Financieel aantrekkelijk
opleiden bij NCOI
Gunstige financiering en subsidies voor
HBO IT-opleidingen
• Tot € 10.000,- subsidie op HBO Bacheloropleidingen
• Vanaf € 1.250,- voordeel op korte HBO-programma’s
• Maatwerk HBO-programma met subsidie vanaf € 1.250,1

Aantrekkelijke subsidie
voor HBO IT-opleidingen
Nederland is een kenniseconomie en daar speelt hoger onderwijs een belangrijke rol bij. De overheid ziet
het belang van voldoende scholing op HBO-niveau. Daarom heeft het ministerie van OCW voor een aantal
HBO-opleidingen subsidie en andere gunstige financieringsmogelijkheden beschikbaar gesteld. Zo kunnen
volwassen die zich willen doorontwikkelen, bijvoorbeeld van MBO- naar HBO-niveau, dit op een voordelige
manier doen.
Het geld dat de overheid investeert in deze HBO-opleidingen is

De subsidieregeling houdt in dat er in de vorm van vouchers

nu ook beschikbaar gesteld voor een beperkt aantal particuliere

voor een Bacheloropleiding maximaal € 10.000,- per student

opleidingsinstituten. NCOI Opleidingen is door het ministerie

aan financiering toegekend wordt. Dit komt overeen met een

geselecteerd voor deze gunstige regelingen. Mede omdat wij de

bedrag van € 1.250,- per half jaar aan studielast (ofwel 30 EC).

afgelopen jaren hebben bewezen dat hoger onderwijs steeds

De voorwaarden van de vraagfinanciering en de beschrijving van

beter kan worden afgestemd op de wensen van werkenden.

de HBO Bacheloropleidingen vindt u in deze brochure. Al deze

De flexibiliteit van onze opleidingen, allemaal gegeven door

opleidingen kunnen geheel of flexibel in delen gevolgd worden.

topdocenten uit de praktijk, zorgen ervoor dat een studie goed te

Daarnaast is NCOI specialist in het specifiek en op maat inrichten

combineren is met werk en privé. Dat maakt studeren bij NCOI

van opleidingen voor groepen binnen een organisatie.

aantrekkelijk en heeft ertoe geleid dat wij zijn uitgegroeid tot de
grootste hogeschool voor werkend Nederland.

Andere subsidievoordelen
In deze brochure staat de subsidie vraagfinanciering centraal. Deze

Met het experiment vraagfinanciering van het ministerie van

subsidie kan mogelijk gekoppeld worden met andere subsidies

OCW kunnen studenten vouchers ontvangen en daarmee een

zoals de subsidieregeling praktijkleren. We informeren u graag over

groot deel van de opleidingskosten vergoed krijgen. In de hoop

deze aanvullende mogelijkheden.

meer studenten te trekken voor opleidingen in de techniek, IT en
zorg richt het experiment zich op dit moment specifiek op deze
sectoren.

Voor welke opleidingen geldt de subsidie en hoeveel
voordeel levert dit op?
•

HBO Bachelor Informatica (maximaal voordeel: € 10.000,-)

•

HBO IT-deelprogramma’s (voordeel vanaf € 1.250,- per half
jaar)

•

HBO IT-maatwerk- en incompanyopleidingen

Levenlanglerenkrediet

(voordeel vanaf € 1.250,- per half jaar)

Naast de subsidie voor IT-opleidingen stimuleert de
overheid brede deelname aan hoger onderwijs voor
volwassenen. Als uw medewerkers een opleiding of kort
programma op HBO- of Masterniveau willen volgen,
kunnen zij gebruikmaken van het levenlanglerenkrediet.
Iedereen tot 55 jaar kan tegen zeer gunstige voorwaarden
geld lenen bij de overheid. Dit betreft alle Associate
degree-, Bachelor- en Masteropleidingen en alle afgeleide
deelprogramma’s. Alle opleidingsgebonden kosten
worden vergoed, met uitzondering van studiemateriaal,
reprokosten en arrangementskosten. De rente van het
levenlanglerenkrediet bedraagt 0% (2018) en de student
heeft 15 jaar de gelegenheid om de lening aan de overheid
terug te betalen.
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Subsidie voor opleidingen
Hogeschool NCOI

