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1 Inleiding en aanpak evaluatie 

1.1 Aanleiding evaluatie en evaluatievragen 

NOB ontvangt subsidie van het ministerie van OCW voor de uitvoering van twee hoofdtaken. Ten eerste 

gaat dat om werkzaamheden ingevolge het Mandaatbesluit Stichting NOB, dat NOB het werkgeverschap 

opdraagt van leraren aan Nederlandstalige secties binnen Europese scholen (ES). Tevens betreft dit het 

beheer van de subsidiemiddelen die bedoeld zijn voor een Nederlandstalige onderwijsvoorziening bij het 

Nederlands Astmacentrum te Davos en het groot onderhoud en andere zaken bij de Europese School te 

Bergen (NL). De tweede hoofdtaak betreft de ondersteuning van bij NOB aangesloten voorzieningen voor 

onderwijs in Nederlandse taal en cultuur (hierna: NTC) aan in het buitenland wonende Nederlandstalige 

kinderen (de aangesloten scholen of AS). Tevens is in de Regeling NOB aan NOB opgedragen om de 

minister van OCW te vertegenwoordigen in de Raad van Bestuur (board of governors) van de Europese 

scholen.   

 

De huidige subsidieperiode (2014-2018) loopt eind dit jaar af. De evaluatie dient input op te leveren 

voor een besluit over de voortzetting van de subsidie in de periode na 2018.  

 

De evaluatievragen vallen uiteen in drie clusters: 

 

1. Subsidievoorwaarden  

▪ Voldoet NOB aan de randvoorwaarden van de beschikking: tijdig indienen jaarverslag e.d., melding 

bij wijziging van activiteiten, onderuitputting of overschrijding van middelen? 

 

2. Taakuitvoering 

▪ Organiseert subsidiënt (NOB) activiteiten die bijdragen aan het beleidsdoel? 

▪ Staan de activiteiten in verhouding tot de hoogte van de subsidie? 

▪ Staat de zwaarte van het middel (activiteit) in verhouding tot het doel? 

 

3. Beleidsvragen 

▪ Is subsidie het juiste instrument? 

▪ Is subsidiënt de enige partij om activiteiten uit te voeren? 

▪ Welke risico’s loopt de stichting NOB bij de huidige systematiek van financiering? 

▪ Wat zijn de voor- en nadelen van de lumpsum systematiek? 

▪ Zijn mandaat en opdracht werkbaar voor NOB en bieden ze voldoende sturingsmogelijkheden voor 

OCW? 

▪ Op welke punten behoeft de bestaande subsidieregeling aanpassing? 

1.2 Onderzoeksaanpak 

Dit onderzoek is aangepakt met een combinatie van de volgende onderzoekstappen.  

1. Alle voor deze evaluatie relevante documenten en jaarstukken zijn bij NOB opgevraagd en 

bestudeerd. Bijlage B bevat een overzicht van de overgedragen documenten.  

 

2. Driemaal is met de directie en senior-adviseurs van NOB gesproken. Deze gesprekken waren gericht 

op toelichting en verduidelijking van documenten en uitgevoerde activiteiten en van signalen die 

gedurende het onderzoek uit interviews met relaties van NOB kwamen. Tussentijds is door NOB ook 

per e-mail en telefoon informatie en toelichting gegeven.   

 

3. Een serie interviews is afgenomen met relaties van NOB die werkzaam zijn bij:  

▪ 21 bij NOB aangesloten voorzieningen voor NTC-onderwijs; 
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▪ Drie Europese scholen met een Nederlandstalige sectie; 

▪ LanguageOne, mede als uitvoerder van de onderwijsvoorziening te Davos; 

▪ De Inspectie van het Onderwijs;   

▪ Het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO); 

▪ De lerarenopleiding Windesheim en de pabo Inholland, ten behoeve van de 

bekwaamheidstrajecten po en vo die deze hogescholen in opdracht van NOB verzorgen; 

▪ Nuffic. 

 

Alle geïnterviewden zijn vermeld in Bijlage A.  

  

4. De taakuitvoering van NOB is op basis van de beschikbare documenten en de verkregen inzichten 

uit de interviews geanalyseerd aan de hand van een analysekader met vier leidende vragen: 

 

▪ Relevantie:  

Sluit een activiteit aan op een voor NOB geëxpliciteerd of relevant beleidsdoel? 

▪ Proportionaliteit:  

Is een activiteit proportioneel (doelmatig) uitgevoerd, gelet op het doelen en de (omvang van 

de) doelgroep? 

▪ Vraaggerichtheid:  

Sluit een activiteit aan op een vastgestelde en uit gebruikscijfers blijkende behoefte in het 

veld? Is er tevredenheid over de dienstverlening van NOB? 

▪ Additionaliteit:  

Is subsidie noodzakelijk? Zijn er voor een activiteit (bestaande) alternatieven? 

 

5. De concept bevindingen zijn besproken in een gezamenlijke sessie met directie/staf NOB en een 

delegatie vanuit de Raad van Toezicht van NOB. 

 

6. Ten slotte is het conceptrapport besproken in een afsluitende sessie met directie NOB en het 

ministerie van OCW. In die sessie zijn met name de conclusies en de beleidsvragen besproken.   

1.3 Leeswijzer      

In hoofdstuk 2 zijn de taken van NOB nader beschreven op basis van de relevante regelgeving en 

besluiten. In hoofdstuk 3 staan de vragen rondom de randvoorwaarden van de subsidiëring van NOB 

centraal. De taakuitvoering van NOB is in hoofdstuk 4 beoordeeld aan de hand van het geschetste 

analysekader. De beleidsmatige vragen worden behandeld in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 ten slotte bevat 

de samenvatting en conclusies.   
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2 Taken van NOB  

In dit hoofdstuk wordt de taakopdracht van OCW aan NOB beschreven. Die opdracht is in verschillende 

besluiten, regelingen en beschikkingen vastgelegd. Dat gaat om het volgende: 

 

1. De opdracht is ten eerste gebaseerd op het Mandaatbesluit Stichting NOB dat de basis is voor de 

taken van NOB ten aanzien van de Europese scholen, het onderhoud van de Europese School te 

Bergen en het Nederlandstalige onderwijs in Davos. Op grond van het Mandaatbesluit ontvangt NOB 

tevens de financiële middelen die NOB beheert voor deze taken.  

