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Voorwoord 

Dit rapport bevat de resultaten van een specifiek onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs 
naar twee activiteiten van Stichting ROC West-Brabant (het ROC), gevestigd op het adres 
Trivium 76 te Etten-Leur met bestuursnummer 31107 (brinnummer 25LX). Het onderzoek richt 
zich op de rechtmatigheid van de bestedingen (artikel 15, eerste lid van de Wet op het 
onderwijstoezicht), in het bijzonder de investeringen in private activiteiten. 

Het ROC wordt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bekostigd op 
grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (Web). Het onderzoek heeft betrekking op de 
activiteiten die zijn ondergebracht bij Aviation Training Group B.V. (ATG B.V.) en ROC Corbeille 
B.V., beide 100% deelnemingen van het ROC. 

Het conceptrapport is op 12 januari 2016 in het kader van hoor en wederhoor besproken met 
het bestuur van het ROC. 

Leeswijzer voor het rapport: 

Een samenvatting van de bevindingen uit het onderzoek is op pagina 4 opgenomen. In 
hoofdstuk 1 zijn de aanleiding voor het onderzoek en de gevolgde werkwijze toegelicht. 
Vervolgens zijn in hoofdstuk 2 de bevindingen uit het onderzoek per activiteit uitgeschreven. Tot 
slot is in hoofdstuk 3 de conclusie opgenomen. 
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Samenvatting 

In 2012 en 2013 is het vermogen en het resultaat van Stichting ROC West-Brabant (het ROC) in 
betekenende mate negatief beïnvloed door private activiteiten. De Inspectie van het Onderwijs 
(inspectie) heeft daarom een specifiek onderzoek uitgevoerd naar twee activiteiten van het ROC: 

Activiteiten ondergebracht bij Aviation Training Group B.V. (ATG B.V.) - het verzorgen 
van bekostigde en niet bekostigde vliegtuigopleidingen; 
Activiteiten ondergebracht bij ROC Corbeille B.V. - bezit en exploitatie van het pand 
Trivium voor publieke en private doeleinden. 

Het onderzoek richt zich op de rechtmatigheid van de bestedingen (artikel 15, eerste lid van de 
Wet op het onderwijstoezicht), in het bijzonder de investeringen in private activiteiten. Het ROC 
is van beide B.V.'s 100% aandeelhouder. Onderzocht is of er sprake is van publieke dan wel 
private activiteiten en of de (private) activiteiten uitgevoerd en verantwoord worden in lijn met 
de geldende wet- en regelgeving (voor private activiteiten). 

ATG B.V. 
De activiteiten van ATG B.V. omvatten de mbo-opleidingen van het ROC op het gebied van 
luchtvaartonderhoudstechniek, waarbij rekening wordt gehouden met Europese eisen voor het 
onderhouden en luchtwaardig verklaren van vliegtuigen voor de burgerluchtvaart zoals 
vastgelegd in de zogenoemde Part 66 en 147 1

• Het aanbieden van Part-onderwijs zoals 
vormgegeven door het ROC is een nadere en uitgebreide invulling van een bekostigde wettelijke 
taak van de instelling. Het betreft het verzorgen van mbo opleidingen voor vliegtuigonderhoud 
en is hiermee dus een publieke activiteit. Activiteiten die los staan van het verzorgen van het 
mbo-onderwijs en die tegen betaling (ook) voor derden worden verricht, zijn private activiteiten. 
Het ontwikkelen en afnemen van Part-erkende examens (ook voor andere ROC's), het maken en 
verkopen van lesmateriaal en het aanbieden van zogenoemde type-trainingen zijn private 
activiteiten. Ook deze activiteiten maken onderdeel uit van de activiteiten van ATG B.V. 

De besluitvorming over de investeringen in de vliegtuigopleidingen in ATG B.V. kwam in 2009 
tot stand zonder een zorgvuldige risicoanalyse en beheersmaatregelen. Het ROC heeft 
onvoldoende de toezeggingen van derden geborgd en was onvoldoende kritisch ten aanzien van 
de positieve verwachtingen. De inspectie vindt dat het ROC erg laat het roer heeft omgegooid en 
voor ATG B.V. een andere koers heeft uitgezet met een meer realistisch perspectief. Na de start 
van de activiteiten in 2009 werd pas in 2012 een begin gemaakt met de herstructurering die in 
2014 resultaat opleverde. Het investeren van publieke middelen door het ROC in deze private 
activiteiten is rechtmatig, omdat de activiteiten liggen in het verlengde van de bekostigde 
publieke activiteiten en daarvoor meerwaarde hebben. 

Of die investering van publieke middelen niet onevenredig groot is in verhouding tot de 
meerwaarde voor het bekostigde wettelijke onderwijs kon de inspectie niet beoordelen, omdat 
het bedrag van die investering in het onderzoek niet is vastgesteld. De inspectie kreeg daarvoor 
onvoldoende zicht op de gehanteerde verrekenprijzen voor leveringen van publiek aan privaat 
en van privaat aan derden, met hun onderbouwing. Het ROC geeft aan dat er geen integrale 
kostprijs in rekening is gebracht voor de private activiteiten. De in rekening gebrachte prijzen 
zijn volgens het ROC bepaald op basis van tarieven die voortkwamen uit onderhandelingen met 
andere ROC's en bedrijven. Het is mogelijk dat deze lager zijn dan de integrale kostprijs. Mede 
daardoor ontbreekt ook een goede onderbouwing van de waarde van het private deel van het 
eigen vermogen in de balans en is niet duidelijk wat de omvang is van het bedrag aan publieke 
middelen dat is geïnvesteerd in deze private activiteiten. 

1 Part 66 stelt belangrijke voorwaarden (kennis en ervaring) waaraan vliegtuigonderhoudspersoneel moet voldoen om vliegtuigen te 
mogen vrijgeven met betrekking tot het uitgevoerde onderhoud (luchtwaardig verklaren). Part 147 specificeert eisen die gesteld 
worden aan de opleider, aan de opleiding en aan de examens. Zie ook voetnoot 9. 
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Corbeille B.V. 
De activiteiten van ROC Corbeille B.V. omvatten het bezit en beheer van een gebouwencomplex 
gelegen aan het Trivium te Etten-Leur. Het pand Trivium bestaat uit een hoteldeel, een 
lesgebouw en een kantoortoren en is begin 2003 gekocht om het pand in te zetten voor het 
onderwijs. In de jaren erna heeft het ROC afwijkend besloten over de huisvesting van 
opleidingen die eerder in het Trivium waren gedacht, zodat het pand maar zeer beperkt voor het 
onderwijs wordt ingezet. Aangezien het complex voor het onderwijs was gekocht, is het complex 
een publieke activiteit. Door de grote mate van verhuur aan derden buiten het onderwijs, zou 
het bezitten en exploiteren van het gebouw voor dat deel ook als een private activiteit kunnen 
worden aangemerkt. 