Hogeschool NCOI is de grootste hogeschool voor

HBO-deelprogramma’s

Maatwerk incompany

Als u overweegt om voor uw medewerkers een incompanytraject

werkend Nederland. Uniek is dat de opleidingen

NCOI heeft een groot aanbod van korte HBO-programma’s

Alle Bacheloropleidingen en HBO-programma’s die met subsidie

in te richten, doet u er verstandig aan om te kiezen voor een HBO-

speciaal ontwikkeld zijn voor werkenden.

van 2 of 3 modules waarvoor u in aanmerking komt voor een

worden aangeboden, kunnen ook op maat voor uw organisatie

programma met subsidie. U krijgt meer opleiding voor minder geld.

scholingsvoucher van € 1.250,-. Deze programma’s zijn zelfstandig

worden ingericht. Daarnaast is het mogelijk om specifieke

We zetten de verschillen graag voor u op een rij.

te doorlopen en vormen een afgebakend en samenhangend geheel

IT-programma’s op maat in te richten en samen te stellen voor

zijn dan ook wezenlijk anders dan die van

met een omvang van 30 EC (studiepunten). Indien een complete

uw medewerkers. Een niveauverhogend programma van MBO

andere hogescholen en dat leidt tot maximaal

Bacheloropleiding een te grote stap is of u zich specifiek wilt

naar HBO geeft uw medewerkers de kans zich te ontwikkelen

rendement en weinig uitval. De programma’s

ontwikkelen in een bepaald onderwerp, zijn HBO-deelprogramma’s

en u kunt er als organisatie veel financieel voordeel van hebben.

een uitstekende keuze. U volgt de HBO-programma’s met

Per medewerker is voor een kort programma € 1.250,- subsidie

vraagfinanciering altijd in het kader van een volledige HBO

beschikbaar. Als u 8 medewerkers heeft, is er dus al maximaal

aanpak. Onnodige algemene theorie waar u als

Bacheloropleiding. Om in aanmerking te komen voor de subsidie

€ 10.000,- voordeel. Voor incompanygroepen is scholing daarmee

werkende niets aan heeft, is niet in de opleiding

vraagfinanciering voor deelprogramma’s, dient u daarom

tegen zeer sterk gereduceerde bedragen uit te voeren. Deze korte

opgenomen. Doordat de opleidingen specifiek zijn

toelaatbaar te zijn tot de Bacheloropleiding. Het biedt u financieel

HBO-programma’s zijn goed te combineren met thema’s die

voordeel, verzekert u van kwaliteit en u kunt direct met vrijstelling

binnen uw organisatie spelen. Een incompanyopleiding levert u

verder studeren.

op die manier niet alleen financieel voordeel op, maar ook goed

De opzet en de inhoud van de opleidingen

kennen een praktijkgerichte en resultaatgerichte

ontwikkeld voor mensen met een baan, kiezen
de meest grote organisaties in Nederland voor

opgeleid personeel met direct resultaat in uw organisatie.