2. De Regeling Stichting NOB 2014 voegt aan de bovengenoemde taken ten eerste toe dat NOB de 

minister van OCW vertegenwoordigt bij de Raad van Bestuur van de Europese scholen alsmede de 

budgettaire commissie van die raad. Belangrijkste deel van de Regeling is dat NOB opdracht heeft 

om een netwerk van NTC-scholen te ondersteunen. Op grond van de Regeling NOB krijgt NOB 

voorts een werkbudget om de taken in de Regeling en in het Mandaatbesluit in te vullen.  

3. Voorts krijgt (kreeg) NOB van OCW subsidie die als leerlinggebonden subsidie wordt (werd) 

doorgegeven aan de bij NOB aangesloten NTC-voorzieningen. Deze middelen zijn in een aparte 

subsidiebeschikking beschreven.  

4. Ten slotte is het ‘Damesakkoord’ van belang dat een extra budget voor NOB regelt voor de 

kwaliteitsverbetering van het NTC-onderwijs, mede ten dienste van Vlaamse kinderen in het 

buitenland die NTC-lessen volgen. 

 

Hieronder zijn de taken van NOB nader toegelicht, waarbij het Mandaatbesluit en de Regeling NOB 2014 

primair uitgangspunt zijn.   

2.1 Taken met betrekking tot de Europese scholen 

Taken van NOB vloeien ten eerste voort uit de volgende artikelen in het Mandaatbesluit NOB: 

 

Artikel 3. Werkgeverschap: NOB is in mandaat van OCW werkgever van het aan de Europese scholen 

gedetacheerd personeel1. Dit omvat mede het aanstellen en ontslaan van personeel, het voeren van 

Decentraal Georganiseerd Overleg over de rechtstoestand van het personeel en het nemen van overige 

besluiten alsmede het vaststellen van beleidsregels in het kader van de rechtspositie van het personeel, 

met inachtneming van de rol van de toezichthouders. 

 

Artikel 4. Overig mandaat: Aan de directeur van NOB is tevens mandaat verleend voor: 

▪ het beheren van de middelen voor het groot onderhoud van de Europese school te Bergen alsmede 

een deel van de personele kosten en materiële kosten van die school; 

▪ het beheren van de subsidiemiddelen die zijn bestemd voor de onderwijsvoorziening van het 

Nederlands Astmacentrum in Davos. 

 

Artikel 2. Regeling NOB 2014 voegt aan deze taken toe dat NOB de minister of diens vertegenwoordiger 

ondersteunt bij de vervulling van zijn taak in de Raad van Bestuur voor de Europese scholen. 

Werkgeverschap personeel Nederlandstalige secties Europese scholen  

Als werkgever op afstand betaalt NOB het Nederlandse deel van het salaris van de gedetacheerde 

leraren (leraren krijgen een aanvullend Europees salarisdeel), draagt NOB zorg voor ontwikkeling en 

professionalisering van deze medewerkers gedurende de detachering en voor de terugkeer op de 

                                                      
1 De in 2014 ook beschreven werkgeversrol ten aanzien van het Lycée International te Saint-Germain-en-Laye is 

vervallen. 
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Nederlandse arbeidsmarkt na de detachering. Dit geeft invulling aan Europese afspraken over onderwijs 

in de moedertaal aan kinderen van medewerkers van Europese instellingen.  

 

Europese scholen en Nederlandstalige secties 

 

Europese scholen zijn opgericht vanuit de Europese Unie, bedoeld voor de kinderen van medewerkers van Europese 

Unie instellingen. Bij voldoende plaats kunnen ook andere leerlingen zich aanmelden. Een belangrijk verschil tussen 

Europese en internationale scholen is dat een internationale school één werktaal hanteert (meestal Engels), waarbij 

andere talen als vreemde talen worden onderwezen. In een Europese school wordt de gehele lesstof in verschillende 

talen aangeboden, waaronder ook het Nederlands. Er zijn acht Europese scholen die onder het Mandaatbesluit vallen, 

met een Nederlandstalige sectie. NOB heeft bij die acht secties in totaal ongeveer 70 leerkrachten gedetacheerd. Die 

secties verzorgen onderwijs aan in totaal ongeveer 1.000 leerlingen. Op de andere zes Europese scholen zonder 

Nederlandstalige sectie, hebben Nederlandstalige kinderen wel enkele uren Nederlands onderwijs per week. 

 

Naast de dertien officiële Europese scholen zijn er geassocieerde Europese scholen (thans 12). Zij hebben hetzelfde 

programma en dezelfde structuur als de oorspronkelijke Europese scholen, maar zijn financieel, juridisch en 

administratief ingebed in de nationale context van de lidstaat van vestiging. In Nederland is er een geassocieerde 

Europese school in Den Haag, sinds december 2012. 

 

Het belang van de Europese scholen ligt niet alleen in moedertaalonderwijs, maar ook in het Europees georiënteerde 

curriculum met aandacht voor ‘Europese waarden’. Op alle Europese scholen volgen leerlingen hetzelfde Europese 

lesprogramma. Dat maakt het gemakkelijker om van de ene naar de andere Europese school over te stappen, bij een 

herplaatsing van een medewerker van een Europese instelling.  

 

De subsidie op grond van het Mandaatbesluit bedraagt in totaal voor de subsidieperiode van vijf jaar 

(2014-2018) maximaal € 37.860.000 en wordt als voorschot in bedragen van circa 7,6 mln. euro per jaar 

aan NOB overgemaakt. Deze middelen zijn met name bestemd voor de personele kosten van de 

gedetacheerde leraren. 

Taken in de Raad van Bestuur voor de Europese scholen  

Een taak die samenhangt met het werkgeverschap voor bij de Europese scholen gedetacheerd personeel 

is de rol van NOB in de Raad van Bestuur voor de Europese scholen. In de praktijk komt die rol erop neer 

dat NOB namens de minister in het bestuur van de Europese scholen participeert en de minister 

vertegenwoordigt. Tweemaal per jaar is er een (meerdaagse) vergadering van de Raad van Bestuur, die 

NOB mede voorbereidt in afstemmingsoverleggen met vertegenwoordigers van OCW en de Inspectie van 

het Onderwijs. Daarnaast worden gedurende het jaar schriftelijke beslissingen gevraagd van de 

delegaties. Voor deze besluitvorming zijn er vaak wekelijks overleggen met inspectie, directeuren van 

de scholen, het bureau van de secretaris-generaal in Brussel, de permanente vertegenwoordiging en 

OCW. Hierdoor vraagt de rol in de Raad van Bestuur om een continue vertegenwoordiging door NOB. 

