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1. Inleiding  

1.1 Aanleiding  

Er is steeds meer sprake van samenwerking tussen publieke bekostigde onderwijsinstellingen en 

private partijen om zo inhoudelijke doelen van beleid te realiseren. Binnen alle sectoren van het 

bekostigd onderwijs worden ook private activiteiten uitgevoerd om daarmee de meerwaarde voor de 

bekostigde taken (onderwijs, onderzoek en valorisatie) te leveren. Deze meerwaarde kan liggen in 

het extra verwerven van middelen voor onderwijs en onderzoek, het verbeteren van het innovatief 

vermogen, aansluiting van het onderwijs en onderzoek op de (arbeids)markt of bijvoorbeeld het 

laten profiteren van onderwijs en onderzoek van kennis en infrastructuur van bedrijven. 

Voorbeelden zijn samenwerkingen die voortvloeien uit het RIF MBO, de Centres of Expertise in het 

hbo, maar ook de samenwerking met de kinderopvang in het primair onderwijs.  

Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen worden enerzijds vanuit de overheid 

aangemoedigd. Dit aanmoedigen beperkt zich tot de private activiteiten die de bekostigde wettelijke 

taak (kunnen) stimuleren of die bijvoorbeeld bijdragen aan innovatie, de regionale economische 

ontwikkeling of die anderszins helpen een maatschappelijk probleem op te lossen. Anderzijds 

worden private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen door diezelfde overheid kritisch 

bekeken.  

De Inspectie van het Onderwijs heeft vorig jaar onderzoek gedaan naar de private activiteiten van 

bekostigde onderwijsinstellingen in het primair onderwijs tot en met het hoger onderwijs.  

Uit dit onderzoek komt naar voren dat de instellingen volgens de Inspectie van het Onderwijs weinig 

moeite hebben met beleid en regelgeving voor private activiteiten. Hoewel zij zich daardoor niet 

beperkt voelen in hun handelingsvrijheid, geven ze tegelijkertijd wel aan dat de regels niet erg 

duidelijk zijn. Uit het rapport komt verder naar voren dat de instellingen zich bewust zijn van de 

risico’s. Ze voeren zelf beleid om die risico’s te beheersen. 

1.2 Vraagstelling  

In de beleidsreactie op het onderzoeksrapport opgesteld door de Inspectie van het Onderwijs zijn 

maatregelen aangekondigd die verdere uitwerking vragen. Eén daarvan is verduidelijking van 

regelgeving en meer communicatie over de (on)mogelijkheden. Ter voorbereiding op deze verdere 

uitwerking van de maatregelen, is er bij het Ministerie van OCW behoefte om meer inzicht te krijgen 

in de problematiek die er speelt bij deze instellingen ten aanzien van publiek-privaat: waar wringt het 

nu? Wat is het overkoepelende beeld en wat zijn de rode draden? Hiertoe heeft het Ministerie van 

OCW (in het vervolg: het ministerie) gevraagd om een overzicht van historische casuïstiek. 
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1.3 Scope van het onderzoek 

Bij dit onderzoek gaat het om cases en andere gegevens vanaf 2004 tot en met het heden, waarbij 

gezocht is naar bestaande informatie bij meerdere bronnen en partijen die actief betrokken waren bij 

dit onderwerp vanaf 2004.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 – Tijdlijn. 

1.4 Analysekader 

Berenschot heeft in overleg met het ministerie het volgende analysekader vastgesteld om de 

beschikbare casuïstiek en documentatie te analyseren.  

 Structurering op basis van de thema’s uit de ‘Handreiking voor de inrichting van 

onderwijskundige Publiek Private arrangementen’. Welk thema of welke thema’s uit de 

handreiking is/zijn aan de orde?  

 Bij welke onderwijssectoren speelt de problematiek? Wo, hbo, mbo, vo, po/so? 

 Bij wie wringt het? Bijvoorbeeld bij het ministerie, Inspectie van het Onderwijs/toezichthouders, 

de markt of de onderwijsinstellingen zelf?  

Onderzoeksvraag 

Wat zijn de rode draden uit de beschikbare informatie en zijn er nu voldoende gegevens om te 

kunnen constateren óf (en zo ja) en op welke gebieden er onduidelijkheid bestaat bij de 

bekostigde instellingen over het vraagstuk publiek- privaat (in relatie tot wetgeving en 

handreiking)? 
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 Waar wringt het? Op welke eventuele onduidelijkheid in regelgeving of uitleg van regelgeving 

wijst de cases, jurisprudentie of onderzoek? 

 En/of wringt het meer of minder ook in de sfeer van mogelijke onwenselijkheid vanuit 

maatschappelijk perspectief? 

 Is de gevonden casus, naar onze inschatting, nog actueel of inmiddels ingehaald door nieuwe 

ontwikkelingen? 

 Wordt de problematiek, naar onze inschatting, ervaren als belangrijk en/of urgent? 

Bij deze analyse zijn de vragen ‘wat zijn de rode draden, bij welke specifieke thema’s in de 

handreiking bestaat onduidelijkheid en zijn er nu voldoende gegevens om te kunnen constateren 

dat er onduidelijkheid bestaat bij de instellingen over het vraagstuk publiek- privaat (in relatie tot 

wetgeving en handreiking)’, meegenomen. 

1.5 Aanpak 

Het onderzoek bestond uit verschillende stappen. Het onderzoek is gestart met een eerste gesprek 

met een afvaardiging van de werkgroep publiek-privaat bij het ministerie. In dit startgesprek is de 

aanpak van het onderzoek besproken, is de eerste beschikbare documentatie overgedragen en zijn 

er (extra) te raadplegen bronnen genoemd. Daarna is de verzameling van de relevante bronnen van 

start gegaan. Een overzicht van de geraadpleegde bronnen en de opgehaalde informatie daarbij, is 

te vinden in hoofdstuk 2. Nadat de informatie opgehaald is, hebben we deze per thema uit de 

handreiking geanalyseerd. Dit is gedaan aan de hand van het hierboven genoemde analysekader. 

