwestie van 

loting. Zo kan het zijn dat het één cursist wel lukt subsidie te krijgen, terwijl het de ander in dezelfde 

groep het niet gelukt is – puur op basis van bijvoorbeeld hoe snel men inlogt tijdens de 

tweemaandelijkse opening van de aanvraagperiode van de subsidie via UWV. Tot nu toe was elke 

periode het budget binnen enkele uren op. STIBIG wil haar cursisten zoveel mogelijk gelijke kansen 

kunnen bieden en daar is op deze manier vrijwel geen sprake van. 

Voor 2022 is er slechts 160 miljoen STAP-subsidie beschikbaar – een nogal beperkt budget. Er wordt 

gesteld dat het budget voor iedereen beschikbaar zou moeten zijn met de huidige regeling. Als men 

rekent met 9,7 miljoen mensen (het aantal werkenden in Nederland in het eerste kwartaal van 2022) 

- hierbij zijn nog nieteens de mensen die nu niet werkzaam zijn maar dat wel willen meegerekend, 

dan komt men uit op ruim 17 euro per persoon. De kansen om een subsidie toegekend te krijgen zijn  

klein. Voorheen kon vrijwel iedereen onder bepaalde voorwaarden (volledige) studiekosten 

aftrekken bij de belastingaangifte (met een drempel van 250 euro), iets wat meer berustte op een 

principe van rechtsgelijkheid.  

Daarbij is STIBIG een kleine stichting. Deelname aan het register brengt veel administratieve druk 

voor STIBIG met zich mee, die niet opweegt tegen de voordelen die het zou moeten geven. Om 

erkenning te krijgen moet STIBIG meer kosten maken. Daarbij zijn geen er garanties dat de cursisten 

die mee willen dingen naar een subsidie deze daadwerkelijk toegekend krijgen. Op dat moment zijn 

er al vele uren besteed door zowel cursist in spe als STIBIG.  

STIBIG houdt sinds de start haar cursusgelden bewust laag; kostendekkend en zo toegankelijk 

mogelijk. Ook is er voor cursisten in spe de mogelijkheid tot een aanvraag bij de Inès von Rosenstiel 

Foundation. Daar kan men financiële ondersteuning aanvragen, zie ook: 

https://www.inesfonds.nl/aanvragen/ 

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, neem gerust contact op via het contactformulier op de 

website. 

STIBIG-bestuur 

Bronnen: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-

financiele-regelingen/stap-budget 
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https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-

arbeidsmarkt/werkenden#:~:text=In%20het%20eerste%20kwartaal%20van,van%2015%20tot%2075

%20jaar 

https://www.nu.nl/economie/6187495/overheidsbudget-voor-cursussen-en-opleidingen-is-op.html 

https://www.nu.nl/economie/6209780/stap-budget-al-binnen-25-uur-op-door-stortvloed-aan-

aanvragen.html 

https://www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/index.aspx 
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