Naast de taak in de board of governors zit NOB namens de minister in de budgetary commitee. Deze 

vergadert eveneens formeel 2 x per jaar en ook hier vindt tussendoor overleg over diverse budgettaire 

zaken plaats. 

Beide taken van NOB zijn zoals gezegd niet opgenomen in het Mandaatbesluit, maar in artikel 2 van de 

Regeling NOB 2014. Artikel 4 van die Regeling stelt dat NOB voor deze taakuitvoering een − variërend − 

bedrag krijgt (zie hierna).    

2.2 Nederlands Astma Centrum Davos 

Op grond van het Mandaatbesluit beheert NOB namens de Minister van OCW de subsidiemiddelen die zijn 

bestemd voor de Nederlandstalige onderwijsvoorziening die onderdeel is van het Nederlands Astma 

Centrum in Davos. Doel hiervan is dat langdurig zieke Nederlandse kinderen gedurende hun therapie in 

Davos ononderbroken onderwijs krijgen. Het onderwijs wordt feitelijk verzorgd door LanguageOne 

Davos, dat aan schoolgaande patiënten een onderwijsprogramma met de kernvakken Nederlands, 

Engels, rekenen en wiskunde biedt.  
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Het Mandaatbesluit bevat geen nadere regels ten aanzien van de hoogte van de subsidiemiddelen voor 

Davos. Het werkbudget dat NOB zelf nodig heeft om deze taak in te vullen (voor de administratieve 

afhandeling en overleg en dergelijke) is geregeld in de Regeling Stichting NOB 2014 (zie hierna). 

2.3 Ondersteuning van NTC-onderwijs voor leerlingen in het buitenland 

Het tweede cluster van taken dat onder deze evaluatie valt, is de ondersteunende rol van NOB van bij 

NOB aangesloten onderwijsvoorzieningen voor NTC-onderwijs voor Nederlandse en Vlaamse kinderen in 

het po en vo die in het buitenland wonen. Ook Nederlandstalige leerlingen uit overige landen van de 

Europese Unie kunnen van die voorzieningen gebruikmaken. De leerlinggebonden financiering die NOB 

aan NTC-voorzieningen doorgeeft (doorgaf), is geregeld in een afzonderlijke subsidiebeschikking.  

 

De relevante artikelen uit de Regeling NOB zijn hierna (geredigeerd) weergegeven. De artikelen die het 

werkbudget voor de taken van NOB op grond van het Mandaatbesluit betreffen, zijn eveneens 

weergegeven.   

 

Artikel 2. Doel van de subsidie 

Dit artikel regelt dat NOB subsidie krijgt voor: 

▪ het ondersteunen van Nederlandse onderwijsvoorzieningen voor kinderen in het buitenland in 

voorschoolse educatie, basis- en voortgezet onderwijs; 

▪ het in opdracht van de minister ondersteunen van de minister of diens vertegenwoordiger bij de 

vervulling van zijn taak in de Raad van Bestuur voor de Europese scholen; 

▪ het namens de minister uitvoeren van activiteiten als bedoeld in het Mandaatbesluit. 

 

Artikel 4. Bedragen 

Dit artikel regelt dat NOB de volgende bedragen krijgt (werkbudget NOB, bedragen 2014):  

▪ Een bedrag van € 2.100.000 per kalenderjaar voor de ondersteuning van voorzieningen voor NTC, 

als volgt opgebouwd: 

– informatieverstrekking ouders, scholen e.a.    € 310.380  

– facilitaire loketfunctie       € 155.190  

– professionalisering leraren & schoolleiding    € 620.760  

– kwaliteitsbewaking      € 641.340  

– advisering en begeleiding van scholen    € 372.330  

 

In 2017 is daar een bedrag van € 330.000 bijgekomen ter versterking van de kwaliteit van het NTC-

onderwijs, op grond van het Damesakkoord.  

 

▪ Een bedrag (2014: € 73.000, 2015: € 120.648 en 2016–2018: € 93.800) voor de taken van NOB met 

betrekking tot de Raad van Bestuur voor de Europese scholen en – vanaf 2015 – ook voor de taken 

in de budgettaire commissie. Het bedrag in 2015 is tijdelijk verhoogd voor juridische kosten in 

verband met het besluit om de subsidie aan het Lycée International te Saint-Germain-en-Laye te 

stoppen.  

 

▪ Een bedrag van € 241.740 per jaar voor de uitvoering van het werkgeverschap van gedetacheerde 

leraren aan Europese scholen en een bedrag € 13.260 per jaar voor de uitvoering van de taken 

betreffende de onderwijsvoorziening in Davos. 

 

Vanaf het kalenderjaar 2015 worden bedragen bijgesteld met een percentage loonbijstelling. 

  

Artikel 6. Verplichtingen ten aanzien van de ondersteuning van onderwijsvoorzieningen 

Dit artikel regelt dat onder de activiteiten voor NTC-voorzieningen ten minste wordt verstaan de 

hierboven in artikel 4 genoemde activiteiten (informatieverstrekking, facilitaire loketfunctie, etc.).  
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De formulering ‘ten minste’ betekent dat NOB vrijheden heeft ten aanzien van aanvullende, 

ondersteunende activiteiten.  

De advisering en begeleiding door NOB behelst ook de ondersteuning bij de oprichting van een nieuwe 

NTC-voorziening, zoals advies ten aanzien van wet- en regelgeving, rechtspersonen, een locatie, een 

behoeftenonderzoek, het werven van leerkrachten en leerlingen, aanschaf lesmateriaal en financiën. 

Netwerk van NTC-scholen  

NOB beheert in de praktijk een divers netwerk van ongeveer 200 NTC-scholen in 115 landen, met ruim 

12.500 leerlingen (stand 2016). Het Nederlandstalig onderwijs voor kinderen in het buitenland kent in 

het po en vo een aantal hoofdvormen: 

 

▪ Internationale dagscholen (voertaal meestal Engels) met geïntegreerd NTC-onderwijs tijdens 

schooluren. 

▪ Nederlandse internationale scholen.  

▪ Volledig Nederlandstalige dagscholen volgens een Nederlands curriculum.  