Hierbij hebben we gebruik gemaakt van een door ons opgestelde schema (zie tabel 1), waar wij de 

beschikbare informatie mee geanalyseerd hebben.  

Bron 

[naam van 

case, 

document of 

stuk]  

Thema – handreiking  

Onderwijskundige 

meerwaarde  

Proportionele inzet en 

financieel risicobeheer 

Continuïteit 

van het 

onderwijs  

Geen 

oneerlijke 

concurrentie 

Toezicht, 

verantwoording, 

transparantie en 

integriteit 

  Welke sector? 

 Bij wie wringt het? 

 Welke 

regelgeving/uitleg?  

 Discussie over 

onwenselijk? 

 Actueel 

 Urgent/belangrijk 

 Welke sector? 

 Bij wie wringt het? 

 Welke 

regelgeving/uitleg?  

 Discussie over 

onwenselijk? 

 Actueel 

 Urgent/belangrijk 

Etc.   

Tabel 1- Analyseschema. 

Naast het analyseren van de opgehaalde informatie, hebben we ook interviews gehouden met 

sleutelfiguren en met sectorraden waarin specifiek ook de vraag inzake historische en mogelijke 

nieuwe casuïstiek werd voorgelegd. In paragraaf 2.3 geven wij een overzicht van de geïnterviewde 
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personen. Uiteindelijk is deze rapportage opgesteld met de uitkomsten van de opgehaalde bronnen 

en de antwoorden op de onderzoeksvragen.  

1.6 Definities  

We hebben onderstaande definities gehanteerd. 

Private activiteiten 

Activiteiten die niet alleen dienen voor de uitvoering van de bekostigde wettelijke taak. Dit is de 

definitie die de Inspectie van het Onderwijs hanteert gezien vanuit de onderwijswetgeving. De 

overige activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen zijn de publieke (of wettelijke) taken. 

Publieke activiteiten  

Alle activiteiten die uitsluitend dienen voor de uitvoering van de bekostigde wettelijke taak, conform 

de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), Wet educatie en 

beroepsonderwijs (WEB), Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), de Wet op het primair onderwijs 

(WPO) en de Wet op de expertisecentra (WEC).  

Publiek/private cases 

Een concreet geval waarin het onderscheid tussen publieke en private activiteiten speelt. 

Berenschot heeft enkel de gevallen waarbij voldoende feitelijke gegevens voor handen zijn, in de 

zin van objectieve en verifieerbare gegevens, als cases aangemerkt. Waar dergelijke gegevens 

ontbreken, beschouwt Berenschot het als een signaal (maar niet als een casus).  

Handreiking 

Handreiking voor de inrichting van onderwijskundige publiek-private arrangementen 1 februari 2011. 

Deze handreiking is bedoeld voor bekostigde mbo- en ho-instellingen die publiek-private activiteiten 

(willen) ontplooien om invulling te geven aan de uit de wet voortvloeiende onderwijstaken. De 

handreiking sluit aan bij de neergelegde voorwaarden uit de notities Helderheid. Er worden een 

aantal thema’s genoemd in de handreiking: onderwijskundige meerwaarde, proportionele inzet, 

financiële en andere risico’s, continuïteit van het onderwijs, geen oneerlijke concurrentie en toezicht, 

verantwoording, transparantie en integriteit.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

55230 7 

 

2. Uitkomsten van het bronnenonderzoek  

2.1 Gebruikte bronnen  

Het ministerie had ten behoeve van dit onderzoek al enkele bronnen benoemd waar eventueel 

relevante informatie te vinden zou zijn. Dit zijn de volgende bronnen:  

 Archieven Platform Publiek Privaat. 

 Jurisprudentie in het kader van het onderzoek van de Commissie-Schutte ( en de notities 

Helderheid). 

 Zwartboek NRTO. 

 Kennis/documentatie Platform Bèta Techniek. 

 Gegevens onderzoek Inspectie van het Onderwijs ‘Private activiteiten van bekostigde 

onderwijsinstellingen’. 

 ACM. 

Naast het benoemen van deze mogelijke bronnen, heeft het ministerie nadrukkelijk gevraagd om 

verder te zoeken dan deze informatie. In de volgende tabel geven wij een overzicht van welke 

bronnen we hebben gevonden, waar we naar deze informatie hebben gezocht (bij welke 

organisatie) en wat de relevantie van deze bronnen is geweest voor dit specifieke onderzoek.  
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2.2 Overzicht opgehaalde bronnen  

Naam bron  Organisatie Relevantie  

Archief voormalig directie rekenschap  Inspectie van het Onderwijs (voorheen bij OCW) Bevat informatie over een aantal publiek/private cases bij een 
aantal bekostigde onderwijsinstellingen. 

Archief Stuurgroep-Schutte OCW De ‘Schuttezaken’ zien niet expliciet op het onderwerp 
publiek/private activiteiten bij bekostigde onderwijsinstellingen. 
Het gaat daar met name om onregelmatigheden in de 
bekostiging. 

Voormalig platform Publiek-Privaat (EPP) Inspectie van het Onderwijs Bevat waardevolle informatie met betrekking tot een aantal 
publiek/private cases binnen bekostigde onderwijsinstellingen.  

Documentatie onderzoek Inspectie van het Onderwijs Inspectie van het Onderwijs  Bevat waardevolle informatie over hoe het thema 
publiek/privaat in de sector leeft, maar heeft geen concrete 
casuïstiek.  

Uitdraai signalen over onderwijs- en 
onderzoeksinstellingen vanaf 2004 

Autoriteit Consument en Markt  Bevat informatie over verschillende signalen:  

 Signalen over ondernemers die vinden dat bekostigde 
onderwijsinstellingen zich in het geheel niet op de markt 
zouden moeten begeven. 

 Signalen over bekostigde onderwijsinstellingen die – naast 
hun kerntaken – steeds meer commerciële taken gaan 
verrichten, zoals onderzoek, advies en opleidingen voor 
externen.  

 Signalen over bekostigde onderwijsinstellingen die eigen 
ruimtes exploiteren. 

