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Welkom 
bij NOVI

NOVI is al zestig jaar een begrip in de ICT-sector. Dat 

komt doordat we als geen ander begrijpen dat ICT’ers 

hun tijd niet willen besteden aan dingen die ze al weten 

of kunnen. Bij ons richt je je daarom puur en alleen op je 

ambities. Geen lange colleges over onderwerpen die je 

allang beheerst, maar precies dátgene leren waardoor 

je groeit als professional.

Door onze doelgerichte aanpak maken onze studenten 

razendsnel carrièrestappen. De gemiddelde NOVI-

student heeft binnen 2,5 jaar een bachelor op zak. Dat 

komt onder andere door onze intensieve begeleiding 

en onze NVAO-geaccrediteerde maatwerkopleidingen: 

we maken voor al onze studenten een persoonlijk 

studieplan en zetten hun kennis en ervaring om in 

vrijstellingen.

Bij NOVI weten we dat het in de ICT bij uitstek draait om 

actualiteit, innovatie en relevantie. Dat principe vertalen 

we continu door in onze opleidingen, die daardoor 

modern en altijd up-to-date zijn. Tel dat op bij onze 

zestig jaar ervaring, en je begrijpt waarom we onszelf dé 

hogeschool voor ICT noemen. 

Waarom NOVI?

Versneld afstuderen op basis van 
kennis en ervaring

NVAO-geaccrediteerde 
maatwerkopleidingen

Nauwe verbinding tussen theorie 
en praktijk

Gratis toegang tot 200+ 
softwarepakketten (zie p. 25)

Exclusief, interactief leerplatform 
voor blended leren
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Studeren
bij NOVI
De vraag naar hoogopgeleide ICT-professionals neemt al jaren toe. Vooral 

op hoger en wetenschappelijk beroepsniveau zijn er steeds meer moeilijk 

vervulbare vacatures. Heb je als ICT-professional nog geen diploma? Dan is 

dit hét moment om met een opleiding te starten.

Opleidingsaanbod

Ons opleidingsaanbod is breed en 

carrièregericht. Binnen onze hbo-ICT-

opleiding hebben we vier studierichtingen: 

Bedrijfskundige Informatica, Software 

Development, Cyber Security en Geo-

ICT. Daarnaast bieden we intensieve 

bootcamptrajecten aan waarmee je 

binnen vier maanden als ethical hacker, 

data engineer of full-stack developer aan 

de slag kunt. Bij NOVI heb je de volledige 

regie over hoe jij je opleiding vormgeeft. 

Wil je tijdens de opleiding switchen van 

studierichting, of misschien juist 2x zo 

snel door het programma. Geen enkel 

probleem!

Onze leerwijze

Bij NOVI is het onderwijs modern, 

persoonlijk en interactief. Theorie en 

kennis vormen natuurlijk de basis, maar 

jouw karakter maakt de les uniek. Onze 

docenten benaderen je op een niveau 

dat bij je past, en er is altijd ruimte voor 

reflectie. Op die manier stellen we je in 

staat om het maximale uit jezelf te halen. 

Onze docenten zijn naast hun docentschap 

allemaal werkzaam in het vakgebied 

waarin ze lesgeven. Daardoor zijn hun 

lessen niet alleen relevant en actueel, maar 

ook heel praktijkgericht.
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Versneld afstuderen

Omdat we je kennis en ervaring tijdens 

de instroomprocedure omzetten in 

vrijstellingen, kun je bij NOVI versneld 

afstuderen. Daarnaast moedigen we je aan 

om slim om te gaan met je tijd. Heb je het 

een paar maanden wat rustiger? Dan kun 

je je vakken misschien wel sneller afronden 

dan gepland en eerder beginnen aan een 

volgende blok.

Gratis adviesgesprek

Op de volgende pagina’s vind je meer 

informatie over onze opleidingen. Denk 

je erover om bij ons te komen studeren? 

Plan dan vandaag nog een gratis en 

vrijblijvend adviesgesprek met een van 

onze opleidingsadviseurs via onze website, 

dan brengen we samen in kaart wat je 

mogelijkheden zijn.

