Hoe financier je
de Executive MBA
Sports & Health?
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“Zo lang al je vingers
nog niet even lang zijn,
kun je blijven leren.”
Oma van Jorike Olde Loohuis
Alumna Executive MBA
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Een investering in
jouw toekomst
Je overweegt de Executive MBA Sports & Health te volgen. Een van de
beste investeringen die je kunt doen. Maar wat is de slimste manier van
financieren? Hier vind je de opties op een rij.
A. Je werkgever investeert in jou: aftrekbare bedrijfskosten

B. Je investeert in jezelf

Een deel van de mensen die een partime opleiding volgt krijgt hun

Als je de opleiding zelf betaalt, kan een

opleiding geheel of gedeeltelijk door hun werkgever vergoed. Veel

substantieel deel van de kosten gecompenseerd

organisaties zien het opleiden van hun werknemers als een goede

worden door belastingvoordeel. Ook kun je een

zakelijke investering. Ook jouw werkgever kan de kosten van scholing

lening afsluiten om (een deel van) de kosten te

volledig als bedrijfskosten in mindering brengen op het resultaat.

financieren.
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Kosten spreiden
Betaling in gedeelten

Bankleningen

Wagner biedt de mogelijkheid om een financieringsregeling, vrij van

Veel banken bieden specifieke leningen voor

renteheffing, af te sluiten. De betaling van de opleiding wordt dan over

het volgen van een opleiding. Ook kunnen

meerdere termijnen verspreid.

bestaande kredieten of hypotheken worden
uitgebreid. Bovendien is er vaak ruimte

Van deze optie kan gebruik gemaakt worden door jouw werkgever en

om te onderhandelen met de bank over de

door jou zelf als je de opleiding zelf betaalt.

financiering van jouw opleiding, zeker als je al
langer klant bent.

Levenlanglerenkrediet
Betaal je de opleiding zelf en heb je geen recht meer op reguliere studiefinanciering? Je kunt onder
bepaalde voorwaarden toch geld lenen om het lesgeld te betalen. Vraag het krediet aan voordat je start
met de Executive MBA Sports & Health. Je krijgt namelijk geen krediet over verstreken maanden.
Meer informatie vind je op de website van DUO.
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Belastingvoordeel
Betaal je de opleiding (gedeeltelijk) zelf? Als particulier kun je studie-

Je mag je studiekosten aftrekken in het jaar dat je ze

kosten als buitengewone uitgave aftrekken voor de inkomstenbelasting.

hebt betaald. Het maximale bedrag waarover je aftrek
kunt krijgen is € 15.000 minus € 250 per kalenderjaar.

Voorwaarden
De belangrijkste voorwaarden zijn:

Meer informatie vind je op de website van de

• Je hebt geen recht op studiefinanciering. Je hebt dus geen lening,

Belastingdienst.

beurs of OV-abonnement van DUO.
• De opleiding is voor jouw (toekomstige) beroep en is een leertraject.
Dat laatste betekent dat je kennis opdoet onder begleiding en

Voorbeeld belastingvoordeel

toezicht.

Je volgt de Executive MBA Sports & Health (start

• Jij (of je fiscale partner) betaalt de opleiding zelf (opleidingskosten

januari studiejaar 1, looptijd 2 jaar).

van bijv. kinderen zijn niet aftrekbaar).
Het lesgeld bedraagt € 29.550. In studiejaar 1 kun
Welke kosten zijn aftrekbaar?

je € 14.775 minus € 250 = € 14.525 van je inkomen

• Lesgeld, Basismodule Finance en examengeld.

aftrekken, in studiejaar 2 ook.

• Leermiddelen die je van de opleiding móet hebben, zoals boeken.
Bij een tarief van 37,35% (inkomstenbelasting) bespaar
Welke kosten zijn niet aftrekbaar?

je per jaar € 5.425. Je betaalt dan geen € 29.550 zelf,

• Kosten van een laptop, tablet of printer.

maar € 18.700.

• Reiskosten.
• Rente over een studieschuld.