Bezwaren bekostigde onderwijsinstellingen na 
beschikkingen van OCW 

DUO afdeling bezwaar en beroep  De afdeling Bezwaar en Beroep van DUO heeft aangegeven 
niet over jurisprudentie of relevante cases te beschikken.  

Jurisprudentie  www.rechtspraak.nl  

curia.europa.eu  

Zie bijlage 3. 

http://www.rechtspraak.nl/
http://www.curia.europa.eu/
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Naam bron  Organisatie Relevantie  

Archief Directie Toezicht- en Handhavingsbeleid 
ministerie OCW 

Nationaal Archief Op het moment van schrijven is het archief Directie Toezicht- 
en Handhavingsbeleid van het ministerie OCW nog niet 
beschikbaar in het Nationaal Archief. Dit gebeurt op korte 
termijn. 

Vraagbaak publiek privaat samenwerken Platform Bèta Techniek Vragen over: 

a) fiscale zaken (btw, aanbesteding, VPB, etc.) 

b) regelgevend OCW (docenten, onderwijstijd, etc.) 

c) overige regelgeving (subsidies, veiligheid, etc.) 

Geen directe casuïstiek omtrent publiek-privaat.  

NRTO Zwartboek  NRTO Het zwartboek bevat een klein gedeelte dat betrekking heeft op 
het onderwerp (vermeende) marktverstoring door opleidingen 
van bekostigde instellingen. Betreft vooral uitbesteding. Geen 
duidelijke relevante cases voor dit onderzoek.  

Rapport Commissie van der Touw  Niet van toepassing De commissie doet een aantal aanbevelingen. Er zit geen 
informatie in met betrekking tot relevante cases.  

Stukken Congres Academisch Ondernemerschap 29 
maart 2016  

 

Niet van toepassing Algemene presentatie over dit thema, bevat geen informatie in 
de zin van relevante cases.  

Uitkomsten Evaluatie Wet Markt en Overheid 2012 – 
2015 (Ecorys en Bird&Bird) 

Ministerie EZ Er zijn diverse beelden opgehaald over de problematiek markt 
en overheid in relatie tot het onderwijs – betreffen meer 
signalen dan directe cases. 

2 artikelen: Ongelijke spelregels voor het online 
onderwijs (2015) en Instellingen voor hoger onderwijs 
op de markt. Normen voor investeringen in private 
activiteiten (2013).  

Niet van toepassing Relevante jurisprudentie, zie bijlage 3. 

Wet- en regelgeving  Niet van toepassing Zie bijlage 2. 
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2.3 Geïnterviewde personen 

 Peter van Putten, directie VO bij het Ministerie Onderwijs Cultuur & Wetenschappen. 

 René Loep, directie MBO bij het Ministerie Onderwijs Cultuur & Wetenschappen.  

 Ron van der Meer, directie HO&S bij het Ministerie Onderwijs Cultuur & Wetenschappen. 

 Ali Mohammad, promovendus Universiteit Leiden. Ali Mohammad doet onderzoek naar 

marktactiviteiten van hoger onderwijsinstellingen.  

 Hélène de Krom en Ronald Timmerman, Autoriteit Consument & Markt. 

 Mike van den Tillaart, Inspectie van het Onderwijs. 

 Ria van ’t Klooster en Gülşen Karaer, Nederlandse Raad voor Training en Opleiding.  

 Aldert Jonkman, Vereniging Hogescholen. 

 Henk Kuppens, MBO-Raad. 

 Mirjam van Bult en Reinout van Brakel, VSNU.   

2.4 Conclusie met betrekking tot beschikbare bronnen in relatie tot onderzoeksvragen  

We hebben alle bronnen uit de tabel geanalyseerd. De informatie rondom dit thema is de afgelopen 

jaren fragmentarisch verzameld en vastgelegd. Er is dan ook geen sprake van structurele 

dossiervorming op dit terrein. De meest belangrijke aanvulling die er gevonden is op het tot nu toe 

bekende materiaal, zijn de mappen van de EPP (Expertisecentrum Publiek Privaat) die te vinden 

zijn in het archief van de Inspectie van het Onderwijs. Hierbij moet nog wel genoemd worden dat wij 

op dit moment nog de stukken uit het Archief Directie Rekenschap (met uitzondering van 2012) 

missen. Op het moment van schrijven zijn deze nog niet beschikbaar gesteld door het Nationaal 

Archief, we hebben de inhoud daarvan niet kunnen vaststellen.  

Uit de bestaande archieven en aangeleverde bronnen is veel informatie naar voren gekomen over 

het vraagstuk publiek – privaat. Desondanks leverde dit nauwelijks concrete casuïstiek van 

instellingen op om vast te kunnen stellen op welke thema’s uit de handreiking publiek-privaat de 

schoen precies wringt. Het gaat dan om de volgende thema’s: i) onderwijskundige meerwaarde, ii) 

proportionele inzet en financieel risicobeheer, iii) continuïteit van het onderwijs, iv) geen oneerlijke 

concurrentie en v) toezicht, verantwoording, transparantie en integriteit. Veelal betreffen het 

signalen, een vraag van een onderwijsinstelling of informatie in een andere vorm dan concrete 

casuïstiek. Ook in de bronnen van de Inspectie van het Onderwijs die zij heeft verzameld in haar 

recente onderzoek hebben wij geen concrete casuïstiek aangetroffen. Dit is verklaarbaar omdat dit 

onderzoek vanuit een ander, sector breed, perspectief is uitgevoerd.  

Omdat de beschikbare bronnen veelal met een ander doel zijn samengesteld hebben we niet meer 

dan enkele cases kunnen destilleren. Verdeeld over de bovenstaande thema’s, blijven er te weinig 

cases over om een rode draad te kunnen vaststellen.  

