
WAAR HAAL
IK HET GELD

VANDAAN?



EEN MBA 
FINANCIEREN?
WAAR HAAL IK HET 
GELD VANDAAN?



Beste lezer,

In 1988 werd Business School Nederland (BSN) 
opgericht met één ultiem doel. Nederlandse 
managers, professionals en ondernemers 
laten excelleren in hun dagelijks werk 
waardoor medewerkers, collega’s, bedrijven, 
organisaties en klanten daar beter van worden. 
BSN is één van de oudste MBA-aanbieders 
in Nederland en de eerste met een volledig 
Nederlandstalig programma. Daarnaast heeft 
BSN een wereldwijd netwerk opgebouwd met 
partnerscholen in landen als China, Zuid-Afrika, 
Tsjechi, Nigeria, Ghana, Egypte en Suriname.

In het begin was het pionieren: geen erkenning, 
geen status van University, weinig goed 
Nederlands studiemateriaal, geen geschikte 
leermethode voorhanden. 

In de loop van ruim 30 jaar is er gelukkig veel, 
heel veel ten gunste van BSN veranderd. Onze 
business school is sinds 2006 een University 
of Applied Sciences en onze MBA-opleidingen 
zijn al ruim 25 jaar geaccrediteerd. Alle landen 
op alle continenten erkennen onze opleidingen 
dankzij Europese, Nederlandse en Amerikaanse 
accreditaties. Nederland heeft inmiddels een 
scala aan goede managementboeken en 
artikelen beschikbaar in de eigen taal. Maar 
veranderingen gaan zo snel dat we soms deels 
op Engelse artikelen moeten terugvallen. Een 
geschikte leermethode vonden we in Engeland 
waar we kennis maakten met Reg Revans en 
zijn baanbrekende Action Learning filosofie. 

Action Learning hebben wij in Nederland op de 
kaart gezet.

We zijn, toen we in Nederland vaste grond onder 
de voeten kregen, over de grenzen gegaan. 
Waarom niet juist aan capacity building doen 
in die landen waar dat zo enorm van belang is? 
Van landen met emerging markets tot landen 
die erg achterop liepen. Inmiddels zijn we 
wereldwijd actief op 13 locaties. We bieden de 
MBA aan in 5 verschillende talen, allemaal met 
Action Learning als uitgangspunt. Think global, 
act local. Join us, duizenden gingen u voor, 
we hebben het niet alleen over innovatief en 
ondernemend zijn, we doen het zelf ook!

Marcel van der Ham
Dean Business School Nederland

Voorwoord
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Een MBA-opleiding is een forse investering 
voor jezelf en jouw gezin. In tijd, energie maar 
ook financieel. Wie neemt de kosten op zich, 
je werkgever of jijzelf? Ben je voor de fiscus 
een particulier of een ondernemer? Wordt 
je financieel ondersteund door je ouders 
of springt de bank bij? De verschillende 
constructies hebben gevolgen voor je netto 
lasten en je uitgaven. De consequenties 
verschillen per keuze. Deze brochure biedt 
je financieringsmogelijkheden aan, maar is 
niet bedoeld sluitende fiscale oplossingen 
te formuleren. Laat je daarbij adviseren 
door jouw belastingadviseur of jouw bank, 
waarna je in alle rust de verschillende 
scenario’s tegen elkaar kunt afwegen.

STAP-BUDGET VOOR 
SCHOLING EN ONTWIKKELING
Sinds 1 maart 2022 heb je de mogelijkheid het 
STAP-budget aan te vragen voor een opleiding, 
cursus of training! Het kabinet voert dit budget 
in voor werkenden en niet-werkenden. De 
subsidie is er om je te stimuleren jezelf verder 
te ontwikkelen en jouw inzetbaarheid op de 
arbeidsmarkt te vergroten. Je kunt maximaal 

€ 1.000,- STAP-budget per jaar aanvragen. Dit 
kan voor een van onze MBA-opleidingen of een 
van onze korte managementopleidingen, zoals 
een masterclass die je ook als specialisme kunt 
toevoegen aan je MBA-diploma. De financiele 
investering van een masterclass ligt tussen de 
€ 1.200,- en € 3.000,-. Hiermee verdien je deze 
investering dus voor een groot deel terug!

HOE VRAAG JE HET BUDGET 
AAN?
Je vraagt het STAP-budget aan bij UWV. Voordat 
je dit doet, schrijf je je eerst bij ons in voor  een 
van onze opleidingen. Vervolgens ontvang jij  
van ons een STAP-aanmeldingsbewijs. Met dit 
bewijs doe je de aanvraag in het STAP-portaal 
van het UWV. Je logt hiervoor in met jouw DigiD. 
Wanneer het budget is toegekend, ontvangt 
Business School Nederland het subsidiebedrag 
en wordt dit in mindering gebracht op jouw 
opleidingskosten.