▪ Zelfstandige NTC-voorzieningen. Dit betreft een aanbod van NTC-lessen die een aanvulling zijn op 

het dagonderwijs. Leerlingen krijgen dan gemiddeld drie uur per week Nederlandse les en cultuur, 

buiten de reguliere schooluren. Vaak maken deze NTC-scholen gebruik van de gebouwen en 

faciliteiten van lokale scholen. De NTC-scholen vallen meestal onder een klein vrijwilligersbestuur 

dat door ouders wordt gerund. Dit is de meest voorkomende vorm. 

▪ Afstandsonderwijs. NTC-lessen op afstand worden aangeboden door zeven bij NOB aangesloten 

partijen. Leerlingen volgen dan online les. Ook hier ligt de studielast op enkele uren per week.   

 

De belangrijkste voorwaarden voor aansluiting bij NOB zijn: 

 

▪ De NTC-lessen zijn gericht op terugkeer in en aansluiting op het onderwijs in Nederland en Vlaanderen. 

▪ De lessen zijn afgestemd op de Nederlandse kerndoelen in het po en in de onderbouw vo en de exameneisen 

Nederlands als onderdeel van een erkend (inter)nationaal examen.  

▪ De school voldoet aan de kwaliteitseisen van de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs. Dat wil zeggen dat er 

tenminste één naar Nederlandse maatstaven bevoegde leerkracht of met een afgerond (door NOB aangeboden) 

bekwaamheidstraject po of vo is, die het onderwijs geeft of coördineert. Voor scholen met een volledig 

Nederlands curriculum, dienen alle leerkrachten bevoegd te zijn. Daarnaast moet elke onderwijsinstelling 

jaarlijks een schoolplan en een schoolgids aanleveren. Bij tweemaal achter elkaar de beoordeling ‘zwak’ door 

de inspectie, vervalt de aansluiting bij NOB. 

Leerlinggebonden financiering 

Voor alle leerlingen die de bovenstaande vormen van NTC-onderwijs volgen via een bij NOB aangesloten 

organisatie, is (was) er leerlinggebonden financiering (LGF). Tot 2014 ontving elke bij NOB aangesloten 

onderwijsvoorziening via NOB een bijdrage van het Ministerie van OCW van ongeveer 400 euro per 

leerling per jaar. In de periode 2014-2017 is deze subsidie eerst verlaagd – om scholen tijd te geven om 

in te spelen op een situatie zonder subsidie - naar circa 250 euro per leerling per jaar2 en vervolgens 

vanaf 2017 helemaal stopgezet. In het Regeerakkoord 2017 is weer een bedrag van jaarlijks 3 mln. euro 

opgenomen ten behoeve van de herinvoering van LGF.  

Het schoolgeld dat ouders gemiddeld per kind betalen voor het NTC-onderwijs bedroeg – voor de 

stopzetting van de leerlinggebonden subsidie - tussen de 750 en 1000 euro per leerling per jaar. Zonder 

LGF moeten de meeste NTC-voorzieningen het lesgeld verhogen, wat volgens onderzoek van de 

Inspectie van het Onderwijs de deelname aan en het voortbestaan van met name de zelfstandige NTC-

voorzieningen bedreigt3.  

 

                                                      
2 Er was/is een totaal budget voor de LGF; als het aantal leerlingen verandert, verandert ook het bedrag per leerling.   
3 Inspectie van het Onderwijs, De gevolgen van het nieuwe budgettaire kader Nederlands onderwijs buitenland, 

Utrecht, juli 2017.  
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De al genoemde Nederlandstalige afdelingen binnen Europese scholen verzorgen feitelijk ook 

Nederlandstalig onderwijs aan leerlingen in het buitenland. Deze scholen hebben evenwel een aparte 

positie - met een andere bekostigingsregeling - en ontvangen ook geen leerlinggebonden financiering. 

De Inspectie van het Onderwijs heeft voor deze afdelingen tevens bevoegdheden en taken die verder 

gaan dan toezicht houden; de inspectie heeft een inhoudelijke adviesrol op pedagogisch/didactisch 

terrein en voert bijvoorbeeld ook functioneringsgesprekken met de bij ES gedetacheerde leraren. Bij de 

andere bij NOB aangesloten onderwijsvoorzieningen heeft de inspectie een toezichtrol en heeft NOB 

adviserende en begeleidende taken.   

2.4 Overzicht: besluiten, regelingen en budgetten voor NOB  

Samengevat zijn de navolgende besluiten, regelingen en bedragen relevant voor NOB: 

 

Document Taken NOB Budget NOB (begroting 2018 NOB) 

Mandaatbesluit NOB 
 

Werkgeverschap leraren ES  
€    8.060.754 Huisvesting ES Bergen 

Subsidiering onderwijs Davos 

Regeling NOB 2014 Uitvoering Mandaatbesluit  
Bestuurstaken RvB ES 

€       371.105 

Ondersteuning NTC-netwerk €    2.235.550  

Damesakkoord Kwaliteitsimpuls NTC €       338.679 

Regeerakkoord 2017 Subsidiëring (LGF) aangesloten 
scholen 

€    3.000.000 (nog te 
                      ontvangen) 

 
Totaal 2018 

Ondersteunende taken en beheer 
OCW-middelen  

 
€ 14.006.088 
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3 Verantwoording taakuitvoering NOB 

Het eerste deel van de evaluatie betreft de wijze van verantwoording door NOB. De onderzoeksvraag 

die daarbij centraal staat, is: 

  

Voldoet de subsidient aan de randvoorwaarden van de beschikking zoals het tijdig indienen van het 

jaarverslag e.d. en melding in het geval van wijziging van activiteiten, onderuitputting of 

overschrijding van middelen? 

Ten aanzien van de verantwoording van de taakuitvoering door NOB maken we waar nodig onderscheid 

tussen de taken ingevolge het Mandaatbesluit (Europese scholen en Davos) en de taken ten aanzien van 

de aangesloten NTC-scholen.  

3.1 Randvoorwaarden ingevolge het Mandaatbesluit en de Regeling NOB 2014  

De relevante bepalingen ten aanzien van de verantwoording voor de periode 2014-2018 zijn op grond 

van de Regeling Stichting NOB 2014 en het Mandaatbesluit Stichting NOB de navolgende (verkorte, 

geredigeerde weergave). Daar waar het Mandaatbesluit en de regeling NOB overlappen is één van beide 

documenten beschreven. 

 

Artikel 5 Mandaatbesluit: Voor de in het mandaatbesluit genoemde activiteiten is voor de periode 

2014-2018 een totaalbedrag beschikbaar van maximaal € 37.860.000. Vanaf 2015 worden bedragen 

bijgesteld met een percentage loonbijstelling.  