Niettemin heeft het onderzoek meer opgeleverd dan de oorspronkelijke vraag. Op basis van de 

bestudeerde bronnen en tijdens de interviews die we hebben gevoerd hebben we wel in meer 

algemene zin een beeld gekregen van waar de schoen wringt, of in de toekomst zou kunnen gaan 

wringen. In het volgende hoofdstuk gaan we daarop in.  
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3. Inzichten op basis van de opgehaalde informatie 

3.1 Inleiding 

Wij hebben op basis van de beschikbare informatie en de interviews in meer algemene zin een 

goed beeld gekregen, en daaraan verbonden behoefte, van de wijze waarop het vraagstuk publiek-

privaat speelt bij de (bekostigde) onderwijsinstellingen en koepelorganisaties (het gaat hierbij om de 

sectoren mbo, hbo en wo). Wij benadrukken dat het hierbij gaat om meningen van de instellingen. 

De kern van de beelden die wij hebben opgehaald, is dat bekostigde onderwijsinstellingen en 

koepelorganisaties niet zozeer ervaren dat het toetsingskader zoals neergelegd in de notities 

Helderheid en de Handreiking onduidelijk is. Zij kunnen hier in de praktijk goed mee uit de voeten. 

Deze bevinding correspondeert met de bevindingen van de Inspectie van het Onderwijs. 

Er is uit de gesprekken wel een behoefte naar voren gekomen om de volgende vragen beantwoord 

te krijgen voor de toekomst.  

3.2 Waaruit bestaat de behoefte van de bekostigde onderwijsinstellingen en marktpartijen in 

relatie tot het vraagstuk publiek-privaat? 

 Wanneer/vanaf welk moment bestempelt de Inspectie van het Onderwijs een activiteit van een 

bekostigde onderwijsinstelling als ‘privaat’ en niet langer als publiek? Is daar sectorbreed een 

beeld over te vormen dat kan uitmonden in een aantal richtlijnen vooraf (en niet alleen achteraf 

bij de verantwoording)? 

 Welke wet- en regelgeving is daarbij nog meer van toepassing (bv. staatssteun, wet markt & 

overheid)?  

 Welke instelling is bevoegd om klachten over (vermeend) oneerlijke concurrentie door 

bekostigde onderwijsinstellingen te behandelen? 

 Hoe kunnen bekostigde onderwijsinstellingen en marktpartijen makkelijk terugvinden of er 

vergelijkbare gevallen zijn geweest?  

Wanneer is sprake van private activiteiten en welke wet/regelgeving is nog meer van toepassing? 

Uit de gesprekken en uit de bronnen die wij onderzocht hebben, blijkt dat bekostigde 

onderwijsinstellingen het soms lastig vinden om te bepalen of/wanneer er nu sprake is van een 

private activiteit. Hierdoor zou het kunnen zijn dat onderwijsinstellingen activiteiten die privaat zijn, 

niet altijd bestempelen als private activiteiten.  

De bekostigde onderwijsinstellingen hebben bovendien te maken met potentieel drie verschillende 

definities om de reikwijdte van hun wettelijke verplichtingen te kunnen inschatten. 
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 Allereerst de definitie van 'private activiteiten' die de Inspectie van het Onderwijs hanteert: 

'activiteiten die niet alleen dienen voor de uitvoering van de bekostigde wettelijke taak'1. 

 Ten tweede de definitie van 'economische activiteiten' zoals Autoriteit Consument & Markt en de 

Europese Commissie hanteren bij het toepassen van de (Europese) mededingingsregels: 'elke 

activiteit die bestaat uit het aanbieden van goederen en diensten op een bepaalde markt'2. 

 Ten derde de definitie(s) 'onderneming'3 en 'ondernemer'4 in het fiscale zoals de Belastingdienst 

hanteert bij de vraag of een onderwijsinstelling aan belasting is onderworpen.  

Deze definities zijn andersluidend en overlappen elkaar deels. Iedere definitie vergt enige 

interpretatie, waardoor er 'grijze gebieden' kunnen zijn. We begrijpen van bekostigde 

onderwijsinstellingen en marktpartijen dat dit met name geldt ten aanzien van de definitie van 

'private activiteiten'.  

Waar bekostigde onderwijsinstellingen met name mee worstelen is dat zij voorafgaand aan het 

ondernemen van bepaalde activiteiten steeds een feitelijke en juridische analyse moeten maken om 

vast te stellen of zij onder een (combinatie van) onderwijs specifieke regelgeving of 

mededingingsregels vallen. Zij ervaren daarbij niet het comfort dat de gemaakte interpretatie ook de 

juiste is, terwijl een verkeerde interpretatie vergaande consequenties kan hebben.  

Dit kan er in resulteren dat bekostigde onderwijsinstellingen of te voorzichtig zijn of bijvoorbeeld ten 

onrechte niet de regels uit de notities Helderheid toepassen, omdat zij (ten onrechte) menen dat zij 

geen private activiteiten verrichten.5  

De bekostigde onderwijsinstellingen en marktpartijen geven aan dat zij het op prijs zouden stellen 

als zij nadere richtlijnen zouden kunnen krijgen over waar de grens tussen een publieke en een 

private activiteit ligt. Deze richtlijnen zouden vanuit de Inspectie van het Onderwijs en/of het 

Ministerie van OCW kunnen worden opgesteld in samenwerking met de verschillende 

onderwijssectoren.  

Welke instelling is bevoegd om kennis te nemen van klachten? 

Tegelijkertijd zullen marktpartijen met vragen, signalen of klachten een soortgelijke analyse moeten 

maken om vast te stellen tot welke (combinatie van) toezichthouder(s) zij zich moeten wenden. Uit 

de interviews begrijpen wij dat voor sommige partijen onduidelijk is of zij bij de Inspectie van het 

Onderwijs of de ACM terecht kunnen.  

                                                      

1
 Inspectie van het Onderwijsrapport, p. 14. 

2
 HvJ 16 juni 1987, zaak 118/85 (Commissie/Italië), ro. 7. Zie nader de uitleg zoals ACM deze heeft gegeven in 

naar aanleiding van vragen van de RDW op van 3 februari 2014, zaak 12.0266.01. 
3
 Zie artikel 2, lid 1 onder e en g, Wet vennootschapsbelasting 1969 (VPB). 