De inspectie vindt de aankoop van het pand Trivium niet goed doordacht. De onderwijskundige 
aspecten die later onderwijshuisvesting in het Trivium onwenselijk maakten hadden al bij de 
aankoop kunnen en moeten worden overwogen. Hierbij stelt de inspectie dat het ROC vooraf 
onvoldoende stil heeft gestaan bij de mogelijke risico's die het ROC als instelling zou lopen bij 
aankoop van het pand Trivium. Het complex bevat hierdoor nu met publieke middelen 
gefinancierde structurele overcapaciteit en die moet - als dat mogelijk is - worden afgestoten. 
Het ROC kiest ervoor om het complex voorlopig aan te houden, omdat het bij verkoop op dit 
moment onvermijdelijke financiële verlies niet in het belang van het onderwijs wordt geacht. 

Het ROC geeft aan dat ook hier geen integrale kostprijs in rekening is gebracht bij verhuur voor 
private doeleinden. De in rekening gebrachte tarieven zijn volgens het ROC bepaald op basis van 
marktconforme tarieven, waarbij het mogelijk is dat deze lager zijn dan de integrale kostprijs. 

Verantwoording 
De verantwoording over (het (onder)scheiden van) de private activiteiten in het jaarverslag 
vindt de inspectie onvoldoende transparant. De aard van de (private) activiteiten en de daarmee 
gemoeide financiële stromen blijken er niet duidelijk uit. Meer in het algemeen is de inspectie 
van mening dat het ROC in de jaarstukken geen duidelijk beeld geeft van de omvang, de 
motieven, de aard en het (risico-)beheer van de private activiteiten. 

Ter afronding van dit onderzoek heeft de inspectie de bevindingen met het ROC besproken en 
met het ROC afgesproken dat het ROC uiterlijk in het jaarverslag 2016 het volgende realiseert: 

• specificeert welke activiteiten zich kwalificeren als een publieke of private activiteit en 
waarom; 

• de bij de private activiteiten horende geldstromen en verrekenprijzen transparant 
benoemt en toelicht; 

• (mede op basis daarvan) inzichtelijk maakt wat de ontwikkeling is van het uit publieke 
middelen geïnvesteerde bedrag in private activiteiten en van het private deel van het 
eigen vermogen en 

• specificeert langs welk pad en op welk moment het uit publieke middelen in private 
activiteiten geïnvesteerde bedrag weer volledig voor de publieke activiteiten beschikbaar 
zal zijn. 

Het ROC maakt in de periode april - mei 2016 een eerste voorzet en informeert de inspectie 
tussentijds over de voortgang in het realiseren van bovenstaande afspraken. 
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1 Aanleiding en werkwijze 

1.1 Aanleiding 

Het jaarverslag 2 van het ROC over 2012 en 2013 laat zien· dat het vermogen en het resultaat 
van het ROC in betekenende mate negatief beïnvloed wordt door private activiteiten. In 
onderstaande tabel 3 is dit voor het resultaat weergegeven. 

Jaarstukken Nettoresultaat Overig resultaat Aandeel in resultaat van 
maatschappijen waarin 
wordt deelaenomen 

2012 ( - 9.843.000 ( - 6.202.000 ( - 3.641.000 
2013 ( - 3.476.000 ( 1.574.000 ( - 5.050.000 

Het bovenstaande aandeel in de verliezen van enkele maatschappijen waarin wordt 
deelgenomen, heeft er voor het ROC toe geleid dat het private deel van het eigen vermogen van 
het ROC negatief is geworden. Het private deel van het eigen vermogen van het ROC bedraagt 
per 31 december 2013 € - 1,24 miljoen 4 en wordt gefinancierd met publieke middelen. Het is 
niet zonder meer duidelijk of de verliesgevende activiteiten bijdragen aan de publieke taak 
waarvoor het ROC wordt bekostigd. Naar aanleiding hiervan is besloten om een 
rechtmatigheidsonderzoek uit te voeren naar enkele specifieke activiteiten van het ROC 5

• Het 
gaat om de volgende twee activiteiten: 

• Het verzorgen vari bekostigde en niet bekostigde vliegtuigopleidingen; deze activiteiten 
zijn ondergebracht bij een 100% dochteronderneming van het ROC : ATG B.V. 6 met de 
hieronder vallende 100% kleindochters AM&TS B.V. 6 en WCAA B.V. 6; 

• Het verhuren van het pand Trivium voor publieke en private doeleinden; deze activiteit 
is ondergebracht bij een 100% dochteronderneming van het ROC: ROC Corbeille B.V. 

1.2 Onderzoeksvraag 

De inspectie heeft de onderzoeksvragen voor het onderhavige specifieke onderzoek (artikel 15, 
eerste lid van de Wet op het onderwijstoezicht) als volgt verwoord: 

• In hoeverre is er sprake van private dan wel publieke activiteiten bij ATG B.V. en ROC 
Corbeille B.V.? 
In hoeverre zijn de bestedingen, en in het bijzonder de investeringen in de private 
activiteiten bij ATG B.V. en ROC Corbeille B.V. rechtmatig? 

• In hoeverre voldoet de uitvoering en de financiële verantwoording van de private 
activiteiten aan de voor een mbo-instelling geldende wet- en regelgeving? 

1.3 Werkwijze 

Het onderzoek, dat plaatsvond in de periode april 2015 tot en met december 2015, bestond uit 
een bureauanalyse op basis van openbare bronnen en publicaties van het ROC, aangevuld met 
opgevraagde documentatie bij het ROC en gesprekken met de belangrijkste betrokken 
functionarissen bij beide activiteiten. Tevens is door de inspectie aan het ROC gevraagd om voor 
beide activiteiten een zelfevaluatie op te stellen, waarbij het ROC beschrijft welke afwegingen 
het heeft gemaakt bij de interpretatie van de wet- en regelgeving en de toepassing hiervan. 

2 Zoals gedefinieerd In artikel 1, onderdeel c van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. 
3 De cijfers in de tabel zijn ontleend aan het geïntegreerd jaardocument 2013, blz. 124. 
' Geïntegreerd jaardocument 2013, blz. 131. 

