NLQF-inschaling voor bekostigde instellingen met private
activiteiten
U bent een (deels) bekostigde instelling en voert ook private activiteiten uit. U heeft aangegeven
voornemens te zijn een NLQF-aanvraag in te dienen voor een eigen (niet bekostigde) kwalificatie.
De eerste stap van de inschalingsprocedure betreft de beoordeling van de validiteit. Hiertoe is een
aantal beoordelingscriteria (zie: http://www.nlqf.nl/inschaling/validiteit) van toepassing. Deze
criteria gaan niet specifiek in op de scheiding tussen privaat-publiek activiteiten. Een heldere
onderbouwing over welk deel privaat dan wel publiek is, is wel van belang voor vertrouwen in de
aanvraag, om een advies te kunnen formuleren voor de Programmaraad.
Het is niet formeel de verantwoordelijkheid van het NCP NLQF om de scheiding tussen privaat en
publiek te toetsen (hier ziet de Onderwijsinspectie of de NVAO al op toe), maar vanuit onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid wil het NCP NLQF u hier wel op wijzen en een aantal
aandachtspunten meegeven.

Wat zijn private activiteiten voor het mbo?
“Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen zijn alle activiteiten onder (mede)
verantwoordelijkheid van het bevoegde gezag van die instelling, die niet uitsluitend dienen voor de
uitvoering van de bekostigde wettelijke taak van de instelling.” (Zie ook
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/private-activiteiten)
Het kan zijn dat een werkgever voor zijn medewerkers een specifieke kwalificatie wenst. De
onderwijsinstelling (of het private deel van het roc) ontwikkelt dan een maatwerktraject, een
specifieke kwalificatie, waarbij een werkgever een bijdrage betaalt voor het op maat maken van
een bestaande kwalificatie. Dat kan een eigenstandige kwalificatie zijn, of een deel van een crebokwalificatie al dan niet aangevuld met aanvullende leeruitkomsten. Als de onderwijsinstellingen na
uitvoering van die kwalificatie en het slagen van de deelnemers een eigen diploma uitreikt, betreft
dit een private activiteit. Daarvoor gelden de regels van de zogenoemde Helderheidsnotitie. Meer
informatie kunt u vinden via de link: https://duo.nl/zakelijk/middelbaarberoepsonderwijs/bekostiging-en-subsidies/reguliere-bekostiging/notitie-helderheid-bekostigingmbo.jsp)

Wat zijn private activiteiten voor het ho?
Private activiteiten van bekostigde ho-onderwijsinstellingen zijn alle activiteiten onder (mede-)
verantwoordelijkheid van het bevoegde gezag van die instelling, die niet uitsluitend dienen voor de
uitvoering van de bekostigde wettelijke taak van de instelling.
Zoals bekostigde maatwerktrajecten: instellingen ontwikkelen maatwerktrajecten waarbij een
derde - een externe organisatie of bedrijf - een bijdrage betaalt voor het op maat snijden van een
bestaande opleiding. Aan maatwerktrajecten worden voorwaarden gesteld. Er moet worden
voorkomen dat de toegankelijkheid voor ‘reguliere’ studenten wordt beperkt.
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Ook moeten instellingen zich niet concentreren op het aanbieden van maatwerktrajecten met het
oog op het ontvangen van een bijdrage van zowel de overheid als van de andere partij.
Daarbij is in de verantwoording onder meer het volgende van belang:
•

De instelling moet melden en verantwoorden wat er uitbesteed is.

•

De instelling dient een overzicht te geven van de bedragen uit de rijksbijdrage die gemoeid zijn
met investeringen in private activiteiten, met aanduiding van de activiteiten waarvoor die
bedragen zijn geïnvesteerd.

•

De instelling dient te vermelden voor welke bedrijven of organisaties maatwerktrajecten zijn
georganiseerd en hoeveel studenten daarbij zijn betrokken.

(Zie ook Notitie 'Helderheid in de bekostiging van het hoger onderwijs')

Financien en middelen
In hoeverre zijn publieke middelen betrokken bij de private activiteiten? Er gelden namelijk regels
als in de private activiteit publieke middelen worden gebruikt. Van belang is dat u zich als (deels)
bekostigde instelling volledig kunt verantwoorden aan de Inspectie van het Onderwijs of de NVAO
over de publieke en private activiteiten en de daarbij behorende financiele stromen.
Het NCP NLQF dient voldoende vertrouwen te hebben dat de kwalificatie die uiteindelijk wordt
ingeschaald als private activiteit op de juiste wijze wordt ingericht en aangeboden. Er zijn vanuit
NCP NLQF geen eisen waaraan uw organisatie moet voldoen, deze rol heeft het NCP NLQF ook niet.
Het gaat er vooral om dat helder in beeld wordt gebracht hoe de processen (publiek en privaat)
zijn ingericht en gescheiden.
Aandachtspunten met betrekking tot financien zijn:
•

U brengt de afnemer van de private activiteit (waarin publieke middelen zijn geinvesteerd)
tenminste de integrale kostprijs in rekening.

•

Als er publieke voorzieningen (mede met publieke middelen gefinancierde voorzieningen
bedoeld voor het bekostigde onderwijs, bijvoorbeeld personen, ICT, huisvesting,
werkkapitaal,…) worden gebruikt voor de private activiteit, dan dient u daarvoor ten laste van
de private activieiten en ten gunste van de publieke middelen tenminste de integrale kostprijs
in rekening te brengen.

Tot slot
Wat betekent dit voor u in het kader van de validiteitsaanvraag NLQF? Het is op de eerste plaats
van belang dat u zich ervan bewust bent als aanvrager en dat u bij de indiening van de aanvraag
helder kunt aangeven hoe de kwaliteitsborging inzake de NLQF-aanvraag is ingericht conform de
criteria van het NCP NLQF. Daarnaast willen we u wijzen op het belang in scheiding van publieke en
private activiteiten. Deze notitie is voor u dan ook bedoeld ter informatie en bewustwording.
Succes met het voorbereiden van de aanvraag!
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