Incompany-opleidingen

Heb je tien of meer collega’s die ook bij 

NOVI willen studeren? Dan kunnen we al 

onze opleidingen ook bij jou op locatie 

verzorgen. Neem voor meer informatie 

contact op met onze opleidingsadviseurs 

via 030 711 5615 of info@novi.nl.
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Bedrijfskundige Informatica
De studierichting Bedrijfskundige Informatica is erop gericht om op basis van ICT-

bedrijfsprocessen te verbeteren. Het vormt een solide en betrouwbare basis als je als IT’er 

bij organisaties aan de slag gaat. Je leert namelijk op managementniveau naar IT te kijken, 

waarbij aandacht wordt gegeven aan de toegevoegde waarde en de aansturing van IT. 

Daarmee leg je een stevige basis voor een bloeiende ICT-carrière, of je nu een IT-professional 

bent die wil doorgroeien, een niet-IT-er die een carrière-switch wil maken of je als starter in die 

richting wil bekwamen. 

Met de opleiding Bedrijfskundige Informatica leer je onder andere hoe je via een data-

analyse nieuwe inzichten opdoet, duik je in de cloud, blockchain en allerlei andere nieuwe 

technologieën en leer je hoe je de IT-dienstverlening moet inrichten en managen. 

Toelating

Voor deze opleiding heb je een mbo- 

(niveau 4), havo- of vwo-diploma nodig, 

of een al dan niet in Nederland afgegeven 

diploma dat bij ministeriële regeling is 

aangemerkt als tenminste gelijkwaardig 

aan een van die drie. Ben je 21 jaar of ouder 

en heb je zo’n diploma niet? Dan kun je een 

21+-toets afleggen. 

Vakken

Met deze studierichting krijg je 

inzicht in informatievoorziening én in 

bedrijfsprocessen. De vakken zijn dus een 

combinatie van strategische, tactische 

en operationele onderwerpen die 

inhoudelijk variëren van data science en 

innovatie tot Agile projectmanagement en 

sourcingstrategieën. 

Carrièrekansen 

We hebben deze opleiding bewust 

breed opgezet, zodat je na afloop een 

volwaardige businesspartner bent. Na je 

afstuderen kun je in het bedrijfsleven aan 

de slag op tactisch en strategisch niveau. 

Meer weten over deze studierichting? 

Kijk op www.novi.nl/hbo-ict.

Niveau: hbo

Duur: maximaal 4 jaar

Omvang: 240 studiepunten

Kosten: 6.100 euro per jaar
(inclusief lesmateriaal)
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Foundation (20EC)

Deze leerlijn bestaat uit de onderdelen Basis 
Informatietechnologie en Levenscyclus 
Informatietechnologie en wordt afgesloten met 
twee meerkeuzetentamens. Je maakt kennis met 
de basis van Informatietechnologie (IT). De leerlijn 
geeft over de gehele breedte van het IT domein 
inzicht. Hierdoor ontstaat inzicht in de technologie, 
de ontwikkeling van informatiesystemen, maar 
ook alle aspecten die een steeds groter onderdeel 
uitmaken van de IT zoals beveiliging, certificering, 
serviceverlening en het uitvoeren van IT projecten. 
Je maakt kennis met de levenscyclus van 
informatiesystemen van ontwerpen tot aan beheren, 
zodat je de totstandkoming van informatiesystemen 
kan doorgronden. In deze leerlijn ga je aan de slag 
met de opbouw van informatiesystemen en IT-
infrastructuur. Het gaat hierbij om kennis en inzicht in 
een beperkte reeks van basistheorieën, principes en 
concepten. 