5 Zie het 'Rapport Staat van de Instelling MBO, Stichting ROC West-Brabant', paragraaf 3 .2 ., blz. 23. 
' ATG B.V.: Aviation Training Group B.V., AM&TS B.V.: Aircra~ Maintenance & Training School B.V ., WCAA B.V.: World Class Aviation 

Academy B.V. 
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1.4 Wet- en regelgeving 

In het kader van de onderzoeksvraag is de volgende wet- en regelgeving relevant: 
artikel 3, tweede lid, onder b, van de Wet op het onderwijstoezicht, op grond waarvan 
de inspectie tot taak heeft van de naleving van de bij of krachtens een onderwijswet 
gegeven voorschriften te beoordelen en te bevorderen; 

• artikel 3, tweede lid, onder d, van de Wet op het onderwijstoezicht, op grond waarvan 
de inspectie tot taak heeft de financiële rechtmatigheid te beoordelen en te bevorderen; 

• artikel 15, eerste lid, van de Wet op het onderwijstoezicht, op grond waarvan de 
inspectie, teneinde de naleving van wettelijke voorschriften of teneinde de financiële 
rechtmatigheid te kunnen beoordelen en te bevorderen, een specifiek onderzoek kan 
uitvoeren; 
artikel 2.5.3, tweede lid van de Wet educatie en beroepsonderwijs, op grond waarvan uit 
de jaarrekening dient te blijken dat sprake is van een rechtmatige en doelmatige 
aanwending van de rijksbijdrage; 
artikel 3, onderdeel a van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs bepaalt, dat de 
jaarverslaggeving zoals gedefinieerd in artikel 1, onderdeel c van de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs wordt ingericht overeenkomstig de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving, zoals vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving, in het 
bijzonder de hoofdstukken 400, 640 en 660. 

• Hoofdstuk 660 van de Richtlijnen bepaalt dat het eigen vermogen en de daarin 
opgenomen delen in beginsel worden verantwoord als publieke middelen, tenzij de 
onderwijsinstelling de private herkomst ervan kan aantonen. 

Beleidsregels: 
• notitie Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 

van september 2003 met aanvullingen van september 2004; 
brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer met als onderwerp 
'Onregelmatigheden bekostiging in het (hoger) onderwijs' van 20 juli 2005 7

; 

• handreiking voor de inrichting van onderwijskundige publiek-private arrangementen van 
8 april 2011. 

In bovenstaande wet- en regelgeving worden private activiteiten niet eenduidig gedefinieerd. In 
de onderzoekrapportage "Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen" d.d. 18 mei 
2015 van de inspectie worden private activiteiten als volgt gedefinieerd: 'activiteiten die niet 
alleen dienen voor de uitvoering van de bekostigde wettelijke taak. De bekostiging omvat de 
voor de wettelijke taak bedoelde bijdragen van de overheid en van de leerlingen, studenten, 
deelnemers en hun ouders' 8

• 

In de genoemde beleidsregels worden onder andere de volgende voorwaarden genoemd voor 
het mogen investeren van publieke middelen in private activiteiten: 

• de doelstelling van de private activiteit moet in lijn zijn met de bekostigde of 
gesubsidieerde kerntaken van de instelling en mag niet louter gericht zijn op financieel 
gewin; 

• de private activiteit moet gespecificeerde en aantoonbare meerwaarde hebben voor de 
bekostigde kerntaken, die in redelijke verhouding staat tot de inzet van publieke 
middelen voor die private activiteiten; 

• de private·activiteit mag niet tot concurrentievervalsing leiden; 
• de instelling moet blijven voldoen aan de wettelijke waarborgen rond onderwijs en 

onderzoek en de regels voor beleggen en belenen. 
• de private activiteit en de bijhorende geldstromen moeten transparant verantwoord 

worden aan de stakeholders; 

7 Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 28 248, nr. 84. 
" Het rapport is op 13 augustus 2015 door de minister met haar beleidsreactie aan de Tweede Kamer gestuurd (Tweede Kamer, 

vergaderjaar 2014-2015, 28 753, nr. 37). De minister neemt de beleidsaanbevelingen van de inspectie over. 
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Tevens worden daarin aanvullende regels gesteld voor de aanwending van publieke middelen: 
• er moet sprake zijn van een realistische capaciteit (personeel en materieel) die 

afgestemd is op het primaire proces. Het inzetten van tijdelijke restcapaciteit die (mede) 
met publiek geld is gefinancierd voor private activiteiten is alleen toegestaan als 
tenminste de integrale kostprijs in rekening wordt gebracht. Structurele restcapaciteit 
moet - voor zover mogelijk - worden afgestoten; 

• het aanbrengen van voorzieningen voor studenten en deelnemers is alleen toegestaan 
als dat bijdraagt aan de studieresultaten; 

• publieke middelen mogen niet worden aangewend om risico's van private activiteiten af 
te dekken. 

1.5 Afbakening van het onderzoek 

Het onderzoek richt zich met name op de beantwoording van de in paragraaf 1.2 opgenomen 
onderzoeksvragen. Het is de verantwoordelijkheid van de inspectie te rapporteren over de 
vastgestelde feiten in het kader van de onderzoeksvragen. 
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2 Bevindingen 

2.1 Aviation Training Group B.V. 

2.1.1. Achtergrond van ATG B.V. 

ATG B.V. verzorgt mbo-onderwijs voor luchtvaartonderhoudtechniek, waarbij rekening wordt 
gehouden met Europese eisen voor het onderhouden en luchtwaardig verklaren van vliegtuigen 
voor de burgerluchtvaart, nader aangeduid als Part 66 en 147 9

• Deelnemers volgen de mbo 
opleiding en ontvangen voor de onderdelen waarvoor zij het daarvoor vereiste niveau behalen 
ook een Part certificaat. Alle Part certificaten plus voldoende werkervaring (op termijn) geeft 
recht op de Part erkenning. Het opleidingsinstituut dient Part 147 gecertificeerd te zijn, voordat 
het Part 66 examens mag afnemen. De Part erkenning geeft de deelnemers een voorsprong op 
de arbeidsmarkt en was bij de start van de activiteiten een minimale eis van het bedrijfsleven. 
Het ROC schat de jaarlijkse kosten voor de Part certificering tussen de€ 200.000 en € 300.000 . 

De opleidingen voor luchtvaartonderhoudtechniek waren ondergebracht in ATG B.V. ATG B.V. is 
een 100% dochtermaatschappij van het ROC. In ATG B.V. waren drie vennootschappen 
ondergebracht die opleidingen en specifieke typetrainingen verzorgen in de luchtvaarttechniek. 
Voor een schematische weergave van de eigendomsverhoudingen van de vennootschappen 
wordt verwezen naar bijlage 1. 