Artikel 8 Mandaatbesluit: Op basis van het totaal van de werkelijke kosten over de jaren 2014 tot en 

met 2018, blijkende uit de verantwoordingen over 2014 -2018, kan de minister besluiten eventueel 

teveel betaalde vergoeding terug te vorderen. 

Artikel 4 Regeling NOB: De bedragen voor de ondersteuning van het NTC-netwerk mogen in algemene 

zin besteed worden aan alle genoemde activiteiten. NOB kan dus besluiten om minder aan 

professionalisering en meer aan advisering te besteden. Dat is aan NOB.  

Artikel 6 Regeling NOB: Onder de activiteiten voor NTC-voorzieningen wordt ten minste verstaan de in 

de Regeling genoemde activiteiten (informatieverstrekking, advies en begeleiding, professionalisering, 

enzovoorts). De formulering ‘ten minste’ betekent zoals al aangegeven dat NOB vrijheden heeft ten 

aanzien van aanvullende, ondersteunende activiteiten.  

Artikel 9 Regeling NOB: NOB verstrekt de minister en door hem aangewezen personen gevraagde 

inlichtingen en zorgt dat die volledige inzage hebben in de boeken en bescheiden, voor zover die geen 

vertrouwelijk karakter hebben. De minister kan voorschriften geven met betrekking tot de inrichting en 

toegankelijkheid van de door NOB gevoerde administratie. 

Artikel 12 Regeling NOB: Als er gedurende een kalenderjaar aanmerkelijke verschillen (dreigen te) 

ontstaan tussen de werkelijke en de begrote uitgaven en inkomsten, dan dient NOB daarover onverwijld 

de minister te informeren, onder vermelding van de oorzaak van verschillen. 

Artikel 13 Regeling NOB: Dit artikel regelt de procedure voor de subsidieaanvraag en -verlening:  

NOB dient elk jaar uiterlijk 15 december een subsidieaanvraag in, met een begroting en een 

activiteitenplan voor het daaropvolgend jaar. De begroting bevat het aantal formatieplaatsen op de 

Europese scholen en het aantal leerlingen op het Nederlands Astmacentrum Davos (peildatum 1 oktober 

jaar van aanvraag). Indien NOB een egalisatiereserve heeft, vermeldt NOB de omvang daarvan. 

De minister besluit uiterlijk 15 januari op de subsidieaanvraag. 

Artikel 14 Regeling NOB: Voor 1 juli volgend op een subsidiejaar dient NOB bij de minister een 

jaarverslag in, bestaande uit een financieel verslag en een activiteitenverslag. Het verslag bevat het 

definitieve aantal formatieplaatsen op de Europese scholen en leerlingen op het Nederlands 

Astmacentrum te Davos (peildatum 1 oktober voorgaande jaar). Het verslag bevat voorts een overzicht 

van de salariskosten, kosten van noodzakelijke scholing en begeleiding personeel, dotatie voor een 
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bestemde reserve, voor zover deze risico’s niet worden gedekt door voorzieningen, verhuiskosten en 

buitenlandtoelage. Het jaarverslag bestaat in ieder geval uit: 

▪ een balans per eind van het kalenderjaar; 

▪ een exploitatierekening over het kalenderjaar; 

▪ een toelichting op balans en exploitatierekening; 

▪ een bestuursverslag. 

Het jaarverslag dient inzicht te bieden in de grootte en samenstelling van het vermogen, de grootte en 

samenstelling van het resultaat, de solvabiliteit en liquiditeit. 

Het activiteitenverslag bevat een overzicht van de werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend, van 

de daarmee behaalde resultaten en een overzicht van de activiteiten die op grond van het 

Mandaatbesluit zijn verricht.  

Artikel 15 Regeling NOB: Het jaarverslag bevat een accountantsverklaring. De accountant geeft een 

oordeel over de naleving van de subsidieverplichtingen en over de naleving van de verplichtingen in het 

Mandaatbesluit.  

Conclusies Mandaatbesluit en Regeling Stichting NOB 2014 

Ten aanzien van de Europese scholen en Davos heeft NOB vrijheden in het schuiven tussen 

begrotingsjaren; de subsidie op grond van het Mandaatbesluit is voor een periode van vijf jaar (2014-

2018) verleend, waarbij er na afloop van die periode een eindafrekening is. Het Mandaatbesluit stelt 

daarbij wel dat het totale subsidiebedrag een maximaal bedrag is en tevens dat de minister kan 

besluiten eventueel teveel betaalde vergoeding terug te vorderen. Er zijn geen nadere regels gesteld 

voor het geval de subsidie ontoereikend zou blijken om alle lasten die samenhangen met de taken in de 

periode 20140-2018 te dragen.  

 

Ten aanzien van de aangesloten scholen (het netwerk van NTC-voorzieningen) is de conclusie dat NOB 

een relatief grote vrijheid heeft bij de feitelijke besteding van de jaarlijks aan te vragen 

subsidiemiddelen. De subsidie voor deze taak is weliswaar onderverdeeld in deelbudgetten, maar 

tegelijkertijd is bepaald dat de middelen mogen worden besteed aan alle activiteiten. Ten tweede kan 

NOB naar eigen inzicht extra ondersteunende activiteiten ontplooien, in aanvulling op de in de 

beschikking genoemde activiteiten, op grond van de in de Regeling opgenomen ‘ten minste’ 

formulering. 

3.2 Feitelijk proces verantwoording en wederzijdse communicatie  

Informatieplicht 

NOB informeert blijkens de overgedragen stukken en gespreksverslagen jaarlijks op verschillende 

momenten het Ministerie van OCW. 

 

1. In ieder geval tweemaal per jaar is er een algemeen ambtelijk overleg tussen OCW en NOB. In de 

praktijk overlegt NOB vaker, op verschillende manieren met OCW, met name over de taken ten 

aanzien van de Europese scholen.   

2. Periodiek zijn er op afstemming gerichte overleggen in het kader van de taken van NOB in de Raad 

van Bestuur voor de Europese scholen en de budgettaire commissie. In dit zogeheten 

delegatieoverleg participeert ook de onderwijsinspectie. Er zijn twee (vaak meerdaagse) 

bestuursvergaderingen voor de Europese scholen per jaar en voorts twee bijeenkomsten van de 

budgettaire commissie. 