4
 Zie artikel 1, onder a, Wet op de omzetbelasting 1968 (btw). 

5
 Overigens is de fiscaliteit besproken en ook genoemd in de gesprekken en in bronnen, maar zullen wij hier 

verder niet op in gaan omdat het buiten de scope van het onderzoek valt. 

https://www.acm.nl/nl/download/publicatie/?id=12659
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Vanuit de interviews hebben wij bovendien opgetekend dat het voor de marktpartijen niet altijd 

duidelijk is of (pro-actief) toezicht wordt gehouden op (vermeende) concurrentievervalsing. De 

onduidelijkheid bij de private instellingen betreft dus met name het controlemechanisme voor 

eerlijke concurrentie en waar je moet aankloppen als er vermoedens zijn van oneerlijke 

concurrentie6.  

Kunnen bekostigde onderwijsinstellingen en marktpartijen makkelijk terugvinden of er vergelijkbare 

gevallen zijn geweest?  

Uit de bestudeerde documentatie en interviews komt verder naar voren dat het Ministerie van OCW 

en de Inspectie van het Onderwijs vragen van (bekostigde) onderwijsinstellingen voornamelijk een-

op-een in e-mails of telefoongesprekken beantwoordt. Deze beantwoording wordt in de regel niet 

openbaar. Een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs leidt tot een openbaar rapport, maar 

dit geldt niet voor vooronderzoeken. Dit leidt ertoe dat de beantwoording van vraagstukken voor 

derden (bijvoorbeeld andere onderwijsinstellingen en marktpartijen) niet kenbaar zijn. 

De bekostigde onderwijsinstellingen en koepelorganisaties geven aan dat zij daardoor niet goed 

kunnen voortborduren op de wijze waarop deze vraagstukken in het verleden zijn beantwoord. De 

bekostigde onderwijsinstellingen ervaren hierdoor het wiel opnieuw te moeten uitvinden bij het 

toetsen van hun eigen casuïstiek. Diverse koepelorganisaties geven aan dat zij tegen deze 

achtergrond hun eigen codes en guidelines hebben uitgegeven.  

3.3 Het veld is voortdurend in beweging: met elkaar in gesprek blijven is een noodzaak 

Door de innovatie in het onderwijs en nieuwe vormen van het organiseren van onderwijs ontstaan er 

ook steeds nieuwe vormen van publiek-private samenwerking. Vanuit de bestudeerde bronnen en 

gesprekken tekenen we op dat er waarde wordt gehecht aan een plek waar juist ook nieuwe 

vraagstukken op het gebied van publiek-privaat gedeeld en besproken kunnen worden. Uit de 

gesprekken komt naar voren dat er de afgelopen jaren in de verschillende gremia veel is gekeken 

naar de grenzen van de wet en de toepassing van bestaande regelgeving zoals de notities 

Helderheid. Instellingen en koepels zoeken juist nu, in een veld dat voortdurend in beweging is, ook 

naar een plek om te bespreken welke mogelijkheden er zijn om nieuwe samenwerkingen vorm te 

geven (uiteraard passend binnen de wetgeving). Dit houdt niet zozeer het beantwoorden van de 

vraag of iets wel of niet mag in, maar meer het wisselen van gedachten over mogelijkheden. 

                                                      

6
 In de beantwoording van Kamervragen, in de notities Helderheid en in de handreiking bij de Wet Markt en 

Overheid is overigens de rol van de Inspectie van het Onderwijs terzake gemeld. 
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4. Analyse en aanbevelingen 

De genoemde inzichten in hoofdstuk 3 laten zien dat de behoefte van de (bekostigde) 

onderwijsinstellingen in relatie tot het vraagstuk publiek-privaat niet zozeer ligt in de aanscherping 

van de regels van de notities Helderheid. Tegelijkertijd is duidelijk dat het vraagstuk publiek-privaat 

nog steeds op de agenda staat. Er bestaat bij de koepelorganisaties een brede behoefte om nader 

het gesprek met elkaar aan te gaan over het vraagstuk publiek-privaat. 

Vanuit deze analyse formuleren we de volgende aanbevelingen: 

1. Onze indruk is dat deze dialoog deels verder gebracht kan worden door middel van concrete (al 

dan niet geanonimiseerde/fictieve) voorbeelden. Wij zien dat waar concrete casuïstiek op tafel 

ligt7, dit in onze beleving leidt tot logische en consistente uitkomsten en wederzijds begrip. 

2. Het is in onze optiek mogelijk om enkele vaker terugkerende thema’s uit te lichten, zoals 

vastgoed (bijvoorbeeld het verhuren van faciliteiten die ook voor de publieke taak worden 

gebruikt), private activiteiten in het verlengde van de publieke taak (zoals naschoolse opvang) 

en contractonderwijs. Wij hebben in bijlage 1 een aanzet gegeven door drie, in onze beleving 

representatieve maar fictieve, cases uit te werken. 

3. Stel op basis van praktijkvoorbeelden gezamenlijk richtlijnen op wanneer sprake is van een 

private activiteit. Het is in onze optiek van belang om hierbij de koepelorganisaties (bekostigde 

onderwijsinstellingen en marktpartijen), de Inspectie van het Onderwijs en het Ministerie van 

OCW te betrekken. Dit zal naar onze verwachting leiden tot het vergroten van de gezamenlijke 

kennis over het vraagstuk publiek-privaat en bevordert een gezamenlijk perspectief.  

4. In ditzelfde verband zou in onze optiek beantwoord kunnen worden aan de wens van 

koepelorganisaties om in gezamenlijkheid van gedachten te kunnen wisselen over 

(nieuwe/actuele) vraagstukken op het gebied van publiek-privaat8 en de vraag wanneer sprake 

is van oneerlijke concurrentie9. Het vaststellen van een gedragen werkwijze zou kunnen helpen 

om de gezamenlijke dialoog te voeren over actuele ontwikkelingen. 

5. De Inspectie van het Onderwijs zou nader kunnen communiceren dat zij bereid is tot het 

verlenen van ‘compliance assistance’ aan bekostigde onderwijsinstellingen en dat zij het 

‘relevante’ loket zijn voor het vraagstuk publiek-privaat en bij vermeende concurrentievervalsing. 