Deze leerlijn bestaat uit de volgende cursussen:

1. Introductie Informatietechnologie 
2. Infrastructuur 
3. Communicatietechnologie 
4. Kwaliteit van informatiesystemen  
5. Basis Informatiebeveiliging 
6. Documentatie en Organisatie 
7. Basis Projectmanagement 
8. Ontwikkelen van informatiesystemen 
9. Opbouw van Software 
10. Gebruik van Data en Databases  
11. Testen en Implementeren 
12. Beheer van IT 

Toetsing
Toets met gesloten vragen

Basis Cyber Security (10EC)

In deze leerlijn leer je zwakheden in 
computersystemen herkennen en aan te tonen. 
We behandelen een speciale pentesting Linux 
distributie, zoals Kali Linux. Je raakt vertrouwd met 
een Linux omgeving en krijgt hiermee de beschikking 
tot krachtige security tools. Je krijgt inzicht in de 
samenhang tussen objecten, bedreigingen en 
beveiligingsmaatregelen. Ook leren we je via het 
PTES een security assessment af te nemen. Ten 
slotte wordt er een overzicht gegeven van de 
meest relevante Europese en Nederlandse wet- en 
regelgeving op het gebied van ICT.  

Deze leerlijn bestaat uit de volgende cursussen:

1. Basisbegrippen bij Information Security 
2. Introduction and Kali Linux 
3. Recon & Vulnerability Analysis 
4. Exploitation 
5. Penetration testing 

Toetsing
Integrale eindopdracht

Keuze leerlijnen

Basis Programmeren (10EC)

Programmeurs bekijken situaties van vele 
verschillende kanten. Ze zien de onderliggende 
structuren, de mogelijke bijwerkingen en kunnen 
problemen snel oplossen door deze op te breken in 
kleine uitdagingen. In de leerlijn Basis Programmeren 
zet je de eerste stappen in het ontwikkelen van 
deze analytische denkwijze. Je leert uit welke 
basiselementen programma’s zijn opgebouwd 
en hoe je ongewenst gedrag van gebruikers kan 
voorkomen. Deze kennis pas je direct toe in het 
maken van kleine applicaties, wat onderdeel is van 
de eindopdracht waarmee je deze leerlijn afsluit. 

Deze leerlijn bestaat uit de volgende cursussen:

1. Programming Basics 
2. Secure Programming

Toetsing
Integrale eindopdracht
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Professional & Academic skills (30EC)

Als professional is het van belang om jezelf blijvend 
te ontwikkelen. De samenleving hecht een steeds 
grotere waarde aan het leven lang leren. Als 
student is het van belang om hier vaardigheden 
in te ontwikkelen die zowel tijdens de educatieve 
loopbaan, persoonlijke als de professionele 
loopbaan ingezet kunnen worden.  

In deze leerlijn maken we onderscheid tussen jouw 
professionele ontwikkeling en je academische 
vaardigheden. Je leert eerst op welke wijze 
mensen tot ontwikkeling komen en hoe je op je 
eigen ontwikkeling kunt reflecteren. Ook gaan 
we aan de slag om de ontwikkeling actiegericht 
en planmatig vorm te geven. In deze leerlijn 
worden ook de meer generieke competenties 
zoals communicatievaardigheden behandeld. 
Het onderwijs, de arbeidsmarkt en het werkveld 
veranderen continu en dit vraag steeds weer 
iets anders van jou als student en (toekomstige) 
professional. In de cursussen leer je hoe jij je 
professioneel kunt opstellen in je communicatie naar 
anderen in de beroepspraktijk. 

Daarna ga je aan de slag met jouw academische 
vaardigheden. Je leert een onderzoekontwerp 
opstellen op basis van een gedegen 
probleemanalyse, waarbij een logische keuze 
is gemaakt tussen kwantitatief en kwalitatief 
onderzoek en welke onderzoekmethodes ingezet 
gaan worden. Vervolgens leer je doelgroepgericht 
schrijven, zodat je straks weet hoe je een 
adviesrapport schrijft met een duidelijke structuur 
waarbij de lezer wordt meegenomen tijdens het 
lezen. 

Deze leerlijn bestaat uit de volgende cursussen:

1. Professionele ontwikkeling 
2. Communicatievaardigheden 
3. Onderzoeksvaardigheden 
4. Academisch schrijven 

Toetsing
Eindopdracht

12



13



Fase 2

14



IT-Proces- & Projectmanagement (30EC) 

De leerlijn IT-Proces- en projectmanagement gaat 
over hoe de organisatie door middel van de IT 
demand-supply chain (IT-voortbrengingsketen) 
de businessdoelen kan realiseren. Op alle 
fronten worden bij IT-afdelingen veranderingen 
doorgevoerd om de groeiende complexiteit van het 
IT-ecosysteem te kunnen beheersen en om aan de 
steeds zwaarder wordende eisen van de business te 
kunnen voldoen.  