Het aanbieden van (commercieel) onderwijs voor luchtvaartonderhoudstechniek paste volgens 
het ROC binnen de regionale context en was mede gebaseerd op marktonderzoeken waaruit 
bleek dat er een groeipotentie zat in de luchtvaartindustrie. Om duurzaam en efficiënt 
luchtvaartonderwijs aan te bieden, was het de bedoeling dat ook de andere ROC's in Nederland 
tegen betaling gebruik zouden maken van de Part 147 examinering van AM&TS B.V. Ook zou het 
bedrijfsleven financieel gaan bijdragen aan het verzorgen van luchtvaartonderwijs. Als gevolg 
van de economische crisis, waarbij de luchtvaartsector flink is geraakt, werd ATG B.V. 
geconfronteerd met een dalende behoefte aan nieuwe instroom van medewerkers bij de 
luchtvaartbedrijven en het vervallen van de minimale eis dat de medewerkers allemaal Part 
erkend moeten zijn. Daarnaast geeft het ROC aan dat het politiek besluit om de aanschaf van de 
JSF's op te schorten rechtstreeks effect heeft gehad op de activiteiten in WCAA B.V. 

Het ontbreken van financiële bijdragen van bedrijven en andere ROC's en de tegenvallende 
aantallen deelnemers in de reguliere en commerciële opleidingen, in combinatie met een in het 
verleden lagere prijsfactor voor luchtvaartopleidingen in de bekostiging door OCW, heeft voor 
ATG B.V. geleid tot een (negatief) eigen vermogen van€ - 9.368.000 ultimo 2013 1 0

• 

Het ROC geeft aan dat vanaf mei 2012 actie is ondernomen om de situatie bij ATG B.V. te 
herstructureren. De herstructurering is met terugwerkende kracht per 1 januari 2014 
doorgevoerd. 

Herstructurering met terugwerkende kracht per 1 januari 2014 
In het kader van de herstructurering van de ATG B.V. hebben de volgende acties 
plaatsgevonden: 

" Commission Regulation (EC) No 2042/2003: ANNEX III (Part 66) en Annex IV - Part 147 (Maintenance Training Organisation 
Approvals). Part 66 stelt belangrijke voorwaarden (kennis en ervaring) waaraan vliegtuigonderhoudspersoneel moet voldoen om 
vliegtuigen te mogen vrijgeven met betrekking tot het uitgevoerde onderhoud (luchtwaardig verklaren). Zie ook het rapport van de 
Inspectie van het Onderwijs "Examinering in de nautische en luchtvaartsector" van augustus 2010 . Part 147 specificeert eisen die 
gesteld worden aan de opleider, aan de opleiding en aan de examens. De opleiding moet worden verzorgd in een controleerbare 
entiteit. Tevens moeten een aantal functies verbonden zijn aan de opleiding zoals accountable manager, examination manager, 
training manager en een quality manager. 

1 0 Geïntegreerd jaardocument 2013, blz. 128. 
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• het opnieuw samenbrengen van het zogenoemd 'FOCUS-overleg' waarbij er afspraken 
zijn gemaakt met OCW, Koninklijke Luchtmacht (KLu) en het bedrijfsleven; 

• het afsluiten van een gezamenlijke afspraak 'Doelmatigheid mbo 
vliegtuigonderhoudstechniek' in 2013 met de andere ROC's die opleidingen 
vliegtuigtechniek verzorgen, OCW en het bedrijfsleven. Dit heeft onder andere geleid tot 
een aanpassing van de prijsfactor in de bekostiging van de opleidingen 
vliegtuigtechniek; 

• het vervangen van de statutaire directeur bij WCAA B.V.; 
• het terugbrengen van de exploitatiekosten bij AM&TS B.V. en WCAA B.V. met een 

blijvende focus op kostenbeheersing, terwijl de activiteiten met name gericht worden op 
de bedrijven in de regio; 

• het onderhandelen met Gate2 1 1 voor verkoop van de resterende aandelen van RWTC 1 2
, 

wat heeft geleid tot verkoop van de aandelen met terugwerkende kracht tot 1 januari 
2013; 

• het onderbrengen van de mbo opleiding en het Part onderwijs bij het Markiezaat College 
van het ROC; alleen het ontwikkelen, onderhouden en afnemen van Part-examens mede 
voor andere ROC's komt in het commerciële NEWCO AM&TS 1 3

; 

het herstructureren van de 'kerstboom' bij ATG B.V. per 27 december 2014. Daarbij 
worden de commerciële opleidingen van WCAA B.V. ondergebracht bij NEWCO AM&TS 
en fuseert WCAA B.V. juridisch met ATG B.V.; 
het met terugwerkende kracht aanpassen van de kostenverdeling tussen AM&TS B.V. en · 
WCAA B.V. respectievelijk tussen publieke en private activiteiten; 

• het overnemen van JeWeKa B.V. met de rechten op Nederlandstalige lesboeken voor 
vliegtuigtechniek en het onderhouden hiervan mede ten behoeve van de andere ROC's. 
Ook het ontwikkelen en verkopen van het lesmateriaal valt onder NEWCO AM&TS B.V. 
en 

• het overdragen van de gebouwen van ATG B.V. (les/kantoorgebouw en hangar) aan het 
ROC. 

De herstructurering met terugwerkende kracht over de periode 2009 tot en met 2013 heeft als 
gevolg dat het negatieve eigen vermogen van ATG B.V. in belangrijke mate overgaat naar het 
ROC - een verschuiving tussen juridische entiteiten - omdat het opgelopen verlies mede 
verbonden was aan de publieke activiteiten die met terugwerkende kracht tot het ROC worden 
gerekend. Het eigen vermogen van ATG B.V. van€ - 9.368.000 per 31 december 2013 wordt 
herzien naar€ - 517 .000 per 31 december 2014' 4

· Deze herschikking heeft in de 
geconsolideerde balans van het ROC per saldo weinig effect op de verdeling van het eigen 
vermogen in een privaat en publiek deel. Binnen ATG B.V. maakte het verlies namelijk al deel 
uit van het publieke deel van het eigen vermogen. 

De bovengenoemde maatregelen hebben volgens het ROC ook effect in die zin dat de kosten 
aanzienlijk zijn gereduceerd en er daadwerkelijk inkomsten uit de activiteiten worden 
gegenereerd, bijvoorbeeld van de KLu en van andere ROC's. Uit de - door de huisaccountant -
gecontroleerde jaarrekening 2014 blijkt dat ATG B.V. na de herstructurering een negatief eigen 
vermogen heeft van€ - 517.000 per 31 december 2014 en over 2014 een positief resultaat van 
€ 103.000. 