NCOI. Hogeschool NCOI is in het kader van de
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek (WHW) bevoegd om Bachelor- en
Mastergraden te verlenen.
HBO Bacheloropleidingen
Door de subsidie vraagfinanciering is een HBO Bacheloropleiding
in de IT maximaal € 10.000,- voordeliger. U ontvangt op basis
van studievoortgang een voucher van € 1.250,- per 30 EC.
De Bacheloropleiding heeft een omvang van in totaal 240 EC,

Voordelen HBO-programma met subsidie

waarmee u dus maximaal 8 vouchers kunt ontvangen en een
korting van € 10.000,-. De Bacheloropleidingen van NCOI

Training

Opleiding

HBO-programma met subsidie

kenmerken zich door een modulaire opbouw die uitstekend

•

Gericht op leren voor nu

•

Gericht op leren voor later

•

is te combineren met werk en privé. U doorloopt 3 fases en

•

Focus op vaardigheden of

•

Focus op kennis, inzicht en

sluit de opleiding af met een afstudeerfase. De opleidingen

permanente educatie

toepassing

Gericht op direct leren voor nu met
waarde voor later

•

Focus op kennis, inzicht, toepassing

hebben een wettelijke duur van 4 jaar. U kunt korter of langer

•

Kort

•

Lang

over uw opleidingstraject doen. Een eerdere HBO-opleiding of

•

Geen examens

•

Examens

•

Kort

veel werkervaring levert u mogelijk vrijstellingen en daarmee

•

Certificaat/bewijs van deelname

•

Diploma

•

Praktische toetsing gekoppeld aan uw

een verkort programma op. Het kan ook zijn dat u te druk bent

•

Geen waarde op cv

•

Waarde op cv

om de opleiding in 4 jaar af te ronden. Dan kunt u door onze

•

Relatief duur

•

Relatief goedkoper dan trainingen,

•

Diploma

maar een hoog absoluut bedrag

•

Waarde op cv

tot maximaal 6 jaar. Als u meer tijd nodig heeft dan de normale

•

Veel goedkoper door subsidie

doorlooptijd, dan betaalt u geen extra kosten.

•

Beter realiseren van nevendoelstel-

modulaire aanpak de duur van uw opleiding eenvoudig verlengen

en concrete vaardigheden

organisatieresultaat

lingen zoals het kunnen doorvoeren
van verandering of professionalisering. Uiteindelijk gaat het niet om
de opleiding, maar om de gewenste
oplossing.
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Voor wie?

Praktische werkwijze

De subsidievouchers zijn beschikbaar voor iedereen die nog

Om te starten met een HBO Bacheloropleiding meldt u zich aan

geen Bachelor- of Mastergraad heeft behaald. Als u eerder een

bij NCOI voor de opleiding van uw keuze. Vanwege de flexibele

HBO-deelprogramma heeft doorlopen bij NCOI, kunt u wel

opzet gaat u als student een overeenkomst aan per 30 EC

doorstromen in de Bachelor met subsidie. Als u al gestart bent met

(studiepunten) waarbij u in delen de volledige Bachelor van 240

een betreffende HBO Bacheloropleiding bij NCOI zonder gebruik

EC volgt. De betaling vindt plaats per 30 EC, wat een vaste prijs

te maken van de subsidie, is het helaas niet mogelijk om alsnog

is voor onderwijs en examens in ons open programma, inclusief 1

gebruik te maken van diezelfde opleiding met financiering. Dit is zo

gratis herexamen. U kunt uw opleiding per 30 EC zonder verdere

bepaald door het ministerie van OCW.

consequenties stopzetten. Er zijn dan verder geen verplichtingen.
In de kosten die NCOI in rekening brengt, is het voordeel van de

Flexibel studeren

voucher meteen verrekend. NCOI neemt ook de administratie

Om de flexibiliteit te stimuleren en de drempel te verlagen, is

hiervan voor zijn rekening. U hoeft zelf dus niets te regelen. Indien

het mogelijk om per half jaar (30 EC) te studeren en daar direct

blijkt dat u geen recht heeft op de voucher, wordt deze alsnog in

subsidie voor te krijgen. De HBO Bacheloropleidingen zijn daarom

rekening gebracht.

opgebouwd in 8 blokken van steeds een half jaar studiebelasting
van 30 EC. Op basis van voldoende studievoortgang ontvangt u