Het is belangrijk dat je leert hoe je de relatie en de 
volwassenheid tussen een bedrijfsproces en de IT 
analyseert en beoordeelt, zodat je de afstemming 
tussen business en IT kunt verbeteren of tot stand 
kan brengen. 

Tijdens de leerlijn besteden we aandacht aan de 
organisatiestructuur waarbij multidisciplinaire 
agile-teams worden geformeerd als onderdeel 
van bedrijfsfuncties. Nieuwe leveringsmodellen 
worden geïntroduceerd, zoals Agile-development, 
continuous delivery en DevOps.  

Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan 
IT-management tools voor het automatiseren van 
IT-activiteiten zoals ten aanzien van build, test en 
deployment. Bedrijfsapplicaties moeten proactief 
bewaakt worden om eventuele verstoringen tijdig te 
signaleren en zo mogelijk automatisch te verhelpen. 

Het doel is te komen tot een gestroomlijnde en 
geautomatiseerde IT demand-supply chain. Hierbij 
kan de IT een voorbeeld nemen aan de industrie, 

bijvoorbeeld de logistiek. Er wordt ingegaan op hoe 
portfoliomanagement en life cycle management 
binnen een organisatie gestalte krijgt en wat daarvan 
de voordelen zijn. 

Deze leerlijn bestaat uit de volgende cursussen:

1. Inrichting van IT-processen 
2. IT demand-supply chain 
3. Agile systeemontwikkeling 
4. Projectmanagementmethoden 
5. Specificeren, testen en accepteren 
6. Portfoliomanagement en lifecycle management 

Toetsing
Eindopdracht
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IT-infrastructuur (30EC)

De leerlijn IT- Infrastructuur gaat in op de services 
die vanuit infrastructuur worden geleverd en hoe 
dit gemanaged worden. Alle aspecten die voor een 
senior functie binnen IT-Infrastructuur van belang 
zijn, komen aan de orde. 

De inrichting van de dienstverlening op basis van 
management frameworks en het voeren van de 
regie over de verschillende leveranciers is het 
startpunt van de opleiding. De IT-infrastructuur 
omvat alles wat te maken heeft met IT-netwerken, 
transport en opslag van data en cloud computing 
(SaaS, PaaS, IaaS, Private-, Public en Hybride-clouds) 
virtualisatie en SLA’s. Vervolgens wordt aandacht 
geschonken aan de  wet- en regelgeving waaronder 
de AVG en komt het inrichten van het security 
managementsysteem uitgebreid aan de orde. Ook 
wordt de moderne inrichting van de IT-operatie en 
de ondersteunende technologie behandeld. Ook 
nieuwe technologie, waaronder blockchain, komt 
aan de orde. 

Deze leerlijn bestaat uit de volgende cursussen:

1. Service & Operation  
2. Regie op Multivendor ketens  
3. Wet- en regelgeving   
4. Information security management 
5. Clouddiensten en Technologie 

Toetsing
Eindopdracht

Data Science (30EC)

De maatschappij digitaliseert steeds verder en elke 
dag creëren en gebruiken we meer en meer data. 
Bedrijven en organisaties ontwikkelen zich door data 
op een slimme manier te gebruiken. In deze leerlijn 
ontwikkel je kennis van en inzicht in de methoden, 
processen en systemen om informatie te onttrekken 
uit (zowel gestructureerde als ongestructureerde) 
data waarbij we actief gebruik maken van Power 
BI. Op deze wijze ondersteun je het management 
door meer inzicht te verschaffen in de (resultaten 
van de) bedrijfsvoering, een basis te bieden voor 
het realiseren van concurrentievoordeel en/of een 
bijdrage te leveren aan het verbeteren van de 
efficiency van de organisatie. 