LENING
Jij kunt naar jouw bank gaan om de studie te 
financieren. Het rentepercentage is afhankelijk 
van de geldmarkt. De lening condities (zoals 
zekerheid verschaffen) kunnen per instelling 
verschillen.

Waar haal ik
HET GELD VANDAAN



WANNEER KOM JE IN 
AANMERKING VOOR HET 
STAP-BUDGET? 
Je ontvangt opleidingsbudget 
wanneer je:
 » tussen de 18 jaar en de AOW gerechtigde 

leeftijd bent; 
 » in loondienst of ondernemerbent of als 

je op dit moment geen werk hebt;
 » geen studiefinanciering, lerarenbeurs of 

andere publiekeonderwijs financiering 
ontvangt (met uitzondering van het 
Levenlanglerenkrediet);

 » volksverzekerd (o.a. AOW,ANW, WLZ) 
bent gedurende 6maanden in de 
afgelopen 2 jaar;

 » scholing binnen 3 maanden nade 
aanvraagperiode start;

 » dit jaar nog niet eerder het STAP-budget 
toegekend hebt gekregen.

Goed om te weten: er is jaarlijksruimte 
voor 200.000 tot 300.000 toekenningen. 
Het budget wordt elk jaar verdeeld over 6 
aanvraagtermijnen.  Het is daarom belangrijk 
er op tijd bij te zijn!

SCHENKING DOOR OUDERS
Voor schenking van ouder aan kind zijn 
er ruimere mogelijkheden dan bij andere  
schenkingen voor wat betreft schenkingen vrij 
van schenkbelasting. Vanaf 1 januari 2010 zijn 
de spelregels nog soepeler en zijn ouders in 
staat, wanneer het gaat om de bekostiging van 
een studie van het kind, om belastingvrij een 
deel van hun vermogen over te dragen aan de 
kinderen.

DE JAARLIJKSE VRIJSTELLING
Ieder jaar mogen ouders € 6.604,- (2021) 
belastingvrij schenken aan hun kinderen. De 
€ 6.604,- geldt per kind. Deze vrijstelling geldt 
voor de ouders samen, ook wanneer deze 
gescheiden zijn.

DE EENMALIGE VERHOOGDE 
VRIJSTELLING
Ouders mogen één keer een eenmalige 
verhoogde vrijstelling schenken aan hun kind 
van 18 tot 40 jaar. Deze eenmalige verhoogde 
vrijstelling bedraagt € 26.881,- (2021). Indien 
gebruik wordt gemaakt van de eenmalige 
verhoogde vrijstelling, kan er binnen één 
kalenderjaar geen gebruik worden gemaakt 
van de ‘gewone’ vrijstelling van ouders aan hun 
kinderen. Indien het kind 40 jaar of ouder is, 
maar een partner (voor de schenkbelasting) 
heeft die tussen de 18 en 40 jaar oud is, kan ook 
gebruik gemaakt worden van deze eenmalige 
verhoogde vrijstelling.



DE EENMALIGE VERHOOGDE 
VRIJSTELLING VOOR EEN STUDIE
De eenmalige verhoogde vrijstelling kan worden 
verhoogd tot EUR 55.996,- indien het kind de 
schenking gebruikt voor het financieren van een 
studie. Hieraan zitten wel voorwaarden:
 » De studie of opleiding kost ten minste EUR 

20.000,- per jaar, exclusief levensonderhoud.
 » De schenking is vastgelegd in een notariële akte 

waar in staat: 
- Voor welke studie of opleiding de schenking is 
bedoeld.
- Het bedrag van de verwachte kosten van de 
studie ofopleiding.
- Een ontbindende voorwaarde dat de schenking 
vervalt als het bedrag niet binnen twee jaar na 
het jaar van de schenking is besteed aan de 
vermelde studie of opleiding.

Als de Belastingdienst daarom vraagt, moeten 
ouders en kind met schriftelijke bewijzen aan 
kunnen tonen dat de schenking daadwerkelijk door 
de ouder(s) is betaald en door het kind is gebruikt 
voor de opleiding of studie. N.B. Deze vrijstelling 
geldt niet voor de aflossing van schulden die al zijn 
aangegaan voor de financiering van een dergelijke 
studie of opleiding voordat de ouders de schenking 
deden.

DOOR JOUW BETAALDE 
STUDIEKOSTEN DIE DOOR UW 
WERKGEVER WORDEN VOLDAAN
Vergoeding studiekosten door werkgever
Je hebt zelf jouw studiekosten betaald en jouw 
werkgever vergoedt deze kosten in hetzelfde jaar. 
Mits het fiscaal erkende studiekosten zijn voor jouw 
werk, is de vergoeding vrij van loonbelasting. Een 
aftrekpost in de aangifte inkomstenbelasting is dan 
niet mogelijk.