Bij een tarief van 49,50% (toptarief inkomsten-

• Inrichting van je studeerkamer.

belasting) bespaar je per jaar € 7.190. Je betaalt dan

• Heen- en terugreis voor de studiereizen, kosten visum, reis- en

geen € 29.550 zelf, maar € 15.170.

annuleringsverzekering.
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Investering
Opleidingskosten: € 29.550*, inclusief studiereizen naar China en VS, arrangementskosten en examengeld.
Deze kosten zijn exclusief de heen- en terugreis voor de studiereizen, kosten visum, reis- een annuleringsverzekering.
Instapmodule Finance
Voor niet-financieel opgeleiden is er een verplichte Basismodule Finance (2 dagdelen): € 450.
*De opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW en inclusief begeleiding op de opleidingslocatie en digitaal kennisplatform, exclusief studieboeken en
facultatieve instapmodule finance.
De verblijfskosten tijdens de studiereizen zijn gebaseerd op basis van double rooms. Voor het verblijf in single rooms wordt een meerprijs in
rekening gebracht.

Verdien je investering terug en maak het verschil
Kijk jij er naar uit om samen met andere ambitieuze deelnemers je tanden in de vraagstukken van de toekomst te zetten? Wil je gebruik
maken van de expertise van de docenten en begeleiders van Wagner? En ben je bereid een investering te doen in je toekomst die zich
op veel verschillende manieren gaat terugverdienen? Kies dan voor de Executive MBA Sports & Health van Wagner Graduate School, al
meer dan 25 jaar succesvol aanbieder van Executive MBA en Master opleidingen.
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Kwaliteit
Wagner is een door de Rijksoverheid erkende instelling voor Hoger Onderwijs.
De instellingscode (BRIN-nummer) is 30PH.
De Executive MBA Sports & Health is NVAO geaccrediteerd en voldoet tevens aan
de internationale AMBA eisen, CROHO nummer: 70155.
Meer informatie en inschrijving
Voor nadere informatie en inschrijving kun je onze website raadplegen:
www.wagner.nl
Of schrijf je direct in!

INSCHRIJVEN

Jildou Jongman
Gunt anderen goed onderwijs

Je kunt ook contact opnemen met de programmaexpert:

Jildou Jongman gelooft in het leren

Jildou Jongman

van ervaringen. Zo is ze bijvoorbeeld in

T +31 6 11 45 19 71

Duitsland gaan wonen om te ervaren

M jildou@wagner.nl

‘what it takes’ om professioneel gezien in
het buitenland op niveau mee te draaien.
Jildou is programmamanager van de
MBA. Ze is gewend, gepokt en gemazeld
ISO 9001

in internationaal onderwijs. Ze kan zaken

Disclaimer: De informatie zoals opgenomen in deze brochure is uitsluitend bestemd voor algemene

goed afpellen, is productief en heeft veel

informatiedoeleinden. De in deze brochure verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als

oog voor de beleving van anderen. Ze

een fiscaal of ander professioneel advies. Hoewel Wagner de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft

gunt mensen oprecht goed onderwijs. Als

betracht in de samenstelling van de brochure en de fiscale informatie is gebaseerd op de door de

gepassioneerd sportklimster vindt zij in de

belastingdienst verstrekte informatie, kan Wagner niet garanderen dat deze informatie compleet,

bergen haar ontspanning.

actueel en accuraat is. Wagner adviseert jou dan ook in elk geval jouw belastingadviseur te raadplegen.
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Over Wagner
Onafhankelijk denken. Verbredend kijken. Ondernemend handelen. En verdiepend reflecteren.
Dat zijn de kernwaarden van waaruit Wagner adviseert, ontwikkelt en opleidt.
Toekomstgericht in governance, innovatie en leiderschap. Competent in talent en change.
In bedrijfskundige puzzels. Maar ook, gericht op persoonlijk leiderschap en transformatie.
Wagner is een geïntegreerde praktijk. Met ons ga je op zoek naar een wereld die groter is dan jezelf.
Letterlijk, met bijvoorbeeld één van onze studiereizen. Maar ook figuurlijk.
Want door écht afstand te nemen, plaats je jezelf en je organisatie in een breder kader.
Ontdek je nieuwe waarden. Verruim je, je blikveld. En stel je ontwikkelingen in perspectief.
Je ontmoet bij ons academische kennis. Inspirerende praktijkverhalen. Wijze adviezen.
Adequate ondersteuning. Geaccrediteerde topopleidingen. En misschien wel relaties voor het leven.

Wagner
Groningen | Amsterdam | Curaçao

8

office@wagner.nl

@wagnergroupNL

wagnergroupbv

www.wagner.nl

wagnergroupNL

wagner

wagner.nl