Data science wordt gezien als drijvende kracht 
achter vele innovaties. Het uiteindelijke doel is 
niet het verzamelen van nog meer data, maar 
om deze in waarde om te zetten. Data kunnen 
vragen beantwoorden die nooit eerder gesteld zijn. 
Visualisatie van data kan helpen om unieke patronen 
te ontdekken. De data scientist is de ingenieur van 
de toekomst en wetenschappelijk onderzoek en 
innovaties zullen meer en meer gebaseerd zijn op 
data analyses.  

Deze leerlijn bestaat uit de volgende cursussen:

1. Introductie data science
2. Waardecreatie met data-analyse
3. Omgaan met data
4. Data-analyse en voorspellingen
5. Data binnen de organisatie
6. Storytelling en datavisualisatie

Toetsing
Eindopdracht
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Business Management (30EC)

In de leerlijn Business Management leer je hoe 
de business ‘gerund’ wordt. We observeren op 
verschillende niveaus en speelvelden hoe de 
organisatie bestuurd wordt en welke factoren daar 
invloed op hebben.  

We beginnen met de cursus Governance, waar 
we gaan kijken naar de besturing in relatie tot de 
omgeving waar de organisatie zich in bevindt en tot 
de stakeholders. Daarna bekijken we de specifieke 
relatie tussen klanten en diensten, in de cursus 
Service Management. In de derde cursus, Security 
Risk Management, bekijken we de beveiliging en 
risico’s van de organisatie. We sluiten af met de 
cursus Samenwerken & Leidinggeven, waarin we 
inzoomen op de interne organisatie en daarmee op 
de onderlinge verhoudingen. 

Deze leerlijn bestaat uit de volgende cursussen:

1. Governance 
2. Service Management 
3. Security Risk Management 
4. Samenwerken & Leidinggeven 

Toetsing
Eindopdracht

Management van IT (30EC)

Bedrijven kunnen met een adequate ondersteuning 
van IT efficiënter werken. Afstemming tussen business 
en IT binnen het bedrijfsleven krijgt daarom terecht 
veel aandacht. Door goede keuzes te maken en 
oog voor haalbaarheid van IT-oplossingen kunnen 
bedrijfsprocessen aanzienlijk verbeterd worden. 
IT is geen kostenpost maar dient binnen een 
organisatie te functioneren als ondersteunend aan 
de (ontwikkelingen van de) business. 

In de leerlijn Management van IT komt een aantal 
belangrijke aspecten van de relatie tussen de 
business en IT aan bod. Als eerste wordt aandacht 
besteed aan de wijze waarop veranderingen in 
organisaties worden doorgevoerd en hoe sturing kan 
worden gegeven aan deze veranderingen. Het is van 
belang vooraf de investeringsbehoefte te analyseren 
om een probleem of een kans binnen de organisatie 
aan te pakken. Hierbij dienen de risico’s in kaart te 
worden gebracht om maatregelen te nemen die de 
risico’s verminderen. 

In projecten wordt veel aandacht besteed aan het 
voorkomen van extra kosten. Veel minder aandacht 
is er om ook oog te houden op de baten die het 
project zou moeten opleveren. Daarom wordt in deze 
leerlijn het management van baten aan de orde 
gesteld. Tevens wordt ingegaan op het management 
van de kosten van de IT. Vaak worden organisaties 
geconfronteerd met ‘make or buy’ beslissingen. 
Hierbij is een goede sourcingstrategie belangrijk. 
Vervolgens komt Procurement aan de orde, met 
als aandachtspunten de basisprincipes van en het 
kostenbewustzijn bij het inkoopproces.  

Deze leerlijn bestaat uit de volgende cursussen:

1. Verandermanagement  
2. De investeringsanalyse  
3. Kosten- en batenmanagement  
4. Management van kosten van de IT-organisatie  
5. Risicomanagement  
6. Sourcingstrategie  
7. Principes en processen van procurement  

Toetsing
Eindopdracht
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Proeve van bekwaamheid (30EC)

In de leerlijn Proeve van bekwaamheid sluit jij je 
studie af met het maken van een beroepsproduct 
waarin je onderzoek doet naar een vraag, behoefte 
of probleem dat speelt in de beroepspraktijk. Door 
het doen van onderzoek toon je aan over een aantal 
essentiële beroepsvaardigheden te beschikken 
op een onderscheidend bachelor-niveau. Je bent 
vrij om een eigen onderwerp te kiezen, zolang het 
een praktisch en bruikbaar product wordt voor je 
organisatie of opdrachtgever. 

