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Uw advocaat de heer XXX heeft namens u een reactie gestuurd op het conceptrapport van de
inspectie van het onderwijs ten aanzien van uw instelling: EuroPort Business School B.V. (hierna
EPBS).
Hieronder volgt een samenvatting van uw reactie ten aanzien van het conceptrapport voor wat
betreft het mbo onderwijs en de wijze waarop de Inspectie van het Onderwijs (hierna: inspectie)
daarmee omgaat.
Reactie door instelling
Voor de uitvoering van een aantal BOL-opleidingen zijn Stichting Onderwijsgroep Landstede,
die het ROC Landstede in stand houdt, en EuroPort Business School B.V. een
samenwerkingsovereenkomst aangegaan, waarbij het onderwijs volledig onder
verantwoordelijkheid van Landstede, maar onder de naam EuroPort Business School, wordt
verzorgd op locaties van EPBS, terwijl EuroPort Business School B.V. zelf aan dezelfde
deelnemers aanvullende diensten verleent.
EuroPort Business School B.V. is niet verantwoordelijk voor het aan de betreffende
deelnemers gegeven mbo-onderwijs. ROC Landstede is ook verantwoordelijk voor de
voorlichting over dit mbo-onderwijs aan haar deelnemers. Strikt genomen schept artikel 15
WOT dus ook geen grondslag voor toezicht door de Inspectie op de door EuroPort Business
School B.V. verleende aanvullende diensten. EuroPort Business School B.V. heeft echter
vrijwillig medewerking verleend aan het betreffende onderzoek. De rapportage daarover
dient uiteraard wel aan de wettelijke voorwaarden te voldoen. Voor zover het onderzoek van
de Inspectie betrekking heeft op mbo-onderwijs dat op grond van deze
samenwerkingsovereenkomst verzorgd wordt op locaties van EuroPort Business School B.V.,
dient het dus niet aangemerkt te worden als een onderzoek naar EuroPort Business School
B.V., maar als een onderzoek naar ROC Landstede. Dit dient uit de rapportage ook duidelijk
te blijken.
Kort samengevat geeft u aan dat de inspectie onterecht onderzoek bij EPBS heeft uitgevoerd
omdat het door u uitgevoerde onderwijs niet valt onder het toezicht van de inspectie.
Reactie van Inspectie van het Onderwijs
Aangezien EPBS als onderwijsinstelling erkende crebo opleidingen uitvoert en er signalen
over EPBS waren, is een onderzoek gestart. De signalen betroffen mogelijke
onregelmatigheden bij het beoordelen van tentamens in het mbo en hbo en het niet voldoen
aan wettelijke toelatingsvoorwaarden bij een hbo-opleiding. Voor mbo heeft het onderzoek
zich toegespitst op of er aantoonbaar sprake is geweest van onregelmatigheden in de
toetsing en examinering door het aanleveren van toets-antwoorden aan studenten.
Daarnaast of EPBS voldoet aan de wet- en regelgeving inzake de toelating van mbostudenten.
Aangezien EPBS een onderwijsovereenkomst voor de gehele crebo opleiding heeft gesloten
met de deelnemers valt de betreffende opleiding als genoemd in de onderwijsovereenkomst
met crebonaam en crebonummer en daarmee ook uw instelling onder het toezicht van de
inspectie en zijn artikelen 3 tweede lid onder b en 15 eerste lid van de WOT van toepassing.
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Het toezicht vindt plaats op de activiteiten die worden uitgevoerd ten behoeve van de
verschillende crebo opleidingen. De onderwijsovereenkomst die de student ondertekent met
de instelling is de basis.
Bij EPBS zijn er in feite twee inschrijfmomenten geweest. Een inschrijfmoment bij EPBS door
middel van een ‘inschrijfformulier cohort ….. mbo opleiding’ en een in augustus door de
ondertekening van de onderwijsovereenkomst/het opleidingsblad 1 met EPBS, maar nu EPBS
als een autonome organisatorische eenheid binnen de Stichting Landstede. De details
worden hieronder nader onder de loep genomen.
De studenten verplichten zich met het eerste inschrijfmoment bij de inschrijving in de
opleiding om de kosten aan EPBS te betalen behorend bij de mbo opleiding van hun keuze.