Disclaimer

Deze brochure is bedoeld om je bewust te maken 
van de verschillende mogelijkheden om jouw 
studie te financieren. Je kunt hier geen rechten 
aan ontlenen noch zal BSN enige aansprakelijkheid 
aanvaarden.

“Door de directe koppeling aan de praktijk, 
resulteert de MBA niet alleen in winst voor mezelf, 

maar ook voor mijn organisatie.”

Kim Moerman MBA
Leidinggevende, Koninklijke Marechaussee

Uit klanttevredenheidsonderzoek CEDEO

“De investering verdien je terug door de 
toepasbaarheid van het onderzoek binnen je 
bedrijf. Je hoeft immers geen externen in te huren, 
maar er wordt meegekeken 
vanuit de school.”



Je nieuwe werkgever vergoedt de door jou te 
betalen studiekosten
Hierbij is het tijdstip van betaling van essentieel 
belang. Wanneer je de studiekosten aan de ex-
werkgever betaalt en je nieuwe werkgever vergoedt 
die in hetzelfde jaar, dan is die vergoeding vrij 
van loonbelasting. Een aftrekpost in uw aangifte 
inkomstenbelasting is dan niet mogelijk.

Terugbetaling studiekosten door werknemer
In veel arbeidsovereenkomsten staat dat de 
werknemer bij vertrek de gemaakte studiekosten 
moet terugbetalen, veelal van de laatste 1 of 2 jaar. 
Vanaf 2022 kunnen deze kosten niet meer gebruikt 
worden als aftrekpost bij de inkomstenbelasting. 
Het is mogelijk dat de nieuwe werkgever de 
studiekosten vergoedt aan de oude werkgever. 
Mits dit in hetzelfde jaar plaatsvindt, kan dit zonder 
heffing van loonbelasting plaatsvinden.

Levenlanglerenkrediet
Een aankomend student die 30 jaar of ouder is, en 
jonger dan 56, kan onder bepaalde  voorwaarden 
een deel van de studiekosten lenen van de overheid. 
Deze mogelijkheid heet Levenlanglerenkrediet en 

Profiel

“De studie heeft mij geleerd de theorie in de praktijk 
te brengen; voor mij is er geen betere leerschool. De 

meerwaarde van de MBA-opleiding is het sparren met 
medestudenten in de subsetgroepen. Overigens zijn we 

daarmee na de studie gewoon doorgegaan: als er iets is, 
vragen we elkaar advies en we houden nog regelmatig 

sparringsessies. Persoonlijk vind ik dat het mooiste 
cadeautje dat de MBA-opleiding mij heeft gegeven.”

Marije Joosten MBA
HR Manager, Wassink Autogroep

is in 2017 ingevoerd. DUO is het uitvoeringsorgaan 
hiervan. Ga naar 
www.duo.nl om je mogelijkheden te bestuderen 
of ga rechtstreeks naar https://duo.nl/particulier/
levenlanglerenkrediet.jsp.

“BSN is kleinschalig met een warme en 
persoonlijke benadering. Goede begeleiding, 
ervaren docenten en continu leren van en met 
de subsetgenoten uit alle bedrijfstakken. Hun 
MBA doet dan ook wat het belooft; vanaf het 
eerste moment biedt het handvatten die direct 
toepasbaar zijn in de praktijk en tot betere 
resultaten leiden. De Action Learning benadering 
biedt de mogelijkheid om op kritische wijze 
praktische idee n en oplossingen vanuit hele 
andere invalshoeken te krijgen. Een aanrader 
voor iedereen die een MBA wil volgen en daarbij 
tegelijkertijd met de pootjes in de klei wil blijven 
staan.”

Jos Weinans MBA
Cell Therapy Lead NL, Janssen Pharmaceutical 
Companies of Johnson & Johnson
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Onze missie
Als Business School/University  
of Applied Sciences

Het is onze ambitie een belangrijke 
rol te spelen in de ontwikkeling 
en het succes van managers 
en organisaties, met behulp 
van unieke Action Learning-
opleidingen. Opleidingen 
die antwoorden geven op 
de huidige en toekomstige 
managementvraagstukken.

Onder voorbehoud van wijzigingen. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Onder voorbehoud van wijzigingen. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. 
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4116 BK Buren
Nederland
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Onze missie
Als Business School/University of 
Applied Sciences

Het is onze passie om groots 
leiderschap te ontwikkelen dat 
zakelijk succes kan combineren 
met maatschappelijke 
verantwoordelijkheid.

Onder voorbehoud van wijzigingen. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. 