Zodra je weet wat je wilt onderzoeken, schrijf je een 
voorstel waar je feedback op krijgt van een docent. 
Vervolgens ga je je voorstel verder uitwerken tot 
een plan van aanpak. Deze bespreek je met jouw 
afstudeerbegeleider. 

Tijdens het werken aan je beroepsproduct, 
zal je begeleider als klankbord fungeren. Het 
beroepsproduct en de verantwoording worden 
als geheel beoordeeld door de begeleider 
en een examinator. Bij een voldoende ga je 
jouw beroepsproduct presenteren aan een 
beoordelingscommissie. Als je daar ook een 
voldoende op scoort, ben je afgestudeerd! 

Mogelijke beroepsproducten zijn:

• Rapport waarin een probleem in de organisatie 
wordt beschreven, conclusies onderbouwd 
worden getrokken en aanbevelingen worden 
gedaan. Het rapport bevat tevens een plan voor 
de implementatie van de oplossing.  

• Rapport waarin de student conclusies trekt uit 
een dataset. De conclusies kunnen gebruikt 
worden door het management voor het nemen 
van een beslissing. Het rapport bevat tevens 
aanbevelingen voor verbetering.  

• Rapport waarin een bestaande situatie wordt 
geëvalueerd en beoordeeld. Het rapport bevat 
tevens aanbevelingen voor verbetering.  

Toetsing
Beroepsproduct, verantwoording en presentatie
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Naast onze hbo-trajecten verzorgen we bij 

NOVI ook functiegerichte bootcamps. Deze zijn 

onderdeel van onze NVAO-geaccrediteerde 

opleidingen. Bootcamps zijn korte, intensieve 

leertrajecten waarbinnen we je opleiden tot een 

specifieke ICT-functie: full-stack developer, ethical 

hacker of data engineer.

In een periode van een half jaar volg je een aantal 

dagen in de week college, werk je samen aan 

praktijkgerichte opdrachten en kun je deelnemen 

aan tal van interessante workshops en events. 

Een voorbeeld hiervan is onze talent meetup, 

waarbij wij talenten uit onze bootcamps in 

contact brengen met werkgevers uit relevante 

vakgebieden.

Bootcamp

Waarom een bootcamp?

Je bent binnen no time klaar voor de arbeidsmarkt. Daarmee is een bootcamp 
echt een carrièreversneller, en dus ideaal voor schoolverlaters en zij-instromers.

Je rondt de bootcamp af met een hbo functie-certificaat.

Je kunt je studiepunten meenemen naar een hbo-vervolgopleiding. Als je dat bij 
NOVI doet (al dan niet op kosten van je werkgever), kun je binnen zo’n drie jaar je 
bachelordiploma behalen. 

Je kunt de bootcamp ook uitbreiden met vakken uit andere studierichtingen. Ook 
daarmee kun je hbo-studiepunten verdienen – en sta je met een breder profiel in 
de arbeidsmarkt.
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Full Stack Developer 
Een full stack developer is een allround softwareontwikkelaar met front- én 

backendervaring. Een multitasker dus, die breed inzetbaar is en kan fungeren als brug 

tussen beide kanten. In een vakgebied waar die disciplines vaak vooral gefocust zijn op 

zichzelf, is dat een super waardevolle skill. Daarnaast zorg je als full-stack developer voor 

een professioneel eindresultaat, bewaak je de agile-principes en help je alle betrokkenen 

soepel naar dezelfde doelen toe te werken. Binnen deze bootcamp leren we je dat 

allemaal – en meer. Zodat je na vier maanden gelijk als junior aan de slag kunt.

Ethical Hacker 
Een ethical hacker is in de eerste plaats een expert op het gebied van informatieveiligheid. 