                                                      

7
 Dit blijkt eveneens op basis van de (achterliggende, vertrouwelijke) documentatie waarover wij beschikten in 

het kader van dit onderzoek. 
8
 Dit gremium zou ook kunnen worden benut in het geval in de toekomst nadere casuïstiek (uit het verleden) 

naar boven zou komen, bijvoorbeeld afkomstig uit het Nationaal Archief. 
9
 In dit verband is (informele) afstemming met ACM gewenst, om onbedoelde en ongewenste verschillen in 

interpretatie te voorkomen bij het bepalen van de integrale kostprijs. 
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Bijlage 1 

Fictieve cases  
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Case: Het sportcomplex (mbo) 

Een mbo-instelling wil vanuit de rijksbijdrage een nieuwe sportfaciliteit bouwen. Deze faciliteit is 

nodig voor de sportopleidingen die de betreffende mbo-instelling aanbiedt (kosten: € 600.000). Deze 

opleiding komt voor bekostiging in aanmerking. Voor zover de sportfaciliteit niet gebruikt wordt voor 

opleidingsactiviteiten, is de mbo-instelling voornemens om deze sportfaciliteit ook commercieel te 

exploiteren door deze te verhuren aan belangstellenden. 

De mbo-instelling is voornemens de te verwachten winsten uit verhuur ten goede te laten komen 

aan het bekostigde onderwijs. Diverse private partijen verhuren op dit moment al sportfaciliteiten. 

De mbo-instelling zal dus met deze partijen in concurrentie treden. 

Feiten en omstandigheden 

 De mbo-instelling biedt diverse sportopleidingen aan, die voor bekostiging in aanmerking 

komen. 

 Het instellingsbestuur is van mening dat de sportfaciliteit nodig is om de sportopleidingen te 

kunnen aanbieden. 

 De mbo-instelling is voornemens middelen uit de rijksbijdrage in te zetten ter financiering van de 

sportfaciliteit.  

 De private activiteit bestaat uit de verhuur ten behoeve van derden. 

Juridisch kader voor investeren van publieke middelen in private activiteit in ho en mbo 

 Beroepsonderwijs is gericht op theoretische en praktische voorbereiding voor de uitoefening van 

beroepen, waarvoor een beroepskwalificerende opleiding is vereist of dienstig kan zijn (art 1.2.1 

lid 2 WEB). 

 Private activiteiten zijn activiteiten die niet alleen dienen voor de uitvoering van de bekostigde 

wettelijke taak. 

 De instelling die publieke middelen investeert in private activiteiten, dient overtuigend te kunnen 

aantonen dat de betreffende investering een meerwaarde oplevert voor de publieke activiteiten 

van de instelling.  

 De investering mag niet louter gericht zijn op financieel gewin, maar moet – in termen van 

kwaliteitsverhoging, doelmatigheid, toegankelijkheid, of (bij ho-instellingen: kennisoverdracht 

aan de maatschappij) – aantoonbaar meerwaarde hebben voor de kerntaak van de instelling.  

 De investering dient – ook in de tijd – in een redelijke verhouding te staan tot de verwachte 

baten in termen van doelmatigheid, kwaliteit, toegankelijkheid of kennisoverdracht van die 

investering;  

 Door de investering mag geen concurrentievervalsing ontstaan.  
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 Er moet sprake zijn van een realistische capaciteit (personeel en materieel) die is afgestemd op 

het primaire proces.  

 De onderwijsinstelling dient voor private activiteiten de integrale kostprijs te hanteren. 

Conclusie 

Deze private activiteit (verhuur, bijvoorbeeld buiten schooltijden) is toegestaan. Dat is te 

beschouwen als doelmatig beheer. Daarbij moet ten minste de marktconforme prijs in rekening 

worden gebracht en er mag geen sprake zijn van selectiviteit (dat volgt uit de doelmatigheidseis). 

Ook moeten eventuele extra kosten volledig uit de verhuur worden gedekt. De opbrengsten zijn dan 

publieke middelen. 

Vervolg case 

De betreffende instelling ziet echter een kans: als zij een meer uitgebreide sportfaciliteit (dan 

noodzakelijk voor de opleiding) realiseert. Hiervoor is een extra investering van € 200.000 nodig. 

Met de verhuur denkt zij deze investering ruimschoots terug te kunnen verdienen in 10 jaar, zo wijst 

ook het businessplan uit. 

Conclusie 

Nee, dit mag niet: de instelling creëert structurele overcapaciteit met publiek geld. Dat is niet de 

bedoeling. Het verhuren van ruimten is niet de primaire taak van mbo-instellingen. 

Kortom:  

a. Van verhuur voor onderwijs benodigde capaciteit (mede bekostigd uit publieke middelen) geldt de 

marktconforme prijs en non-selectiviteit.  

b. Voor het investeren van publieke middelen in, en privaat exploiteren van extra voorzieningen (dus 

niet noodzakelijk voor bekostigde wettelijke taak) geldt dat de investering evenredig meerwaarde 

moet hebben voor de wettelijke taak, de integrale kostprijs in rekening moet worden gebracht en  

mag er geen sprake zijn van oneerlijke concurrentie.  

c. Voor private activiteiten zonder inzet van publieke middelen geldt dat deze geen afbreuk mogen 

doen aan of risico’s opleveren voor de bekostigde wettelijke taak. 
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Case: Nascholing ho voor leraren en onderwijzers  

Een pabo-instelling verzorgt nascholing voor leraren in het basisonderwijs; dit is niet als private 

activiteit verantwoord in het jaarverslag van de pabo-instelling. 

Feiten en omstandigheden  

 Een pabo biedt nascholing aan voor docenten van een basisschool.  

 Deze activiteiten liggen mooi in lijn met de opleiding die de pabo al biedt en het geeft de leraren 

de kans om voeling te houden met de praktijk (te weten de leraren in het basisonderwijs). 

 De basisschool koopt deze nascholing in bij de desbetreffende pabo, zij heeft hiermee van 

oudsher goede banden en heeft besloten niet in te gaan op een soortgelijk aanbod vanuit een 

regionale (commerciële) instelling. Zij betaalt de nascholing vanuit de lumpsum financiering aan 

de pabo. 