Duur

per blok van 30 EC € 1.250,- aan subsidie als scholingsvoucher

Het experiment vraagfinanciering duurt van 1 september 2016

van het ministerie van OCW. Dat bedrag loopt over de gehele

tot en met 31 augustus 2024. Er is in totaal ruim 40 miljoen euro

opleiding op tot € 10.000,- voor uw Bacheloropleiding.

uitgetrokken voor dit experiment. Dat betekent dat er de komende
jaren veel gebruik kan worden gemaakt van deze aantrekkelijke

Voorwaarden subsidie en toelating

regeling. Om maximaal voordeel te behalen van de regeling dient

Indien u gebruik wilt maken van de vouchers, dan mag u nog geen

u voor 1 september 2024 uw volledige Bacheloropleiding af te

Bachelor of Master hebben afgerond. Ook moet u toelaatbaar

ronden.

zijn. Dit betekent dat u moet beschikken over een HAVO-, VWOof volledig MBO-diploma (niveau 4). Heeft u dit niet en bent u

Versneld studeren met vrijstelling

minimaal 21 jaar? Dan kunt u instromen door deel te nemen aan

Binnen de opleidingen met vraagfinanciering kunt u net als in

de 21+-regeling van Hogeschool NCOI.

andere opleidingen een beroep doen op vrijstelling op basis van
vooropleiding. Komt u in aanmerking voor een geheel blok van
30 EC, dan vervallen de opleidingskosten voor dat gehele blok
en wordt uw opleiding korter. Heeft u 1 vrijstelling in een blok van
30 EC, dan wordt wel uw opleiding korter (u hoeft die betreffende
module niet meer te doen), maar is er helaas geen financieel
voordeel. U krijgt voor de andere modules in het betreffende blok
uw opleidingsvoucher van € 1.250,- die gekoppeld is aan het
normale collegegeld voor het gehele blok van 30 EC. Dit is bepaald
in de regeling die is uitgegeven door het ministerie van OCW.
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Maatwerk HBO met subsidie
vraagfinanciering: meer voor minder
NCOI is specialist in erkend opleiden en biedt ruime mogelijkheden om programma’s op
maat binnen uw organisatie te organiseren. Maatwerk erkend noemen we dat. Door de
inzet van de subsidie vraagfinanciering kunt u als organisatie uw opleidingsbudget stevig vergroten en uw medewerkers daarmee veel extra toegevoegde waarde bieden met
civiele werking. U krijgt meer opleiding voor minder geld. Hieronder enkele voorbeelden:*

HBO-ontwikkelprogramma incompany

HBO Bachelor

Stel, u wilt een programma om 12 medewerkers binnen uw

Normale prijs

organisatie te laten doorontwikkelen van MBO- naar HBO-niveau.

HBO Bachelor:		

Bij NCOI organiseren we dat als een incompany HBO-programma

Subsidie per half jaar

met een omvang van 30 EC (9 trainingsdagen).

studiebelasting:			

€ 17.900,- per student
€ 1.250,- per 30 EC

Subsidie totaal voor
Normale prijs:			€ 3.690,- per persoon

Subsidie:			

gehele opleiding:			
Totale opleidingskosten

1 herkansing)

Bachelor (na subsidie):	€ 7.900,- voor 4 jaar

€ 1.250,- per persoon

Resteert:			€ 2.440,- per persoon

Prijs per jaar:			€ 1.975,-

€ 29.280,-

offerte

Hieronder een overzicht van de subsidieopbouw bij een HBO Bacheloropleiding.

(over opleidingsduur 4 jaar)

•

Een Bacheloropleiding bestaat altijd uit 8 blokken.

(de opleiding wordt gefactureerd

•

Voor elk blok ontvangt u € 1.250,- subsidie.

per 30 EC)

•

Een programma met 2 blokken (1e jaar HBO Bachelor) levert u € 2.500,- aan subsidie op.