Hiermee is er een begin gemaakt met het aanvullen van het negatieve private deel van het 
eigen vermogen. Het ROC heeft aangegeven dat de private activiteiten op termijn moeten gaan 
bijdragen aan de publieke activiteiten in plaats van daar middelen aan te onttrekken. 

1 1 Gate2 is een regionaal project ("hét cluster voor Aerospace & Maintenance (A&M) in Midden-Brabant") voor gebiedsontwikkeling 
waarin onder andere de gemeenten Tilburg en Gilze-Rijen participeren. 

1 2 RWTC B.V. (Rotary Wing Training Center) was een 51% deelneming van WCAA B.V. met opleidingen voor helicopter onderhoud. 
1 3 NEWCO AM&TS betreft AM&TS B.V. na de herstructurering per 1 januari 2014 en omvat private activiteiten. 
1 4 Geïntegreerd jaardocument 2014, blz. 142 en 146. 
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2.1.2. Bevindingen ATG B.V. 

De activiteiten van ATG B.V. bestaan grotendeels uit 
• het verzorgen van mbo en Part onderwijs (tot de herstructurering); 
• het ontwikkelen, onderhouden en afnemen van Part examens voor ROC West-Brabant en 

voor andere ROC's; 
• het verkopen van lesmateriaal aan ROC West-Brabant en andere ROC's en 
• het verzorgen van typetrainingen. 

Het verzorgen van mbo en Part onderwijs is na de herstructurering per 1 januari 2014 
ondergebracht bij Markiezaat College. 

Zoals in paragraaf 2.1.1. vermeld wordt het bekostigde mbo-onderwijs aangeboden aangevuld 
met het Part-onderwijs. Er zijn enkele verschillen tussen het mbo- en Part-onderwijs. Om te 
slagen moet de deelnemer voor een Part-examen voor iedere module een score van tenminste 
een 7,5 halen en niet de lagere norm van het reguliere mbo-examen . Daarnaast is voor Part 
voorgeschreven dat alles wat geleerd wordt, ook in de praktijk moet worden gebracht. Dat 
betekent dat er voor Part jaarlijks minimaal 1200 uur beroepspraktijkvorming (bpv) moet 
worden gegeven respectievelijk zijn gevolgd, aanzienlijk meer dan voor mbo 1 5

• Voorts moet in 
de bpv worden gewerkt met de voor het onderhoudswerk voorgeschreven 'gecertificeerde' 
machines, gereedschappen en materialen, wat de bpv duurder maakt dan reguliere bpv. 

Door de inspectie worden in de onderzoekrapportage "Private activiteiten van bekostigde 
onderwijsinstellingen" 16 van 18 mei 2015 private activiteiten als volgt omschreven: "Private 
activiteiten worden in deze rapportage gedefinieerd als activiteiten die niet alleen dienen voor de 
uitvoering van de bekostigde wettelijke taak". De bekostiging omvat de voor de wettelijke taak 
bedoelde bijdragen van de overheid en van de deelnemers." 

Het aanbieden van Part-onderwijs door het ROC is een nadere en uitgebreide invulling van een 
bekostigde wettelijke taak van de instelling, namelijk het verzorgen van mbo opleidingen voor 
vliegtuigonderhoud. De kwalificatiedossiers van de WEB-opleidingen bevatten immers een 
minimum voor de opleiding om voor bekostiging in aanmerking te komen en er bestaat geen 
verplichting om je als onderwijsinstelling te beperken tot het minimum. Door het aanbieden van 
Part-onderwijs wordt aan de deelnemers een betere startpositie gegeven op de arbeidsmarkt. 
Het verzorgen van het Part-onderwijs is dan ook een publieke activiteit. 

Het ROC moet wel zorg dragen voor een adequate dekking van de 'extra' kosten voor het 
aanbieden van Part-onderwijs, die niet (verplicht) mogen drukken op de deelnemers die zich 
willen beperken tot het Web-onderwijs. Op grond van artikel 8.1.4. en artikel 8a.2.2, derde lid, 
onderdeel d van de Web zijn voor het Web-onderwijs, naast het wettelijk lesgeld, alleen 
vrijwillige ouder- en deelnemersbijdragen toegestaan die met instemming van de ouders moeten 
worden vastgesteld en aangewend. Het ROC heeft ervoor gekozen om de extra kosten van het 
aanbieden van Part onderwijs te financieren door middel van een reallocatie van de 
rijksbekostiging naar de vliegtuigonderhoudopleidingen. Ook bijdragen van derden zonder 
tegenprestatie (in casu sponsoring) zouden voor dekking kunnen zorgen. 

Het is toegestaan om bij de dekking van de 'extra' kosten voor het aanbieden van Part~ 
opleidingen deelnemersbijdragen te vragen, waarmee de 'upgrading' van de Web-opleiding naar 
een Part-certificaat een (voor de deelnemer verplichte of facultatieve) private activiteit zou 
worden die is verbonden aan de Web-opleiding. In dit laatste geval is er sprake van bijdragen 
van derden met een tegenprestatie voor de uitvoering van een niet bekostigde wettelijke taak 
en dan is het een private activiteit. 

1 5 Voor het mbo onderwijs gelden andere lagere normen , zie hiertoe onder meer artikel 7.2.2. lid 2, artikel 7 .2. 7. lid 3 en artikel 
7.2.4a . lid 2 en 3 van de WEB. 

1 6 Het rapport is op 13 augustus 2015 door de minister met haar beleidsreactie aan de Tweede Kamer gestuurd (Tweede Kamer, 
vergaderjaar 2014-2015, 28 753, nr. 37) . De minister neemt de beleidsaanbevelingen van de inspectie over. 
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Het bovenstaande is eveneens van toepassing voor het ontwikkelen en verkopen van Part
lesmateriaal en -examens in zoverre dat zonder specifieke tegenprestatie door en binnen het 
ROC zelf gebeurt als onderdeel van het reguliere onderwijs. Het zou dan ook een publieke 
activiteit zijn. Bij het verkopen van examens en lesmateriaal aan andere ROC's is echter sprake 
van bijdragen van derden met een tegenprestatie. Tevens betreft het geen activiteit voor het 
eigen bekostigde wettelijk onderwijs van het ROC, waardoor deze activiteiten privaat zijn. 

De commerciële typetrainingen vallen buiten het mbo en dus buiten de wettelijke taak en zijn 
private activiteiten die vallen binnen thema 2 'Investeren van publieke middelen in private 
activiteiten' van Notitie Helderheid. De trainingen hebben een meerwaarde voor de bekostigde 
wettelijke taak en het versterkt de positie van de instelling. Indien het gaat om een private 
activiteit zonder onderwijskundige meerwaarde, is het voor de onderwijsinstelling slechts 
mogelijk om dit te financieren uit private middelen. 