Er heeft dan ook nog geen verdere intake plaatsgevonden. Uit deze inschrijving is voor de
student op geen enkele wijze duidelijk dat er een relatie is met ROC Landstede. Ook blijkt uit
de inschrijving bij EPBS niet dat er sprake is van (slechts) extra activiteiten of aanvullende
diensten die op vrijwillige basis kan worden gevolgd zoals vastgelegd in de
samenwerkingsovereenkomst met het ROC in artikel 2.2. Uit de inschrijving EPBS is af te
leiden dat het gaat om de mbo opleiding waarbij de crebobenaming wordt genoemd zonder
verdere toevoeging waardoor het dan ook de gehele reguliere crebo opleiding betreft in een
versneld en geïntensiveerd traject en niet een inschrijving is voor aanvullende diensten of
extra activiteiten. Dit blijkt eveneens o.a. uit artikel 2 lid 2 b en 2 f, van de Algemene
voorwaarden van EPBS. Niet is gebleken dat deelnemers bij de inschrijving dan wel bij het
ondertekenen van de onderwijsovereenkomst/opleidingsblad 1 (bij het tweede
inschrijfmoment in augustus) op de hoogte waren van voornoemde
samenwerkingsovereenkomst. De deelnemer schrijft zich met het inschrijfformulier van
EPBS in in een mbo opleiding bij EPBS en gaat daarmee akkoord met de algemene
voorwaarden van EPBS en verklaart daarmee tevens deze in kopie te hebben ontvangen.
Met de ondertekening verplichten zij zich bovendien om de kosten voor deze opleiding te
betalen. In de algemene voorwaarden van EPBS behorend bij het inschrijfformulier EPBS
Mbo opleidingen wordt niet gesproken over ROC Landstede en het feit dat er sprake is van
een vrijwillige bijdrage. Ook is onduidelijk voor de deelnemers dat de deelnemers worden
ingeschreven bij ROC Landstede en vervolgens voor bekostiging in aanmerking worden
gebracht door ROC Landstede. Er is geen scheiding aangebracht tussen het onderwijs van
ROC Landstede en de aanvullende diensten die door EPBS zouden worden uitgevoerd. In
artikel 9 lid b van de algemene voorwaarden van EPBS is expliciet aangegeven dat
‘De opleiding bestaat uit een basis- en een intensiverings & versnellingsprogramma. ……. De
opleiding wordt op de locaties Amsterdam en Rotterdam alleen in de vorm van een
combinatie van beide bovengenoemde programma’s aangeboden.’
9d Europort Business School Mbo opleidingen zal zich conformeren aan wettelijke regelingen
zoals vastgelegd in de WEB (Wet educatie beroepsonderwijs).
Artikel 10 Opleidingskosten gaat volledig over de uitleg van de collegegelden voor het
versnellings- en intensiveringsprogramma dat jaarlijks aan EPBS betaald dient te worden. De
opleiding wordt namelijk in twee jaar aangeboden. Artikel 10 geeft aan dat het collegegeld
exclusief boeken, excursies en (introductie)reizen is. Er wordt geen onderscheid gemaakt in
wat nu de basis is en wat het versnellings- en intensiveringsprogramma is en het vrijwillige
karakter daarvan.
Artikel 2 begrippen legt in 2 f uit Collegegeld: onder collegegeld dient in dit verband te
worden verstaan het bedrag dat Europort business School Mbo opleidingen op haar
inschrijfformulier voor (het versnellings-en intensiveringsprogramma van) de betreffende
opleiding hanteert.
In 2 b Opleiding: onder opleiding wordt verstaan een door Europort Business School Mbo
opleidingen BV georganiseerde Mbo opleiding.
Lid 10 i maakt kort melding van het verschuldigde lesgeld. Hierbij is echter niet aangegeven
dat er dan ook sprake is van bekostigd onderwijs.
In artikel 4 (algemene voorwaarden EPBS) over de inschrijving is duidelijk te lezen dat de
student inschrijft bij EPBS:
4a Inschrijven vindt plaats via het invullen en opsturen of uploaden van het
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inschrijfformulier. Het inschrijfformulier en de algemene voorwaarden maken deel uit van de
studieovereenkomst. Zodra Europort Business School Mbo Opleidingen de inschrijving aan de
student heeft bevestigd is de inschrijving definitief.