•

Een programma met 4 blokken (1e en 2e jaar HBO Bachelor en Associate degree) levert u

Groepstarief vanwege
incompany uitvoering: 	Vraag uw accountmanager om een

Opbouw HBO Bacheloropleiding en subsidiemogelijkheden

(55% voordeel!)

(33% voordeel!)
Voor 12 deelnemers:			

€ 10.000,- voor 240 EC

(collegegeld inclusief examinering en

Groepstarief vanwege

€5.000,- aan subsidie op.

incompany uitvoering: 	Vraag uw accountmanager om een

•

Een volledige Bachelor (alle 8 blokken) levert u in totaal € 10.000,- aan subsidie op.

offerte
Wilt u de opleiding incompany binnen uw organisatie laten uitvoeren? Dan kunt u samen
Uit deze voorbeelden blijkt dat u meer kunt doen met minder

met uw accountmanager van NCOI de gewenste combinaties samenstellen.

middelen. Studeren naast een baan wordt zo financieel heel
aantrekkelijk gemaakt door de overheid. NCOI zorgt ervoor dat
studeren naast een baan ook leuk en haalbaar is. Alles bij NCOI is
georganiseerd om werkenden succesvol te kunnen laten studeren.

HBO Projectmanagement
(met subsidie) 30 EC

Keuzeprogramma
(met subsidie) 30 EC

HBO Cloud & Security
(met subsidie) 30 EC

HBO IT-services en
Bedrijfskundig Management
voor IT (met subsidie) 30 EC

HBO Toegepaste
Technische Informatica
(met subsidie) 30 EC

HBO Netwerkbeheerder
(met subsidie)
30 EC

* Alle kosten zijn afgeleid van het open opleidingsprogramma
zuiver indicatief. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

€10.000,-

2018-2019. De voorbeelden zijn met zorg opgesteld maar zijn

€ 2.500,* Voorbeeld op basis van HBO Bachelor Informatica
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€ 5.500,-

Afstuderen
(met subsidie) 30 EC

€ 1.250,-

Praktijkprogramma
(met subsidie) 30 EC

Overzicht van alle HBO IT-opleidingen
met subsidie

HBO-deelprogramma’s
met € 1.250,- korting

HBO-deelprogramma
met € 2.500,- korting

•

HBO Agile Project Management™ (met subsidie)

•

•

HBO Big Data Analytics (met subsidie)

•

HBO Business Intelligence (met subsidie)

•

HBO Business Intelligence en Big Data (met subsidie)

•

HBO Cloud & Security (met subsidie)

•

HBO Cloud (met subsidie)

•

HBO Data Protection Officer (DPO) (met subsidie)

•

HBO Functioneel Beheerder (met subsidie)

•

HBO IT-services en Bedrijfskundig Management

HBO Informatica – 1 of 2 jaar (met subsidie)

Volledige opleidingen
met € 10.000,- korting
•

HBO Bachelor Informatica (met subsidie)

voor IT (met subsidie)
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•

HBO Netwerkbeheerder (met subsidie)

•

HBO Projectmanagement (met subsidie)

•

HBO Security Management (met subsidie)

•

HBO Softwarearchitectuur (met subsidie)

•

HBO Toegepaste Technische Informatica (met subsidie)

•

Maatwerk HBO-programma vanaf €1250,- subsidie

HBO IT-opleidingen
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NCOI Opleidingen
Postbus 447
1200 AK Hilversum
T 035 6 400 411
E info@ncoi.nl

Meer weten of
vragen?

© NCOI 2018

Neem contact op met een van
onze opleidingsadviseurs via
035 - 6 400 411. Zij informeren
u graag over de mogelijkheden
van deze regeling. U kunt als
organisatie uiteraard ook direct
contact opnemen met uw
accountmanager.

Aan deze brochure is uiterste zorg besteed,
aan mogelijke onjuistheden kunnen echter
geen rechten worden ontleend.

www.ncoi.nl