 Deze pabo verantwoordt deze activiteit niet als private activiteit in haar jaarverslag en 

jaarrekening. Zij stelt zich op het standpunt dat sprake is van een publieke activiteit, omdat haar 

docenten ook voor het reguliere onderwijs meerwaarde ervaren om periodiek bijscholing te 

verzorgen.  

Juridisch kader 

 Het verzorgen van nascholing is géén bekostigde wettelijke taak van ho-instellingen. 

 Vroeger was dit overigens anders: toen ontvingen pabo’s middelen van het Ministerie van OCW 

om nascholing te kunnen geven aan afgestudeerde leraren 

 Op dit moment is het zo geregeld dat deze middelen niet meer naar de aanbieders van 

nascholing gaat, maar rechtstreeks naar de po-scholen. 

Conclusie  

De pabo-instelling dient de nascholing te verantwoorden als private activiteit. De pabo-instelling 

dient daarbij bovendien voor de ingezette publieke middelen ten minste een integrale kostprijs te 

rekenen. 

 

  



 

 

 

 

 

 

55230 19 

Case: Naschoolse opvang aan basisschoolkinderen door het po 

Een commerciële instelling, die naschoolse activiteiten aanbiedt, klaagt dat zij concurrentie 

ondervinden van een basisschool, die recent ook naschoolse opvang is gaan aanbieden. Met name 

dat de basisschool gratis naschoolse opvang aanbiedt, om zich te onderscheiden van andere 

scholen in de buurt, wordt ervaren als oneerlijke concurrentie. Dit is des te vervelender, omdat de 

commerciële instelling net in haar huisvesting heeft geïnvesteerd en deze nog moet terugverdienen. 

De commerciële instelling vraagt zich af of de basisschool zomaar gratis naschoolse opvang kan 

gaan aanbieden. 

Feiten en omstandigheden  

 Een basisschool verzorgt sinds korte tijd naschoolse opvang voor haar leerlingen, nadat diverse 

ouders hier om hebben verzocht. 

 De school ziet hierin ook een onderwijskundig belang: het is voor de leerlingen goed als zij ook 

na schooltijd goede begeleiding hebben en leuke en leerzame activiteiten kunnen ondernemen. 

 Een commerciële instelling in de buurt verzorgt ook naschoolse opvang. Kwalitatief is er tussen 

deze commerciële instelling en de po-instelling geen groot verschil in het aanbod; wél is er een 

prijsverschil. De basisschool verzorgt de naschoolse opvang namelijk gratis. 

 Dit is met name mogelijk door de lage kosten; de basisschool maakt gebruik van vrijwilligers 

 Wel wordt in het kader van de opvang gebruik gemaakt van het schoolgebouw en de overige 

faciliteiten van de school. Deze faciliteiten worden met de publieke financiering bekostigd (bv. 

verwarmingskosten). 

Juridisch kader 

 Basisscholen zijn volgens de wet verplicht om zorg te dragen voor tussen- en naschoolse 

opvang (art. 45 Wpo). 

 Basisscholen zijn ook verplicht (zo volgt uit datzelfde artikel) om de kosten daarvoor door te 

berekenen aan de ouders. 

Conclusie  

Nee, dit mag niet. In de Wet op het primair onderwijs staat beschreven dat de kosten die 

voortvloeien uit de voor-, tussen- en naschoolse opvang, ten laste moeten worden gelegd bij de 

ouders, voogden of verzorgers. Dit betekent dat de basisschool voor het gebruik van publieke 

middelen (het schoolgebouw, verwarming) in ieder geval de feitelijke kosten en ten minste een 

marktconforme prijs in rekening moet brengen. Investeren van publieke middelen in deze 

kinderopvang (niet een bekostigde wettelijke taak) is niet toegestaan. 

 

 



 

 

 

 

 

 

55230 20 

Bijlage 2 

Overzicht relevante wet- en regelgeving, beleidskaders en zelfregulering 
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Wet- en regelgeving 

Wetgeving 

 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. (html) 

 Wet educatie en beroepsonderwijs. (html) 

 Wet op het voortgezet onderwijs. (html) 

 Wet op het primair onderwijs. (html) 

 Wet op de expertisecentra. (html) 

 Mededingingswet. (html) 

 

Regelgeving 

 Regeling jaarverslaggeving onderwijs. (html)  

 Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016. (html) 

 Besluit markt en overheid. (pdf) 

 

Beleidskaders 

Notities Helderheid in bekostiging 

 Notitie ‘Helderheid in de bekostiging van het hoger onderwijs’, 29 augustus 2003, bijlage 2 bij 

Kamerstukken II 2003/04, 28817, 5. (pdf) 

 Notitie ‘Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie’ 

september 2003, bijlage 2 bij Kamerstukken II 2003/04, 28817, 5. (pdf) 

 Notitie ‘Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie’ 

2004, bijlage 2 bij Kamerstukken II 2004/05, 28248, 72. (pdf) 

 Aanvulling op de notitie ‘Helderheid in de bekostiging van het hoger onderwijs', 27 augustus 

2004, bijlage 2 bij Kamerstukken II 2004/05, 28248, 72. (pdf) 

Kamerbrieven en aanverwante documenten 

 Brief 'Onregelmatigheden bekostiging in het (hoger) onderwijs' van 2 november 2004, 

Kamerstukken II 2004/05, 28248, 68. (pdf) 

 Brief 'Verantwoording inzet publieke middelen' aan de Tweede Kamer van 20 juli 2005, 

Kamerstukken II 2004/05, 28248, 84. (pdf) 

 Handreiking voor de inrichting van onderwijskundige publiek-private arrangementen 1 februari 

2011. (pdf)  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003420/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003549/
file://///berenschot.com/DATA/Projecten/Ministerie%20ocw%20–%20publiek%20private%20cases/Rapport/wetten.overheid.nl/BWBR0008691/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0023132/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0038489/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-255.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28817-5-b1.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28817-5-b2.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28248-72-b1.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28248-72-b2.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28248-68.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28248-84.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/richtlijnen/2011/02/01/handreiking-voor-de-inrichting-van-onderwijskundige-publiek-private-arrangementen/handreiking-voor-de-inrichting-van-onderwijskundige-publiek-private-arrangementen.pdf
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 Brief van de Algemene Rekenkamer, ‘Publiek ondernemerschap Toezicht en verantwoording bij 

publiek-private arrangementen’ van 20 juni 2012, Kamerstukken II 2011/12, 30220, 4. (pdf) 