4c Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat de student akkoord met de algemene
voorwaarden behorend bij studieovereenkomst met Europort Business School’
4i De inschrijving maakt de studieovereenkomst als inschrijving definitief op de datum van
ontvangst van het inschrijfformulier.
7a Het wegblijven bij lessen kan niet leiden tot vermindering van het collegegeld (voor het
versnellings- en intensiveringsprogramma) dan wel van andere gelden.
Verder wordt er gesproken van de centrale studentenadministratie van EPBS. In de OER die
de deelnemers later tijdens de opleiding ontvangen schrijft EPBS in hoofdstuk 1 expliciet dat
de onderwijsovereenkomst een zakelijk contract is tussen EPBS en de student.
‘Voordat je begint met je opleiding, moeten we eerst een paar afspraken maken. Dat doen
we in de onderwijsovereenkomst, kortweg de OOK. Dit is een overeenkomst tussen EuroPort
Business School en jou als student…… De OOK is een zakelijk contract. Het is geschreven
volgens het Nederlands recht en er staan rechten en plichten in, voor jou èn voor EuroPort
Business School. Als jij je handtekening hebt gezet, moeten jij en EuroPort Business School
zich aan de afspraken houden die erin staan.’ Uit niets blijkt door de inschrijving bij EPBS
zowel door het inschrijfformulier als door de onderwijsovereenkomst dat er geen sprake is
van een rechtspersoon anders dan EPBS en dat er geen sprake is van beroepsonderwijs (de
onderwijsovereenkomst spreekt immers van een crebo-opleiding met crebo naam en
crebonummer) uitgevoerd door EPBS en onder verantwoordelijkheid van EPBS en valt
derhalve onder het toezicht van de inspectie.
Als we het inschrijfproces vervolgen zien wij dat de deelnemers nadat zij het

inschrijfformulier van EPBS hebben ondertekend (veelal vroegtijdig bijvoorbeeld in maart of
april) een uitnodiging voor een intakegesprek ontvangen en na plaatsing vervolgens een
brief van EPBS ontvangen. Deze brief wordt in juli voorafgaand aan de start van de opleiding
verstuurd. In die brief wordt ingegaan op de start van het studiejaar, het jaarrooster van
EPBS, studiemateriaal, een email account bij EPBS, kluisje en het voldoen van het
collegegeld met de betalingsvoorwaarden van EPBS die worden uitgelegd. De factuur voor
de onderwijsmaterialen wordt bijgesloten. Er wordt niet ingegaan op het vrijwillige karakter
van al deze kosten voor de Crebo opleiding zoals in de samenwerkingsovereenkomst met
ROC Landstede is overeengekomen in artikel 2.2.
‘…… EPBS realiseert zich dat voor door het ministerie bekostigd onderwijs onder meer als
voorwaarde geldt dat particuliere bijdragen aan bekostigd onderwijs een vrijwillig karakter
dienen te dragen. EPBS zal de betrokkenen daar afdoende op wijzen. EPBS zal in haar
eventuele aanspraken op betaling door studenten ook steeds een strak onderscheid maken
tussen enerzijds het door Landstede verzorgde onderwijs, dat bekostigd wordt door het
ministerie, en anderzijds het extra gedeelte dat buiten deze bekostiging valt.’
Er wordt slechts vermeld dat het administratief moet kloppen als er met officiële organisaties
betreffende studiefinanciering of kinderbijslag wordt gecommuniceerd.
Het volgende is in de bijlage bij die brief opgenomen:
Opleidingsgegevens:
In correspondentie met officiële instanties is het belangrijk dat de informatie die over de
opleiding bij Europort Business School Mbo opleidingen wordt verstrekt, dezelfde is als die
Europort Business School Mbo opleidingen in haar administratie heeft opgenomen. Dit is met
name van belang omdat Europort Business School Mbo opleidingen een zelfstandige eenheid
is van de Stichting Onderwijsgroep Landstede. Daarom hebben wij bij deze brief een
overzicht toegevoegd met de meest relevante gegevens die betrekking hebben op de
opleiding van de student. Gebruik deze gegevens bij het invullen van de formulieren van de
studiefinanciering of kinderbijslag.