3. Jaarlijks verantwoordt NOB zich voor 1 juli middels een bestuursverslag en jaarrekening over het 

voorgaande jaar, conform artikel 14 van de subsidiebeschikking.  

4. NOB heeft in november van elk jaar (vanaf 2014) een jaarplan (activiteitenplan conform artikel 13) 

voor het daaropvolgende jaar opgesteld.  
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5. Ten slotte heeft NOB aan het begin van de subsidieperiode 2014-2018 een Meerjarenbeleidsplan 

2014-2018 opgesteld, dat richtinggevend is voor de jaarplannen en begrotingen daarna.    

Verantwoording 

Elk jaar verantwoordt NOB de financiële stand van zaken, waarbij de in de subsidiebeschikking en het 

mandaatbesluit opgenomen posten terugkeren. Dat geldt concreet voor: 

 

▪ de in artikel 6, lid a tot en met e genoemde posten (deelbudgetten voor de aangesloten scholen); 

▪ de personele lasten van het aan de Europese scholen gedetacheerd personeel; 

▪ de huisvestingskosten Europese School Bergen; 

▪ kosten onderwijsvoorziening te Davos; 

▪ leerlinggebonden financiering voor scholen. 

 

Uit de verantwoording blijkt dat NOB voldoet aan de voorwaarden in de subsidiebeschikking. Dit is ook 

jaarlijks door de accountant aangegeven. De Raad van Toezicht van NOB heeft voorts een belangrijke rol 

ten aanzien van de voorwaarden die aan NOB zijn gesteld.  

 

Raad van Toezicht NOB  

 

De NOB heeft een Raad van Toezicht die als intern toezichthoudend orgaan formeel de rol van de overheid als 

toezichthouder op zich neemt. De Raad van Toezicht neemt elk kwartaal kennis van de cijfers en de (financiële) 

ontwikkelingen bij NOB en bespreekt die met de directie NOB. In de Raad van Toezicht van NOB is sinds 2016 een lid 

namens de Vlaamse overheid opgenomen, om mede invulling te geven aan het belang dat de Vlaamse overheid hecht 

aan de NOB-taken - die ook Vlaamse leerlingen in het buitenland ten goede komen - en om op die taakuitvoering toe 

te zien.  

 

Aanvullend is nog het volgende op te merken.  

 

1. Kostenposten zijn in de jaarstukken van NOB op hetzelfde aggregatieniveau beschreven als dat ze 

in de subsidiebeschikking staan. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de jaarrekening 2016 dat 

‘professionalisering’ ten aanzien van de aangesloten scholen in 2016 een bedrag van 575.615 euro 

vergde; dat bedrag is niet gespecificeerd. Enkele in de Regeling NOB expliciet genoemde bedragen 

(in artikel 4, lid 3 en lid 4) zijn in algemene zin opgenomen in de Lasten van NOB. In het 

activiteitenverslag beschrijft NOB adequaat dat met de beschikbare middelen voor bijvoorbeeld 

professionalisering een aantal specifieke professionaliseringsactiviteiten is uitgevoerd, zoals 

webinars en bekwaamheidstrajecten voor leraren.  

 

2. De werkbudgetten die opgenomen zijn in de regeling NOB zijn alle doelgericht. NOB dient er 

bijvoorbeeld advies- of scholingstaken mee in te vullen. Bureau- en overheadkosten zijn niet 

expliciet benoemd. Formeel drukt de staf/directie van NOB op het budget voor de aangesloten 

scholen, een deel van die kosten wordt doorbelast naar het deel voor de ES. De verdeling van de 

bureau-/directiekosten over de budgetten voor ES en AS zijn in samenspraak met de accountant 

bepaald.  

 

3. Eventuele verschillen tussen werkelijke en begrote inkomsten en uitgaven die gedurende het 

kalenderjaar ontstaan, heeft NOB opgenomen in de jaarrekeningen, met een korte toelichting. Zo 

meldt NOB in de jaarrekening 2016 dat aan professionalisering minder is uitgegeven dan begroot en 

dat dit komt doordat projecten vertraagd zijn of niet zijn uitgevoerd. Het is hierbij voor discussie 

vatbaar of: 

 

▪ optredende verschillen een aanmerkelijk verschil zijn, zoals bedoeld in artikel 12 Regeling 

NOB; 
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▪ er aanleiding is om een verschil onverwijld te melden, of dat het volstaat een afwijking in de 

eerstvolgende jaarrekening te melden; 

▪ een relatief summiere toelichting (zoals dat projecten zijn vertraagd of niet zijn gestart), een 

voldoende toelichting is van oorzaken, zoals bedoeld in artikel 12 Regeling NOB.  

 

Dit is niet nader genormeerd. Wel is vast te stellen dat de jaarrekeningen in de afgelopen jaren geen 

aanleiding vormden voor nadere vragen of discussie van de zijde van OCW. Voorts is er over drie posten 

met een verhoogd financieel risico of met bijzonderheden, wel tussentijds afstemming en overleg 

geweest. Dat betreft het volgende: 

 

▪ De personele lasten voor het bij de Europese scholen gedetacheerd personeel. Omdat NOB geen 

directe sturingsmogelijkheden heeft op de exacte hoogte van die lasten (NOB is onder meer 

afhankelijk van cao-ontwikkelingen), zijn er financiële risico’s (kans op budgetoverschrijdingen) 

die tussentijds besproken worden in de periodieke overleggen tussen NOB en OCW en die NOB ook 

elk jaar benadrukt in de jaarstukken.  

 

▪ NOB is verantwoordelijk voor het onderhoud van de huisvesting van de Europese School te Bergen. 

Het gaat om een sterk verouderd gebouw met achterstallig onderhoud. Het groot onderhoud vergt 

de komende jaren een relatief zeer aanzienlijk bedrag. Het overleg over alternatieven is gaande; 

voor de hand ligt dat dit op korte termijn tot een besluit leidt. 

  

▪ De Nederlandstalige onderwijsvoorziening in het Nederlands Astmacentrum te Davos staat onder 

druk, doordat het leerlingenaantal sterk is teruggelopen. Ook dit heeft reeds de aandacht van 

betrokken partijen. De subsidie die via NOB naar de voorziening in Davos gaat, is reeds verlaagd en 

het lopende overleg is gericht op een verdere doelmatige aanpak.  

