Betalingsvoorwaarden MCPM
De kosten voor deelname aan de tweejarige leergang Master of Crisis and Public Order Management
dienen voor aanvang van de leergang te zijn voldaan. Voor de betaling van deze kosten ontvangt de
opdrachtgever een factuur. De leergangkosten zijn inclusief kosten voor assessment en
examenkosten.
Het studiemateriaal, overnachtingskosten op de leslocaties en de reis- en verblijfskosten voor het
internationaal vergelijkend onderzoek zijn niet in de leergangsprijs inbegrepen.
Op de kosten van de leergang Master of Crisis and Public Order Management (MCPM) zijn de
algemene voorwaarden van het Instituut Fysieke Veiligheid (link voorwaarden) van toepassing.

Aanvullende voorwaarden
Ter aanvulling op de algemene voorwaarden van het Instituut Fysieke Veiligheid gelden voor de
leergang MCPM onderstaande betalingsvoorwaarden.
Deelname aan het assessment is voorwaardelijk om toegelaten te worden tot de leergang. De kosten
van het assessment worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever indien:

de kandidaat binnen vijf werkdagen voorafgaande aan de geplande assessmentdatum het
assessment annuleert,

de kandidaat op grond van de resultaten van het assessment niet tot de leergang wordt
toegelaten.

Financieringsmogelijkheden MCPM
Deelnemers Veiligheidsregio
Vanuit de toekenning van middelen door het Ministerie van Veiligheid en Justitie is door het IFV een
bedrag beschikbaar gesteld van 16.000 per deelnemer voor de leergangskosten van de Master of
Crisis and Public Order Management (MCPM).
De vergoeding van de leergangkosten wordt toegekend onder voorbehoud van het behalen van een
positief leergangsresultaat, oftewel het behalen van de mastertitel. Mocht dit resultaat niet, of niet
binnen de duur van de betreffende leergang worden gerealiseerd, dan zal dit leiden tot het in
rekening brengen van het subsidiebedrag bij de opdrachtgever.

Doelgroep
De financieringsregeling geldt voor deelnemers met een dienstverband voor onbepaalde tijd bij de
overheid of een hulpverleningsinstantie. Hieronder worden begrepen:





een veiligheidsregio, waarbij de deelnemer een evidente rol vervult in de rampenbestrijding;
de brandweer;
de rijksoverheid, een provincie of gemeente, waarbij de deelnemer een functie vervult met een
overwegend accent op crisismanagement;
veiligheidspersoneel en brandweerpersoneel dat niet direct gerelateerd is aan een bepaalde
regio, waarbij de deelnemer een functie vervult met een evidente rol in de crisisbeheersing: het
Nederlandse Rode Kruis en een waterschap.
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Deelnemers Nationale Politie
Medewerkers werkzaam bij de politie kunnen in overleg met de leidinggevende via YouForce
(Aanvraag Studiefaciliteiten) een aanvraag indienen. Als de opleiding - van de Politieacademie - niet
in de tabel van de tegel aanvraag Studiefaciliteiten staat, dan is het niet mogelijk deze opleiding via
selfservice aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende.
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