De besluitvorming over de investeringen in de vliegtuigopleidingen in ATG B.V. kwam in 2009 
tot stand zonder een zorgvuldige risicoanalyse en beheersmaatregelen. Bij de opzet was er 
sprake van dat de andere ROC's en de 'bediende' bedrijven en instellingen zouden bijdragen. 
Tevens was het ROC in de veronderstelling dat de rijksoverheid de bekostiging meer in 
overeenstemming zou brengen met de noodzakelijke kosten voor een opleiding die rekening 
houdt met de wettelijke eisen die aan de beroepspraktijk worden gesteld. Deze 
veronderstellingen hadden voor de aanvang van de activiteiten in duidelijke afspraken moeten 
zijn geborgd. De inspectie vindt dat het ROC erg laat het roer heeft omgegooid en voor ATG B.V. 
een andere koers heeft uitgezet met een meer realistisch perspectief. Na de start van de 
activiteiten in 2009 werd pas in 2012 een begin gemaakt met de herstructurering die in 2014 
resultaat opleverde. Het huidige bestuur heeft daaraan bijgedragen en heeft daarmee, zoals 
blijkt uit de - door de huisaccountant - gecontroleerde jaarrekening 2014, resultaat behaald. 

De inspectie stelt in het algemeen vast dat het jaarverslag geen duidelijk beeld geeft van de 
omvang, de motieven, de aard en het (risico-)beheer van de private activiteiten en van de 
daarmee samenhangende financiële stromen. 

2.2 ROC Corbeille B.V. 

2.2.1. Achtergrond van ROC Corbeille B.V. 

ROC Corbeille B.V. is een 100% deelneming van het ROC, waarin het pand Trivium te Etten-Leur 
is ondergebracht. Het pand Trivium bestaat uit een hoteldeel, een lesgebouw en een 
kantoortoren. Het pand Trivium is begin 2003 gekocht om Mbo-opleidingen (en 
contractonderwijs) te huisvesten, waaronder een hotelaccommodatie als leerbedrijf voor de twee 
hotelscholen en een praktijkhuis voor de opleidingen Verpleging en Verzorging. Uit de notulen 
van de Raad van Toezicht d.d. 26 november 2002, 10 december 2002 en 30 januari 2003 blijkt 
dat er nauw overleg heeft plaatsgevonden tussen het toenmalige bestuur en de Raad van 
Toezicht voordat tot de aankoop van het pand Trivium besloten werd. Meer specifiek is 
gesproken over of het financieel verantwoord was en over het gebruik voor het onderwijs. 

In de jaren erna heeft het ROC afwijkend besloten over de huisvesting van de opleidingen die 
eerder in het Trivium waren gedacht, zodat het pand maar zeer beperkt voor het onderwijs 
wordt ingezet. Aan die besluiten lagen volgens het ROC met name onderwijskundige redenen 
ten grondslag, waaronder dat de ruimte niet geschikt was, dat er geen synergie met ander 
onderwijs was door de geïsoleerde ligging, en dat hotelexploitatie als leerbedrijf niet haalbaar 
was. 

Mede als gevolg van de beperkte inzet van het pand Trivium voor het onderwijs en 
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bezettingsproblemen, sloot ROC Corbeille B.V. sinds de aankoop van het pand Trivium jaarlijks 
af met een negatief resultaat en loopt het negatieve eigen vermogen op tot€ - 12.517.000 
ultimo 2014' 1 • Tevens kreeg het ROC te maken met andere (externe) ontwikkelingen 
waaronder het instorten van de kantorenmarkt als gevolg van de kredietcrisis en het failliet gaan 
van de hotelexploitant. 

Mede op basis van extern ingewonnen advies, heeft het ROC besloten om het pand Trivium 
voorlopig aan te houden en de minder goed verhuurbare onderdelen in te zetten voor het 
bestuur en de ondersteunende diensten van het ROC en de overige ruimten te verhuren. Dit 
betekent voor het ROC dat het bestuurscentrum dat sinds 2004 gehuisvest was in de 
kantoortoren medio 2015 is verhuisd naar het voormalige lesgebouw in het Trivium, zodat de 
kantoortoren die naar verwachting makkelijker verhuurbaar is, vrij komt te staan. Inmiddels is 
voor het hoteldeel, ter vervanging van de failliet gegane exploitant, een andere exploitant 
gevonden. Tevens blijft het ROC alert op mogelijkheden om het pand Trivium te verkopen. 

2.2.2. Bevindingen ROC Corbeille B.V. 

Omdat grotendeels aan derden wordt verhuurd zonder noemenswaardige meerwaarde voor het 
onderwijs, zou dit tot de private activiteiten kunnen worden gerekend. Tot de aankoop van het 
pand is echter besloten vanuit de publieke bekostigde wettelijke taak, namelijk het geven van 
onderwijs. De aankoop en de exploitatie wordt dan ook bekostigd uit publieke middelen. Daarom 
is het bezit en de exploitatie van het Trivium een publieke activiteit en derhalve komen de 
verhuuropbrengsten ten gunste van de publieke middelen. Indien er sprake is van structurele 
restcapaciteit dan moet deze - voor zover mogelijk - worden afgestoten 1 8

• Het ROC houdt het 
pand aan om financiële redenen. Omdat bij verkoop op dit moment onvermijdelijk een 
aanzienlijk financieel verlies zal optreden acht het ROC afstoten nu niet in het belang van het 
onderwijs . 

De inspectie is kritisch bij de oorspronkelijke beoogde onderwijsinvulling die de aankoop van het 
pand Trivium motiveerde, omdat de later gehanteerde argumentatie om het pand Trivium toch 
niet voor onderwijs te gebruiken ook op dat moment relevant was en onderdeel van de afweging 
had moeten zijn. Het ROC benoemt in haar zelfevaluatie voor dit onderzoek dat er na aankoop 
van het pand Trivium besluiten zijn genomen, waarbij er onvoldoende rekening mee is gehouden 
dat bij de oorspronkelijke besluitvorming het pand bestemd was voor onderwijsdoeleinden. 
Hierbij stelt de inspectie dat het ROC vooraf onvoldoende stil heeft gestaan bij de mogelijke 
risico's die het ROC zou lopen bij aankoop van het pand Trivium . 