 

Dit betreft alle drie taken die voortvloeien uit het Mandaatbesluit. Uit de aard van het Mandaatbesluit 

vloeit voort dat partijen wederzijds hier meer de vinger aan de pols houden; het betreft voor het grote 

merendeel immers middelen die door NOB doorgezet moeten worden en waarbij er relatief weinig 

directe (korte termijn) sturingsmogelijkheden zijn. Het is dan van belang om financiële risico’s tijdig te 

onderkennen en te bespreken. Ten aanzien van de taken voor het NTC-netwerk heeft NOB meer 

vrijheden in het schuiven tussen deelbudgetten en het uitvoeren van activiteiten naar eigen inzicht. 

NOB heeft ten aanzien van de NTC-scholen dus meer ruimte voor eigen ondernemerschap. Het is dan 

logisch dat daarover minder of geen tussentijds overleg met OCW plaatsvindt en dat het volstaat om in 

de jaarstukken verantwoording af te leggen. Ten aanzien van de activiteiten waarbij de NOB eigen 

afwegingen kan maken en beleidsruimte heeft, heeft vooral de Raad van Toezicht van NOB een rol.  

3.3 Conclusies verantwoording 

NOB houdt zich aan de randvoorwaarden van de subsidiebeschikking. Uit de periodieke overleggen 

tussen NOB en OCW, waarin relevante zaken en risico’s met betrekking tot het NOB-budget besproken 

worden, blijken evenmin afwijkingen van de formele randvoorwaarden van de subsidiebeschikking. Over 

zaken in het kader van het Mandaatbesluit met risico’s op aanmerkelijke verschillen, is tussen 

subsidiegever en ontvanger afdoende overleg. 
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4 Beoordeling activiteiten NOB  

In dit hoofdstuk staat de taakuitvoering van NOB centraal. De leidende onderzoeksvragen zijn: 

▪ Organiseert subsidiënt (NOB) activiteiten die bijdragen aan het beleidsdoel? 

▪ Staan de activiteiten in verhouding tot de hoogte van de subsidie? 

▪ Staat de zwaarte van het middel (activiteit) in verhouding tot het doel? 

 

Startvraag bij deze beoordeling is welke activiteiten en tegen welke kosten NOB uitvoert en heeft 

uitgevoerd in de periode 2014-2018. De onderscheiden activiteiten zijn vervolgens beoordeeld aan de 

hand van het in hoofdstuk 1 opgenomen analysekader met vier aspecten:  

 

▪ relevantie; 

▪ proportionaliteit; 

▪ vraaggerichtheid; 

▪ additionaliteit. 

 

De kwaliteit of de effectiviteit van de NOB-inzet op zichzelf genomen zijn niet beoordeeld; dat zou een 

antwoord vergen op de vraag of door de inzet van NOB de kwaliteit van bijvoorbeeld het NTC-onderwijs 

daadwerkelijk is verbeterd.  

 

De bovenstaande vraagstelling is primair interessant voor de ondersteunende taken van NOB voor de 

NTC-scholen. Voor de meer vastliggende taken op grond van het Mandaatbesluit is het analysekader wat 

minder van belang. In paragraaf 4.3 is het analysekader ook op de taken ingevolge het Mandaatbesluit 

toegepast.  

4.1 Beoordeling activiteiten voor NTC-scholen 

De volgende taken en activiteiten van NOB (niet uitputtende opsomming) ten aanzien van het NTC-

netwerk zijn te onderscheiden.  

 

1. Voorlichtingstaken richting ouders  

▪ Deelname aan de jaarlijkse emigratiebeurs  

▪ Informatie via NOB-website 

▪ Andere voorlichtingsactiviteiten, zoals nieuwsbrieven, folders, artikelen en presentaties  

▪ Helpdesk, loketfunctie 

 

2. Ontwikkeling  

▪ Ontwikkeling van leerlijnen  

▪ Ontwikkeling van onderwijstools, zoals de cultuurgame Cultquest 

▪ Ontwikkeling van bestuurlijke producten en kaders 

 

3. Ondersteuning 

▪ Advisering leraren, schoolleiders en bestuurders aangesloten scholen 

▪ Begeleiding aangesloten scholen 

▪ Oprichting nieuwe scholen 

▪ Relatiebeheer 

▪ Makelen van producten en diensten 

 

4. Kennisdeling en professionalisering leraren en schoolleiders aangesloten scholen  

▪ Online seminars (webinars) 

▪ Regioconferenties 
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▪ Bijscholing op jaarlijkse bijscholingsdagen met een divers aanbod van workshops en cursussen  

▪ Bekwaamheidstrajecten po en vo voor onbevoegde leerkrachten 

▪ Digitaal platform 

▪ ‘Startersdag’ voor naar het buitenland vertrekkende leerkrachten 

 

5. Werving & selectie  

▪ Advisering schoolbesturen over werving en selectie 

▪ Plaatsing van vacatures op stichtingnob.nl 

▪ Ad hoc/incidenteel: werving en selectie voor aangesloten scholen 

 

In het evaluatieonderzoek is deze indeling van taken en activiteiten mede benut om in interviews nader 

te vragen naar gebruik van en ervaring met NOB-diensten en om enkele interviewpartners (betrokkenen 

bij de ontwikkeling van leerlijnen en bij de bekwaamheidstrajecten po en vo) te selecteren.   

 

We beoordelen hierna de NOB-activiteiten globaal op de vier genoemde aspecten.  

4.1.1 Relevantie 

De hiervoor genoemde activiteiten van NOB zijn merendeels direct te herleiden tot de Regeling NOB 

2014. Verschil met de Regeling kan op twee manieren optreden. Enerzijds kunnen er activiteiten of 

aandachtsgebieden zijn die in de Regeling zijn benoemd, maar die niet of minder zichtbaar zijn in de 

feitelijke taakuitvoering van NOB. Anderzijds zijn er mogelijk NOB-activiteiten die niet expliciet worden 

genoemd in de beschikking en het mandaatbesluit en daar ook mogelijk naar de letter of geest minder 

bij passen. Die beide eventualiteiten worden hieronder behandeld.  