Verder wordt aangegeven dat in de derde week van augustus in tweevoud een
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onderwijsovereenkomst wordt verstuurd. Nadat EPBS deze in tweevoud getekend heeft
ontvangen, wordt per post een bewijs van inschrijving toegezonden. De
onderwijsovereenkomst geeft alleen in de kleine lettertjes met een * verwijzing aan dat er
een relatie is met ROC Landstede is. De onderwijsovereenkomst wordt getekend door de
directeur van EPBS en in de titel van de onderwijsovereenkomst staat ook onder 1 DE
INSTELLING EUROPORT BUSINESS SCHOOL. In de brief aan de deelnemer wordt geen
melding gemaakt van het feit dat de inschrijving plaats vindt bij ROC Landstede.
Voor studenten is niet duidelijk dat EPBS een onderdeel zou zijn van Landstede en dat er
sprake is van bekostigd onderwijs zodat geen extra kosten aan de deelnemers kan worden
gevraagd anders dan wanneer de vrijwilligheid overduidelijk is en ook expliciet is gemaakt
waar die kosten van het collegegeld voor gerekend worden. Met andere woorden er is niet
duidelijk aangegeven dat de collegegelden van EPBS een vrijwillig karakter hebben en
waarvoor deze gelden in rekening worden gebracht. Uit alle correspondentie blijkt te meer
dat het over het totale pakket van de mbo crebo opleiding gaat waar de deelnemers voor
inschrijven, het onderwijs volgen en collegegeld betalen aan EPBS.
Gezien al het voorgaande vallen de betreffende uitgevoerde opleidingen onder
verantwoordelijkheid van EPBS en onder het toezicht van de inspectie.
Uw reactie leidt niet tot aanpassing van het rapport.

Reactie door instelling
In de samenwerkingsovereenkomst tussen EuroPort Business School B.V. en ROC Landstede
is in artikel 1.1 onder andere opgenomen: “Landstede verzorgt onder eigen
verantwoordelijkheid op de vestigingen van EPBS in Amsterdam en Rotterdam het reguliere
onderwijs voor de in de considerans genoemde opleidingen. Deze vestigingen gelden tevens
als vestigingen van Landstede”. Onder artikel 1.3 is onder andere opgenomen: “Het door het
Ministerie van OCW bekostigde onderwijs wordt door en onder verantwoordelijkheid van
Landstede verzorgd onder de merknaam EuroPort Business School (EPBS)”.
Binnen de (Stichting) Landstede Onderwijsgroep is hiertoe een eigen eenheid geformeerd
met de naam EuroPort Business School analoog aan de andere eenheden (zoals bijvoorbeeld
Menso Alting, Zwolle A of Harderwijk A). De eenheid EuroPort Business School maakt binnen
Landstede onderdeel uit van het Landschap Handel & Commercie. Deze eenheid voert het
reguliere onderwijs uit van de BOL-opleidingen Vestigingsmanager Groothandel (crebo
93494), Medewerker Marketing (crebo 90532), Assistent Medewerker Communicatie (crebo
90531), Medewerker Evenementenorganisatie (crebo 90534), Assistent Manager
Internationale Handel (crebo 90932) en Filiaalmanager (crebo 93492; ook BBL). Later zijn
hier ook de BBL opleidingen Logistiek Medewerker (crebo 90252) en Logistiek Teamleider
(crebo 90201) aan toegevoegd.
Kort samengevat geeft u aan dat de verantwoordelijkheid voor het onderwijs volledig bij
ROC Landstede ligt voor de in de considerans genoemde opleidingen. Het onderwijs is
uitgevoerd op de locaties Amsterdam en Rotterdam van EPBS. Verder geeft u aan dat u een
autonome eenheid bent van Landstede en daarom alle opleidingen kan uitvoeren die ook bij
ROC Landstede regulier worden uitgevoerd waaronder bbl opleidingen.