 Beleidsreactie op het advies van de commissie-Van der Touw (onderzoek naar publiek-private 

samenwerking in het beroepsonderwijs) van 4 november 2013, Kamerstukken II 2013/14, 

31524, 187. (pdf) 

 Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek ‘De waarde(n) van weten’, 7 juli 2015, 

bijlage bij Kamerstukken II 2014/15, 31288, 481. (pdf) 

 Beleidsreactie op rapport 'Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen' van 13 

augustus 2015, Kamerstukken II 2014/15, 28753, 37. (pdf) 

 Brochure Richtlijn Jaarverslag Onderwijs van 10 maart 2016. (pdf) 

 Beleidsreactie op ‘Evaluatie Wet Markt en Overheid 2012-2015’ van 3 juni 2016, Kamerstukken 

II 2015/16, 34487, 1. (pdf) 

Rapporten 

 Algemene Rekenkamer, ‘Publieke organisaties en private activiteiten’ van juni 2012, bijlage bij 

Kamerstukken II 2011/12, 30220, 4. (pdf) 

 Commissie Van der Touw, ‘Ruimte voor ontwikkeling’,17 juni 2013, bijlage bij Kamerstukken II 

2013/14, 31524, 187. (pdf) 

 Inspectie van het Onderwijs van het Onderwijs, 'Private activiteiten van bekostigde 

onderwijsinstellingen', 18 mei 2015, bijlage bij Kamerstukken II 2014/15, 28753, 37. (pdf) 

 Ecorys en Bird & Bird, ‘Evaluatie Wet Markt en Overheid 2012-2015’ van 6 augustus 2015, 

bijlage bij Kamerstukken II 2015/16, 34487, 1. (pdf) 

Zelfregulering 

 Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU), Code goed bestuur 

universiteiten 2013. (pdf) 

 Vereniging Hogescholen, Branchecode goed bestuur hogescholen 2013. (pdf) 

 MBO Raad, Branchecode goed bestuur in het mbo 2014. (pdf) 

 PO-raad, Code Goed Bestuur in het primair onderwijs 2014. (pdf) 

 VO-raad, Code goed onderwijsbestuur VO 2015. (pdf) 

 Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, hoofdstuk 660, december 2015 (beschikbaar tegen 

betaling in bundelvorm, zie ook bijlage 7b van de Brochure Richtlijn Jaarverslag Onderwijs van 

10 maart 2016). (pdf) 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30220-4.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31524-187.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-545498.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28753-37.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brochures/2015/05/21/brochure-richtlijn-jaarverslag-onderwijs/brochure-richtlijn-jaarverslag-onderwijs-07032016.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34487-1.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-174000.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-260714.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-566432.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-763845.html
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Accountability/Codes/Code%20goed%20bestuur%20universiteiten%202013.pdf
http://www.vereniginghogescholen.nl/system/knowledge_base/attachments/files/000/000/106/original/Branchecode_goed_bestuur_hogescholen_-Vereniging_Hogescholen_-_2611203_b.pdf?1438771120
https://www.mboraad.nl/sites/default/files/publications/branchecode_goed_bestuur_in_het_mbo_2013.pdf
https://www.poraad.nl/files/themas/goed_bestuur/code_goed_bestuur_in_het_primair_onderwijs.pdf
http://www.vo-raad.nl/userfiles/bestanden/Goed%20Bestuur/CodeGoedOnderwijsbestuur2015.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brochures/2015/05/21/brochure-richtlijn-jaarverslag-onderwijs/brochure-richtlijn-jaarverslag-onderwijs-07032016.pdf
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Bijlage 3 

Analyse relevante jurisprudentie/beschikkingen 
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 Zaak Vindplaats Feiten Oordeel 

Delftship Gerecht EU 12 juni 2014, T-488/11, 

EU:T:2014:497(Scheepsbouwkundig 

Advies- en Rekencentrum (Sarc) t. 

Europese Commissie). 

Delftship maakt gebruik van door 

TUD ontwikkelde software. Delftship 

exploiteert de software op grond 

van een licentieovereenkomst. 

Betaalde royalties zijn 

marktconform; geen staatssteun. 

LOI-NTI / Open Universiteit Raad van State 30 januari 2013, 

NL:RVS:2011:BY9933 (Leidse 

Onderwijsinstellingen en Nederlands 

Talen Instituut t. staatssecretaris van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) 

LOI en NTI klagen dat de Open 

Universiteit op afstand de hbo-

opleiding rechten ging aanbieden 

Aard onderwijs LOI-NTI enerzijds 

en OU anderzijds is anders. Bedient 

niet dezelfde doelgroep. Geen 

onrechtmatige staatssteun; 

aanbieden van de opleiding door 

OUN is geen economische activiteit.  

Christelijke Hogeschool Nederland Rechtbank Leeuwarden 23 april 

2003, NL:RBLEE:2003:AF8040 

(Metropool t. Christelijke 

Hogeschool Nederland) 

Vermeende concurrentie vervalsing 

bij verhuur zalen e.d.  

Metropool heeft niet aan de 

stelplicht voldaan op het vlak dat 

CHN niet marktconforme 

voorwaarden zou hanteren en de 

kosten niet zou doorberekenen in 

haar prijzen. 

Digitale Universiteit Commissie beschikking 15 januari 

2002, NN 152/2001 (Digitale 

Universiteit). 

Aangemelde (mogelijke) 

staatssteun als gevolg van subsidie 

ontwikkel & expertise centrum ter 

ontwikkeling van digitaal hoger 

onderwijs 

Onderwijs (ook al is dat post-initieel) 

in het kader van ‘leven lang leren’ is 

geen economische activiteit. Geen 

staatssteun 

 