2.3 Financiële verrekeningen 

Binnen het ROC vinden financiële verrekeningen plaats met en tussen de genoemde entiteiten: 
het ROC, ROC Corbeille B.V., ATG B.V. en de dochtermaatschappijen AM&TS B.V. en WCAA B.V. 
De verrekeningen vinden grotendeels plaats via een rekening-courant verhouding met het ROC. 
De belangrijkste verrekeningen betreffen: 

• het door AM&TS B.V. en WCAA B.V. gezamenlijk gebruiken van het pand te Hoogerheide 
dat in bezit is van de moedermaatschappij ATG B.V. en inmiddels is overgedragen aan 
het ROC; 

• het door ATG B.V. respectievelijk door het ROC in rekening brengen van huur aan 
AM&TS B.V. (en WCAA B.V.); 

• het in rekening brengen van Part 147 en °66 examens en examinering door AM&TS B.V. 
aan het ROC; 

'
7 Geïntegreerd jaardocument 2014, blz. 143. 

' " Brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer met als onderwerp 'Onregelmatigheden bekostiging in het (hoger) onderwijs' 
van 20 juli 2005 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 28248, nr. 84) 
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• het in rekening brengen van afname van lesboeken door AM&TS B.V. aan het ROC; 
• het in rekening brengen van huur door ROC Corbeille B.V. bij het ROC; 

het in rekening brengen van rente op de rekening courant verhoudingen door het ROC 
aan de entiteiten; 

• het in rekening brengen door het ROC van de kosten van werknemers die doorgaans in 
dienst zijn van het ROC maar hun werkzaamheden ('gedetacheerd') verrichten voor een 
andere entiteit. 

Voor het in rekening brengen van bovenstaande 'diensten' dient als uitgangspunt te worden 
genomen dat tenminste de integrale kostprijs wordt doorberekend: vanuit publiek aan privaat 
en vanuit privaat aan derden. Daarmee wordt gehandeld in overeenstemming met onder meer 
de handreiking voor de inrichting van onderwijskundige publiek-private arrangementen van 
2011. Bij de uitvoering van dit onderzoek trof de inspectie geen duidelijke kostentoerekening en 
transparante administratie aan waarmee de geldstromen van de onderscheiden entiteiten 
inzichtelijk werden gemaakt en werden onderscheiden naar publiek en privaat. Zo heeft de 
inspectie onvoldoende onderbouwing aangetroffen voor de kostenverdeling van voorzieningen 
die zowel voor publieke als private activiteiten worden gebruikt. Hiervoor verwijst de inspectie 
bij voorbeeld naar de toerekening van het pand te Hoogerheide aan de publieke en private 
activiteiten en het toerekenen van verhuuropbrengsten van dit pand aan een publieke of private 
activiteit (zoals het gebruik van het examenlokaal). De inspectie heeft het ROC verzocht om 
alsnog inzichtelijk te maken wat de baten en lasten per activiteit zijn, die gesplitst worden naar 
publiek en privaat plus bepaling van het bedrag aan publieke middelen dat is geïnvesteerd in 
private activiteiten. 

Uit de opgave van het ROC concludeert de inspectie dat niet systematisch een integrale kostprijs 
is bepaald voor alle relevante interne verrekeningen in concernverband (tussen entiteiten en 
tussen publiek en privaat) en voor alle leveringen aan derden. Deels is gebruik gemaakt van 
marktconforme tarieven (mede bepaald op basis van onafhankelijk extern advies) en deels 
kwamen de in rekening gebrachte prijzen tot stand na onderhandelingen met derden (of intern). 
In zoverre een verrekening van een dienst van publiek aan privaat tegen een te lage prijs plaats 
vindt, zal het publieke resultaat te laag en het private resultaat te hoog zijn verantwoord. En dat 
heeft weer consequenties in de vorm van een te lage waarde voor het bedrag van de 
investeringen van publieke middelen in private activiteiten en voor de daarover in rekening te 
brengen rente. 
In zoverre de vanuit private activiteiten aan derden in rekening gebrachte prijs lager is dan de 
integrale kostprijs, resulteert hieruit een verlies dat leidt tot een lager resultaat voor die 
activiteiten, tot een lager privaat deel van het eigen vermogen (op de geconsolideerde balans 
van het ROC) en tot een hoger bedrag aan publieke middelen geïnvesteerd in private 
activiteiten. Het publieke bedrijf 'lijdt' hierdoor dus niet direct verlies, maar heeft wel meer 
middelen in de private activiteiten moeten investeren. 

Uit het ontbreken en niet toepassen van een integrale kostprijs resulteert dus onzekerheid over 
de waarde van het private respectievelijk publieke deel in het eigen vermogen en over de 
waarde van het bedrag aan publieke middelen dat is geïnvesteerd in private activiteiten. 
Het ROC neemt in het vervolg voor het opstellen van de kostprijsberekeningen voor de relevante 
te hanteren interne verrekenprijzen en de relevante extern in rekening te brengen prijzen de 
integrale kostprijs als uitgangspunt. 
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3 CONCLUSIE 

Voor dit specifieke onderzoek stonden onderstaande onderzoeksvragen centraal: 
• In hoeverre is er sprake van private dan wel publieke activiteiten bij ATG B.V. en ROC 

Corbeille B.V. ? 
• In hoeverre zijn de bestedingen, en in het bijzonder de investeringen in de private 

activiteiten bij ATG B.V. en ROC Corbeille B.V. rechtmatig? 
• In hoeverre voldoet de uitvoering en de financiële verantwoording van de private 

activiteiten aan de voor een mbo instelling geldende wet- en regelgeving? 

Publiek of private activiteiten 
Op grond van de in dit rapport beschreven bevindingen concludeert de inspectie dat de 
activiteiten binnen ATG B.V., met uitzondering van de ontwikkeling en verkoop van examens en 
lesmateriaal en het aanbieden van de zogenoemde typetrainingen, zich als publieke activiteiten 
laten kwalificeren. Dit geldt eveneens voor het bezit en de exploitatie van het Trivium binnen 
ROC Corbeille B.V .. Op basis van deze conclusie stelt de inspectie dat de wet- en regelgeving 
voor private activiteiten beperkt van toepassing is op de activiteiten binnen ATG B.V. en ROC 
Corbeille B.V., aangezien het voornamelijk publieke activiteiten zijn. Het aanbieden van Part
onderwijs zoals vormgegeven door het ROC is een nadere en uitgebreide invulling van een 
bekostigde wettelijke taak van de instelling, namelijk het verzorgen van mbo-opleidingen voor 
vliegtuigonderhoud. Het is dan ook een publieke activiteit. Activiteiten die los staan van het 
verzorgen van het eigen mbo-onderwijs en die tegen betaling (ook) voor derden worden verricht 
zijn private activiteiten. Zo zijn het ontwikkelen en afnemen van Part-erkende examens (ook 
voor andere ROC's), het maken en verkopen van lesmateriaal en het aanbieden van 
zogenoemde type-trainingen private activiteiten. 