Reactie van Inspectie van het Onderwijs
U heeft in uw brief gesteld dat u een organisatorische eenheid bent van ROC Landstede. Op
grond van artikel 9.1.7. eerste lid onder c van de WEB dient dan in het bestuursreglement
van ROC Landstede te zijn vastgelegd dat EPBS een organisatorische eenheid is van ROC
Landstede. Tevens dient in het bestuursreglement op grond van voornoemd artikel ook zijn
weergegeven welke de taken en de bevoegdheden zijn op- of overgedragen aan het bestuur
van de desbetreffende eenheid. U heeft van uw stelling geen nader schriftelijk bewijs
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overgelegd dat u als EPBS daadwerkelijk een organisatorische eenheid vormt van ROC
Landstede. Uit de OOK valt alleen op te maken dat de studenten zich inschrijven bij EPBS.
EPBS is derhalve eindverantwoordelijk voor de betreffende opleidingen.
Verder geeft u aan dat uit de samenwerkingsovereenkomst tussen ROC Landstede en EPBS
in art. 1.1 blijkt en zoals in uw reactie bevestigd dat deze samenwerkingsovereenkomst zich
beperkt tot de genoemde bol opleidingen uit de considerans. Dit zijn de volgende bol
opleidingen:
 Crebo 90290 Ondernemer detailhandel
 Crebo 93494 Manager handel (Vestigingsmanager groothandel)
 Crebo 90534 Medewerker marketing en communicatie (Medewerker
evenementenorganisatie)
 Crebo 90532 Medewerker marketing en communicatie (Marketingmedewerker)
 Crebo 90531 Medewerker marketing en communicatie (Assistent
communicatiemedewerker)
Voor drie van deze opleidingen is onderwijs geboden namelijk crebo 90534 Medewerker
marketing en communicatie (Medewerker evenementenorganisatie), crebo 90532
Medewerker marketing en communicatie (Marketingmedewerker) en crebo 93494 Manager
handel (Vestigingsmanager groothandel). Wel worden andere opleidingen verzorgd dan is
overeengekomen en die uiteraard betrokken zijn in dit onderzoek dat zijn crebo 90932
Assistent manager internationale handel (Assistent manager internationale handel
buitendienst) en crebo 93492 Manager handel (Filiaalmanager). De beide bbl opleidingen
crebo 90201 Logistiek Teamleider (Logistiek teamleider) en crebo 90252 Logistiek
medewerker (Logistiek medewerker) vallen eveneens buiten de overeenkomst.
Zoals eerder opgemerkt vallen deze opleidingen echter onder de verantwoordelijkheid van
EPBS, nu niet is gebleken dat EPBS een organisatorische eenheid vormt van ROC Landstede
en EPBS de onderwijsovereenkomsten voor de betreffende crebo-opleiding heeft getekend
zijn de deelnemers ingeschreven bij EPBS. De andere opleidingen vallen buiten de
samenwerkingsovereenkomst en tevens onder de verantwoordelijkheid van EPBS.
Uw reactie leidt niet tot aanpassing van het rapport

Reactie door instelling
De eenheid EuroPort Business School binnen de Landstede Organisatie is niet de
rechtspersoon EuroPort Business School B.V. De eenheid EuroPort Business School
functioneert geheel op dezelfde wijze als de andere eenheden binnen Landstede. De eenheid
EuroPort Business School participeert in de managementvoortgangsgesprekken en
budgetteringscyclus van Landstede, maar ook in de kwaliteitszorg en auditcyclus. Zoals
gezegd wordt het reguliere bekostigde onderwijs van bovengenoemde opleidingen op de
vestigingen Rotterdam en Amsterdam volledig verzorgd door Landstede — eenheid EuroPort
Business School. EuroPort Business School B.V. gaat er van uit dat ROC Landstede zich
daarbij houdt aan alle wettelijke regels en bekostigingsvoorwaarden. Voor zover EuroPort
Business School B.V. dit kan overzien, is dat ook zeker het geval.
Reactie van Inspectie van het Onderwijs
Zoals eerder opgemerkt dient, uw stelling volgende, op grond van artikel 9.1.7. eerste lid
onder c van de WEB in het bestuursreglement van ROC Landstede te zijn vastgelegd dat
EPBS een organisatorische eenheid vormt van ROC Landstede. Tevens dient in het
bestuursreglement op grond van voornoemd artikel ook zijn weergegeven welke taken en
bevoegdheden zijn op- of overgedragen aan het bestuur van de desbetreffende eenheid. U
heeft van uw stelling geen nader schriftelijk bewijs overgelegd dat u als EPBS daadwerkelijk
een organisatorische eenheid vormt van ROC Landstede. Uit de OOK die ondertekend is door
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de directeur van EPBS valt verder alleen op te maken dat de studenten zich inschrijven bij
EPBS. EPBS is derhalve eindverantwoordelijk voor de betreffende opleidingen
De samenwerkingsovereenkomst is expliciet gesloten met EPBS als particuliere erkende
onderwijsinstelling (zie considerans 2); in verband hiermee is Landstede afgaande op
considerans 4 in beginsel bereid om het door het ministerie van OCW bekostigde onderwijs
voor de genoemde in considerans 2 crebonummers onder verantwoordelijkheid van
Landstede te verzorgen op de vestiging van EPBS.
