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Krachtenveld in het
Onderw ijs
Verschillende sectoren (HO, BVE, VO,
PO)
Verschillend verleden en toekomst
Ambivalentie bij OCW
Stimulering innovatie door EZ
Maatschappelijk belang van
onderw ijsinstellingen

Soorten allianties
Publieke investering in het private
domein
Samenw erking tussen
onderw ijsinstelling en private partij
Private investeringen in het publieke
domein
Publiek-publieke samenw erking
(verticale en horizontale saemnw erking)

Voorbeelden publiek-publiek
Samenvoeging VO en BVE-instellingen
Samenw erking VVE, kinderopvang en
basisscholen
Universiteiten en onderzoeksactiviteiten

Voorbeelden publiek privaat (uit
BVE-sector)
ROC heeft 6 hotelkamers, ingericht door
ketens voor opleiding
ROC heeft opleidingsruimte binnen een
hotel, leerlingen w erken daar
ROC onderw ijst leerlingen in een hotel,
hotel heeft leerlingen in dienst
ROC heeft een belang in een hotel
ROC is eigenaar van een 4* hotel

Overige voorbeelden
Internationale samenw erking
Door commerciële partijen betaalde
onderzoeksactiviteiten

Exploitatie kinderopvang, manege,
sporthallen, studentenw oningen

Problematiek in allianties
Publiek-publiek:
omvang van de organisaties
Publiek-privaat:
bekostiging, samenhang met onderw ijs,
omvang van activiteiten, bestuurlijke
“ drukte” , financiële risico’ s

Normering in de BVE-sector
Bij investering in een private rechtspersoon moet de doelstelling van
die rechtspersoon (zoals neergelegd in de statuten) in lijn zijn met de
kerntaak w aarvoor de instelling een rijksbijdrage ontvangt (te w eten:
het verzorgen van beroepsonderw ijs conform de WEB).
De investering in private activiteiten mag niet uitsluitend vanuit
financieel oogmerk tot stand zijn gebracht, maar moet bijdragen aan
de kw aliteitsverhoging van het onderw ijs en in het belang van de
deelnemers zijn.
De instelling dient zich ervan te overtuigen dat de activiteiten
w aarvoor de investering geschiedt adequaat w orden uitgevoerd.
De investering dient in redelijke verhouding te staan tot de te
verw achten opbrengsten. Het is de verantw oordelijkheid van de
instelling om te komen tot kostendekkende afspraken. Er mag geen
concurrentievervalsing ontstaan.
De instelling moet inzichtelijk maken hoeveel van de rijksbijdrage
w ordt besteed aan w elke w erkzaamheden in het kader van publiekprivate samenw erking.
De Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderw ijs en
onderzoek moet w orden nageleefd

Normering in de HO-sector
De activiteit is in lijn met de w erkzaamheden w aarvoor de universiteit
of hogeschool een rijksbijdrage van de overheid ontvangt. Als
activiteiten w orden uitbesteed aan een private rechtspersoon, blijft de
universiteit of hogeschool verantw oordelijk voor de kw aliteit van de
uitgevoerde activiteiten.
Uitgangspunt bij investeringen in private activiteiten is dat deze
aansluiten op vastgestelde onderw ijscurricula en onderzoekslijnen en
deze ondersteunen.
Investeren in een private activiteit moet dus bijdragen aan:
• de kw aliteitsverhoging van het onderw ijs en / of het onderzoek;
en / of
• de kennisoverdracht aan de maatschappij; en / of
• de doelmatigheid of toegankelijkheid van het onderw ijs.
De investering moet in redelijke verhouding staan met w at de
uitvoerder moet doen. Het is de verantw oordelijkheid van de
universiteit of hogeschool om afspraken te maken die de kosten van
de private partij dekken. Er mag door de investering geen
concurrentievervalsing ontstaan.

Rol Beleid en Toezichthouder
BIJ PUBLIEK PRIVAAT
EPP (sinds 07/08): vorming kaders/normen
Rol accountant ivm bekostigingsvoorw aarden
Inspectie van het Onderw ijs
• nieuw e taak (financiering maar ook inhoud)
• financiële risico’ s en (on)rechtmatigheden
• beoordeelt samenhang met
onderw ijsproces, kw aliteit (en
bestuurskracht)
• (mede ontw ikkeling nadere normen)

Vragen?

Discussie
casussen
volgt later