In deze bootcamp leren we je dus hoe digitale aanvallen plaatsvinden, wat 

beveiligingsarchitectuur is, op welke manieren applicaties beveiligd kunnen worden 

en wat voor frameworks bedrijven daarvoor gebruiken. Vervolgens is het aan jou om 

die beveiliging te testen en waar mogelijk onderuit te halen – waarna je de organisatie 

in kwestie advies geeft over de zwakke plekken in hun netwerk. Dat is de onschatbare 

waarde van een ethical hacker. 
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Studietools
Bij NOVI geloven we dat studeren altijd 

slimmer kan en weten we dat iedereen 

z’n eigen studiemethoden heeft. Daarom 

werken we constant aan onze studie-

tools en randvoorwaarden die jouw 

leerproces efficiënter maken. 
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Online, klassikaal of blended
Je kunt vrijwel al onze opleidingen van begin tot 

eind online doorlopen – dus zonder dat je de 

deur uit hoeft. Onze e-docenten helpen je als je 

een keertje vastloopt. Ben je juist productiever in 

een groep? Dan ben je van harte welkom in het 

klaslokaal. Of combineer beide leervormen: kies 

voor online als je lekker in de flow zit en kom naar 

de les als je daar behoefte aan hebt.

Werkend leren
Heb je al een baan in je opleidingsveld? Dan 

kun je kiezen voor praktijkopdrachten die van 

meerwaarde zijn voor het bedrijf waar je werkt. 

Tijdens je afstudeertraject kun je bijvoorbeeld een 

verbeterplan maken voor je werkomgeving. Daar 

heb niet alleen jij profijt van, maar je werkgever 

ook. 

 
Persoonlijke begeleiding
Wat ons betreft valt of staat een opleiding bij 

goede begeleiding. Daarom zorgen we ervoor 

dat onze docenten en e-docenten optimaal 

bereikbaar zijn en krijg je vanaf het begin van je 

opleiding een persoonlijke studiecoach. Ook als je 

jouw opleiding volledig online volgt.

Flexibiliteit
Wil je switchen van studierichting? Vrijstellingen 

aanvragen? Sneller afstuderen? Of juist meer tijd 

voor je opleiding nemen? Bij NOVI is dat allemaal 

geen probleem. Laat ons dus vooral weten waar 

je tijdens je studie behoefte aan hebt, dan doen 

wij ons best om dat voor je te faciliteren.

EdHub
In ons eigen online leerplatform EdHub kun je 

alle theorie, oefeningen en opleidingsliteratuur 

vinden. Je vindt er ook de planning en levert er 

je opdrachten en werkstukken in – en natuurlijk 

uploaden we ook je cijfers naar EdHub.

BUKU 
Al onze studenten hebben via EdHub toegang tot 

BUKU, een online bibliotheek met meer dan 5.000 

ICT-boeken. Zo kun je je heel makkelijk verder 

verdiepen in de leerstof.

Gratis software 
Tijdens je studie krijg je bij NOVI toegang tot meer 

dan 200 gratis softwarepakketten – samen goed 

voor ruim €1.000 – die je helpen het maximale 

uit jezelf en de opleiding te halen. Daarmee 

stimuleren we je gelijk om je theoretische 

kennis in de praktijk toe te passen. Want leren 

door te doen is wat ons betreft nog altijd een 

van de meest waardevolle manieren om je te 

ontwikkelen tot ICT-professional. 

De meest kostbare programma’s vind je in het 

Office 365-pakket en het Github- en Jetbrain-

studentpack. Waar het Office 365-pakket 

voornamelijk als communicatie- en leerplatform 

dient, stellen de studentpacks van Github en 

Jetbrain je in staat om je eigen software en 

applicaties te ontwikkelen. From scratch!
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Subsidie &
financiering
Er zijn een aantal regelingen en subsidies voor hbo-

opleidingen – en het is nog best ingewikkeld om erachter te 

komen welke op jouw situatie van toepassing zijn. Wij helpen 

je op weg.

Ik betaal mijn opleiding zelf
Ben je tussen de 30 en 55 en heb je 
geen recht meer op studiefinanciering? 
Dan kun je aanspraak maken op het 
levenlanglerenkrediet. Via die regeling 
kun je elk studiejaar (met een maximum 
van 5 jaar) je jaarlijkse college- of lesgeld 
lenen bij de overheid. Op die lening geldt 
dezelfde rente als op studiefinanciering, 
en het is de bedoeling dat je de lening 
binnen 15 jaar terugbetaalt.  