In de samenwerkingsovereenkomst wordt niet gesproken van een autonome
organisatorische eenheid binnen de Stichting Landstede maar van administratieve en
organisatorische maatregelen (artikel 1.2 van de samenwerkingsovereenkomst). Bovendien
doet het zoals hiervoor beschreven inschrijvingsproces van de deelnemers ook anders
vermoeden omdat de deelnemers wel degelijk eerst bij de rechtspersoon EPBS worden
ingeschreven en zij de financiële verplichtingen met EPBS zijn aangegaan voor de gehele
opleiding (artikel 9 van de algemene voorwaarden EPBS) zonder dat deze student op schrift
is geïnformeerd over de vrijwillige betaling aan EPBS voor extra diensten dan wel daar apart
een overeenkomst over is aangegaan. Vervolgens heeft EPBS de onderwijsovereenkomst
afgesloten met de deelnemer.
Dit is ook in tegenspraak met de samenwerkingsovereenkomst artikel 2.2, waarin expliciet is
opgenomen dat EPBS zich realiseert dat voor bekostigd onderwijs een particuliere bijdrage
een vrijwillig karakter heeft en de betrokkenen daar afdoende op dient te wijzen.
Bovendien is gebleken dat deelnemers worden uitgeschreven indien zij niet aan de
betalingen aan EPBS voldoen of schorten de onderwijsactiviteiten op.
De wijze van inschrijven maakt geen scheiding tussen de opleiding en een opdracht van de
ouders voor extra activiteiten/aanvullende diensten en maakt niet duidelijk waar die
activiteiten dan uit bestaan. Het rapport EPBS beperkt zich tot de wettelijke vereisten op de
toelating tot de opleiding en of er sprake zou zijn geweest van het aanleveren van
toetsantwoorden aan studenten door personeel van EPBS. Daarnaast beschrijft het rapport
de bevindingen met betrekking tot de inschrijving en de eventuele verwevenheid met ROC
Landstede.
De betrokkenheid van EPBS bij het uitgevoerde onderwijs bij de in het onderzoek betrokken
opleidingen valt gezien het voorgaande geheel onder het toezicht van de inspectie.
Uw reactie leidt niet tot aanpassing van het rapport

Reactie door instelling
In de rapportage dient echter duidelijk tot uitdrukking te komen dat dit een activiteit is van
ROC Landstede en niet van EuroPort Business School B.V., zodat hier dus ook geen sprake is
van toezicht op EuroPort Business School B.V. op grond van artikel 15 WOT. EuroPort
Business School B.V. voert wel werkzaamheden uit ten behoeve van het mbo-onderwijs van
ROC Landstede, maar is daarmee voor deze activiteiten niet een onderwijsinstelling in de zin
van de WOT of de WEB.
Parallel aan dit reguliere onderwijs voert EuroPort Business School B.V. een versnellings- en
intensiveringsprogramma uit. Dit programma maakt geen onderdeel uit van het reguliere
mbo-onderwijs. Het versnellings- en intensiveringsprogramma is een
begeleidingsprogramma gericht op bijlessen, verdieping, persoonlijke begeleiding en
persoonlijke groei en staat los van het reguliere mbo-onderwijs. Het versnellings- en
intensiveringsprogramma kan worden gezien als een soort buitenschoolse begeleiding, zoals
studenten deze heel vaak naast hun opleiding afnemen. Aangezien het hier geen bij of
krachtens een onderwijswet geregeld onderwijs als bedoeld in artikel 1 WOT betreft, zijn
deze activiteiten van EuroPort Business School B.V. ook niet onderworpen aan toezicht door
de Inspectie, dus ook niet op grond van artikel 15 WOT. Dit dient uit de rapportage duidelijk
te blijken.