Investeren van publieke middelen in private activiteiten 
De besluitvorming over de investeringen in de vliegtuigopleidingen in ATG B.V. kwam in 2009 
tot stand zonder een zorgvuldige risicoanalyse en beheersmaatregelen. Het ROC heeft 
onvoldoende de toezeggingen van derden geborgd en was onvoldoende kritisch ten aanzien van 
de positieve verwachtingen. De inspectie vindt dat het ROC erg laat het roer heeft omgegooid en 
voor ATG B.V. een andere koers heeft uitgezet met een meer realistisch perspectief. Na de start 
van de activiteiten in 2009 werd pas in 2012 een begin gemaakt met de herstructurering die in 
2014 resultaat opleverde. 

Het investeren van publieke middelen door het ROC in deze private activiteiten is rechtmatig 
omdat de activiteiten liggen in het verlengde van de bekostigde publieke activiteiten en daarvoor 
meerwaarde hebben. Of die investering van publieke middelen niet onevenredig groot is in 
verhouding tot de meerwaarde voor het bekostigde wettelijke onderwijs kon de inspectie niet 
beoordelen omdat het bedrag van die investering in het onderzoek niet is vastgesteld. Uit het 
ontbreken en niet toepassen van een integrale kostprijs voor relevante prijzen resulteert 
namelijk onzekerheid over de waarde van het private respectievelijk publieke deel in het eigen 
vermogen en over de waarde van het bedrag aan publieke middelen dat is geïnvesteerd in 
private activiteiten. 
De inspectie vindt dat de aankoop van het Trivium onvoldoende was doordacht. De 
onderwijskundige aspecten die later onderwijshuisvesting in het Trivium onwenselijk maakten 
hadden al bij de aankoop kunnen en moeten worden overwogen. Hierbij stelt de inspectie dat 
het ROC vooraf onvoldoende stil heeft gestaan bij de mogelijke risico's die het ROC zou lopen bij 
aankoop van het pand Trivium. Het complex bevat nu mede met publieke middelen 
gefinancierde structurele overcapaciteit en die moet - als dat mogelijk is - worden afgestoten. 
Het ROC kiest ervoor om het complex voorlopig aan te houden, omdat het bij verkoop op dit 
moment onvermijdelijke financiële verlies niet in het belang van het onderwijs wordt geacht. 
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Uitvoering en verantwoording van de private activiteiten 
De inspectie vindt de verantwoording over de private activiteiten onvoldoende transparant. Niet 
gemakkelijk kan worden vastgesteld of door publiek aan privaat en door privaat aan derden de 
integrale kostprijs in rekening wordt gebracht. Het ROC heeft aangegeven dat zij niet de 
integrale kostprijs in rekening hebben gebracht, maar dat de in rekening gebrachte tarieven zijn 
bepaald op basis van de onderhandelingen met andere ROC's en bedrijven of op basis van 
marktconforme tarieven. Het is mogelijk dat deze lager zijn dan de integrale kostprijs. De 
regelgeving schrijft voor dat tenminste de integrale kostprijs in rekening wordt gebracht. De 
betreffende regelgeving spreekt verder onder meer van transparante verantwoording over de 
financiële stromen gemoeid met private activiteiten 1 9

• Meer in het algemeen stelt de inspectie 
vast dat het ROC in de jaarstukken geen duidelijk beeld geeft van de omvang, de motieven, de 
aard en het (risico-)beheer van de private activiteiten. 

De inspectie is positief over het voornemen van het ROC om de publieke middelen niet verder in 
te zetten voor private activiteiten en om de reeds daarvoor ingezette publieke middelen weer 
volledig beschikbaar te laten komen voor de publieke activiteiten. 

Ter afronding van dit onderzoek heeft de inspectie de bevindingen met het ROC besproken en 
met het ROC afgesproken dat het ROC uiterlijk in het jaarverslag 2016 het volgende realiseert: 

• specificeert welke activiteiten zich kwalificeren als een publieke of private activiteit en 
waarom; 

• de bij de private activiteiten horende geldstromen en verrekenprijzen transparant 
benoemt en toelicht; 
(mede op basis daarvan) inzichtelijk maakt wat de ontwikkeling is van het uit publieke 
middelen geïnvesteerde bedrag in private activiteiten en van het private deel van het 
eigen vermogen en 
specificeert langs welk pad en op welk moment het uit publieke middelen in private 
activiteiten geïnvesteerde bedrag weer volledig voor de publieke activiteiten beschikbaar 
zal zijn. 

Het ROC maakt in de periode april - mei 2016 een eerste voorzet en informeert de inspectie 
tussentijds over de voortgang in het realiseren van bovenstaande afspraken, 

19 Brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer met als onderwerp 'Onregelmatigheden bekostiging in het (hoger) onderwijs' 
van 20 juli 2005 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 28248, nr. 84), pagina 3: ""5. de instelling moet zich - zowel in de 
richting van het ministerie van OCW als richting relevante stakeholders - over de publieke en private activiteiten en bijbehorende 
geldstromen transparant verantwoorden in het financieel jaarverslag en bestuursverslag "" 
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BIJLAGE 1 - JURIDISCHE STRUCTUUR VLIEGTUIGOPLEIDINGEN 

Voor de herstructurering 
per 1 januari 2014 

Na de herstructurering 
per 1 januari 2014 

ROCWB ROCWB 

100% 100% 

ATG B.V. ATG B.V. 

100% 

AM&TS B.V. WCAA B.V. AM&TS B.V. 

51% 

RWTC B.V. 

Aircraft Maintenance AM&TS B.V. biedt hoogwaardige opleidingen aan in de 
& Training School luchtvaartonderhoudtechniek op basis van Part 66/Part 
(AM&TS B.V.) 147. Tevens houdt de B.V. de Part 147 erkenning in 

stand. 
World Class Aviation WCAA B.V. richt zich op professionals werkzaam in de 
Academy (WCAA luchtvaartindustrie en verzorgt typetrainingen die gericht 
B.V.) zijn op specifieke vliegtuigen. Uit de statuten van WCAA 

B.V. blijkt onder andere dat de doelgroep van WCAA B.V. 
met name civiel en militair van aard was. 

Rotary Wing Training RWTC B.V. volgt uit een samenwerking met Boeing, 
Centre (RWTC B.V.) waarbij besloten is om de typetrainingen voor 

helikopteronderhoud onder te brengen in Nederland. 
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