Is je opleiding gericht op je (toekomstige) 
werk? Dan zijn je studiekosten 
(les- of collegegeld, examenkosten, 
studiematerialen) fiscaal aftrekbaar 
– waardoor het bedrag onder de streep 
ineens een stuk aantrekkelijker wordt. Bij 
een hbo-bacheloropleiding kan je korting 
oplopen tot 1.000 euro per jaar.  

Betalen in termijnen is bij NOVI geen 
probleem.

Mijn werkgever betaalt mijn opleiding
Via de subsidieregeling Praktijkleren 
krijgt je werkgever een subsidiebedrag 
van maximaal 2.700 euro per jaar voor 
elke werknemer die een geaccrediteer-
de duale of deeltijdopleiding volgt. Alle 
studierichtingen en modules van onze 
hbo-ICT-opleiding voldoen aan die eis.

Betalen in termijnen is bij NOVI geen 
probleem.
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Rekenvoorbeeld
Jelle volgt de hbo-ICT-studierichting Bedrijfskundige 

Informatica. Die duurt normaal gesproken 4 jaar en 

bestaat uit 8 modules die elk 2.750 euro kosten. Daar 

bovenop komt nog 300 euro aan lesmateriaal per 

half jaar. Op papier zou Jelles opleiding dus 8 x 2.750 

+ 8 x 300 = 24.400 euro kosten.

Omdat Jelle al werkervaring heeft, krijgt hij vrijstelling 

voor 3 modules. Dat betekent dat hij nog maar 2,5 

jaar over zijn studie doet en slechts 5 modules hoeft 

te betalen. De studie-investering bedraagt nu nog 

maar 5 x 2.750 + 5 x 300 = 15.250 euro. 

Omdat Jelles baas betaalt, kan hij ook nog 

gebruikmaken van de subsidieregeling Praktijkleren. 

Via die subsidieregeling kun je aanspraak maken op 

maximaal 2.700 euro per jaar. In Jelles geval levert 

dat een korting op van 2,5 x 2.700 = 6.750 euro. En 

kost de opleiding in totaal geen 24.400 euro, maar 

slechts 8.500 euro.

Heb je vragen over de financieringsmogelijkheden, of kun je wel wat hulp gebruiken bij het 

aanvraagproces? Download dan de brochure op www.novi.nl/subsidie, of neem contact 

met ons op via 030 711 5615. Onze adviseurs denken graag met je mee.  
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Over NOVI
NOVI is de oudste Nederlandse ICT-

opleider – we bestaan al sinds 1958. Toch 

zitten we bepaald niet achter de geraniums. 

Integendeel: NOVI beschikt over een jong 

team van gedreven medewerkers die zich 

inzetten om de leerervaring en inhoud van 

onze programma’s elke dag een beetje beter 

te maken. Niet voor niets is onze missie; leren 

vernieuwen.

We werken voor tal van banken, verzekeraars 

en recruiters en zijn daarnaast exclusief 

leverancier van de Nederlandse overheid. 

Dat doen we vanuit onze leslocaties in 

Utrecht en Maastricht, maar ook - door het 

hele land - bij organisaties in huis. 

NOVI is namelijk bij uitstek een opleider waar 

je doelgericht kunt werken aan je ambities. 

Bovendien doen we er alles aan om het 

leerproces waar mogelijk te versnellen. 
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Contact
Wil je meer weten over onze opleidingen, of 

vrijblijvend overleggen over jouw kansen bij NOVI? 

Neem dan vandaag nog contact met ons op voor 

een gratis adviesgesprek. We denken graag met je 

mee. 

Locatie Maastricht
Robert Schumandomein 2
6229 ES Maastricht

T: 043 363 8333
E: info@novi.nl

Openingstijden
ma-vrij: 09.00–16.00 uur
za-zo: gesloten

Locatie Utrecht
Newtonlaan 247
3584 BH Utrecht

T: 030 3073200
E: info@novi.nl

Openingstijden
ma-vrij: 09.30–17.00 uur
za-zo: gesloten
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Newton House
Newtonlaan 247
3584 BH Utrecht