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Er is geen sprake van verwevenheid ten aanzien van de uitvoering van het reguliere mbo
onderwijs. De onderzoeksuitkomsten en conclusies voor de BOL-opleidingen van de
opleidingen Medewerker Marketing (crebo 90532), Assistent Medewerker Communicatie
(crebo 90531), Medewerker Evenementenorganisatie (crebo 90534), Vestigingsmanager
Groothandel (crebo 93494), Assistent Manager Internationale Handel (crebo 90932) en
Filiaalmanager (crebo 93492; ook BBL), maar ook de BBL opleidingen Logistiek Medewerker
(crebo 90252) en Logistiek Teamleider (crebo 90201) op de locaties Rotterdam en
Amsterdam zijn niet van toepassing op BRIN 28CT, maar op BRIN 01AA. Deze uitkomsten en
conclusies dienen uit het rapport te worden verwijderd.
Reactie van Inspectie van het Onderwijs
U herhaalt dat in de rapportage een duidelijke scheiding moet zijn tussen de activiteiten die
EPBS voor ROC Landstede uitvoert en dat derhalve geen sprake is van een rapport over
EPBS onder de WOT voor het BRIN nummer 28CT.
Gezien de bevindingen van de inspectie is niet aannemelijk gemaakt dat EPBS zich conform
de samenwerkingsovereenkomst beperkt heeft tot de extra activiteiten zoals omschreven in
de samenwerkingsovereenkomst artikelen 2.1 en 2.2. De studenten zijn ingeschreven voor
de mbo opleiding waarvan de crebobenaming is weergegeven bij EPBS Mbo opleidingen
onder de voorwaarden van EPBS. Vervolgens zijn de studenten door de ondertekening van
de onderwijsovereenkomst opnieuw in de crebo-opleiding met betreffende crebonummer
ingeschreven bij EPBS. De studenten zijn niet van te voren afdoende op de hoogte gebracht
van de vrijwilligheid van deze activiteiten van EPBS naast het uit te voeren onderwijs
waardoor er sprake zou kunnen zijn dat het onderwijs door Landstede is uitgevoerd op de
locatie van EPBS. Er is geen expliciete opdracht van de ouders/studenten om deel te nemen
aan extra activiteiten. De studenten zijn expliciet een overeenkomst met EPBS aangegaan
voor het totale pakket zoals hiervoor uitgebreid omschreven. De inspectie concludeert gezien
de inschrijvingen en het inschrijvingsproces dat er wel een verwevenheid is tussen EPBS en
ROC Landstede. Derhalve betreft het rapport EPBS BRIN 28CT.
Uw reactie leidt niet tot aanpassing van het rapport.

Reactie door instelling
Uiteraard kan de Inspectie bij EuroPort Business School B.V. wel toezicht houden op het
mbo-onderwijs dat door EuroPort Business School B.V. zelf verzorgd wordt op grond van
crebo-inschrijvingen van EuroPort Business School B.V. zelf. De rapportage ten aanzien van
EuroPort Business School B.V. met betrekking tot het mbo-onderwijs dient uitsluitend op dat
onderwijs betrekking te hebben. Over het mbo-onderwijs van EuroPort Business School B.V.
zelf heeft de Inspectie echter geen opmerkingen; de opmerkingen van de Inspectie betreffen
uitsluitend het mbo-onderwijs van de eenheid EuroPort Business School van ROC Landstede,
die onder de wettelijke verantwoordelijkheid van ROC Landstede valt.
Kort samengevat geeft u aan dat de inspectie wel toezicht kan houden op mbo onderwijs dat
door EPBS wordt uitgevoerd. U geeft aan dat de inspectie daar geen opmerkingen over
heeft.
Reactie van Inspectie van het Onderwijs
Gezien de aard van het onderzoek en de reeds uitgebreid aangevoerde argumenten verwijst
de inspectie naar de hiervoor gegeven onderbouwing ten aanzien van de
eindverantwoordelijkheid voor de opleidingen en het wel of niet vormen van EPBS als een
organisatorische eenheid van ROC Landstede.
Uw reactie leidt niet tot aanpassing van het rapport
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