Taken in de Regeling en gewenste activiteiten die minder zichtbaar zijn bij NOB  

De subsidiebeschikking benoemt dat NOB een ondersteunende infrastructuur in stand houdt voor 

onderwijsvoorzieningen voor voorschoolse educatie, po en vo. Het feitelijk aanbod in het buitenland van 

NTC-onderwijs betreft vooral voorzieningen voor po en - in mindere mate - vo en relatief weinig 

voorschoolse educatie voor kinderen van 2,5 tot en met 4 jaar. Uiteraard is NOB hierin afhankelijk van 

de behoeften van ouders in het buitenland en de activiteiten van de scholen zelf. Door NOB is toegelicht 

dat voorschoolse NTC-voorzieningen pas sinds 2014 expliciet in de subsidiebeschikking zijn opgenomen 

en dat het om een potentieel groeitraject gaat. Vanuit NOB wordt waar mogelijk, door adviseurs, bij de 

aangesloten scholen actief gewezen op de mogelijkheid van voorschoolse educatie. NOB heeft in dit 

kader ook informatie via de website beschikbaar en heeft een advies voor aangesloten scholen 

uitgebracht, het zogeheten ‘Peuteradvies’. Geconcludeerd kan worden dat een aanbod van 

Nederlandstalige voorschoolse educatie in het buitenland de aandacht heeft van NOB en dat NOB dit ook 

stimuleert. 

 

Voor het overige zijn er geen ontbrekende activiteiten vastgesteld die naar de letter en geest van de 

Regeling NOB wel verwacht zouden mogen worden van NOB. Deze conclusie wordt ondersteund door de 

interviews met aangesloten scholen. Vrij algemeen is gemeld dat men eigenlijk weinig of niets mist aan 

inzet bij NOB. De door NOB aangeboden dienstverlening wordt algemeen als (zeer) relevant ervaren en 

op prijs gesteld. Waar er nog wensen zijn, is bijvoorbeeld opgemerkt dat de expertise bij NOB vooral 

sterk is ten aanzien van aanvullend NTC-onderwijs voor po-leerlingen en wat minder ten aanzien van het 

vo en het dagonderwijs. Ook zijn door respondenten enkele taken als relevant genoemd die NOB nu 

weinig of niet uitvoert, zoals de organisatie van coachingtrajecten voor schoolleiders NTC met weinig 

ervaring, bijvoorbeeld door de koppeling aan een ervaren schoolleider. Bij andere thema’s zijn er soms 

tegengestelde of aanvullende wensen: sommige geïnterviewden hechten vooral aan de netwerkfunctie 

van NOB: het samenbrengen en verbinden van partijen die wat voor elkaar kunnen betekenen. Andere 

geïnterviewden willen juist meer gerichte input van experts, met informatie over nieuwe 

(onderwijs)ontwikkelingen.   
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Activiteiten van NOB die geen expliciete vermelding hebben in de Regeling NOB  

De opdracht aan NOB is zoals gezegd ruim geformuleerd; NOB kan tussen deelbudgetten schuiven en 

NOB heeft de ruimte om naar eigen inzicht aanvullende activiteiten uit te voeren. Deze ruimte is 

bewust zo opgenomen in de Regeling. NOB opereert in een snel veranderend veld en moet zo nodig snel 

kunnen inspelen op veranderende regels en context. Dat kan door te schuiven tussen deelbudgetten, 

nieuwe initiatieven en het oppakken van nieuwe activiteiten. In de praktijk blijft per saldo NOB met de 

activiteiten en budgetverdeling dicht bij de in de Regeling benoemde taken en budgetten. Dat is niet 

verrassend omdat de deelbudgetten direct met NOB zijn afgestemd.   

 

Bij de feitelijke activiteiten van NOB is er één activiteit die de expliciet benoemde activiteiten aanvult. 

Dat betreft concrete wervings- en selectieactiviteiten voor aangesloten scholen. Advisering over 

werving en selectie valt onder de taakopdracht aan NOB. Bij concrete wervingsactiviteiten voor 

aangesloten scholen is dat sterk de vraag; dat is een taak die in principe door commerciële bureaus 

uitgevoerd kan worden. NOB verzorgt in de praktijk enkele keren per jaar de feitelijke werving voor een 

school, ten behoeve van het aantrekken van een leerkracht of schoolleider. NOB vraagt daarvoor een 

bijdrage van de betreffende scholen. NOB zoekt deze activiteiten niet actief op, maar soms ontstaat er 

in het contact met scholen een vraag aan NOB om een school hierin praktisch te ondersteunen. 

Scholen/besturen hebben zelf vaak weinig tijd en/of mogelijkheden om vanuit een buitenlandse locatie 

sollicitatiegesprekken met Nederlandse kandidaat leerkrachten of schoolleiders te voeren. Uit oogpunt 

van een zuivere taakstelling en de voorkoming van de vermenging van publieke en markttaken zouden 

deze taken in principe vermeden dienen te worden. Bij de adviesfunctie van NOB past dat NOB scholen 

doorverwijst naar geschikte wervingsbureaus of wervingskanalen. Evenwel gaat het om een zeer 

beperkte inzet van NOB, waarbij het de vraag is of er wel een commerciële markt is, gelet op het kleine 

aantal casussen. Bovendien is er bij de werving een bijzondere expertise vereist ten aanzien van het 

werken als leerkracht of schoolleider in het buitenland. NOB kan deze taak uitvoeren door de 

combinatie met de (wel in het Mandaatbesluit opgedragen) wervingstaken voor de Europese scholen. 

Mits NOB niet actief werft en het om een beperkt aantal casussen per jaar blijft gaan, ligt het hiermee 

voor de hand dat NOB de wervingstaken voor aangesloten scholen op de huidige voet kan voortzetten. 

Daarbij is door NOB aangegeven dat men (steeds) verkent of (bepaalde) wervingsactiviteiten toch door 

een externe uitgevoerd kunnen worden.    

Overige opmerkingen bij de relevantie 

De geïnterviewde, aangesloten NTC-voorzieningen geven aan dat de aansluiting bij NOB voor hen een 

belangrijke functie heeft, vanwege de ondersteuning die NOB biedt en vanwege het kwaliteitskeurmerk 

dat via de inspectie beschikbaar komt. Zonder NOB en de voorwaarden voor aansluiting bij NOB is het 

aannemelijk dat de kwaliteitszorg en de kwaliteit bij NTC-voorzieningen in het geding komt.  

In dit onderzoek is voorts gebleken dat de NTC-scholen buiten NOB geen andere belangenbehartiger in 

Nederland hebben. Scholen in het buitenland waarderen het met name dat er een organisatie is in 

Nederland die ‘voor hen opkomt’ en de belangen van het Nederlandstalig onderwijs in het buitenland 

behartigt.  

 

Voor veel scholen is de leerlinggebonden financiering van groot belang. Zonder LGF moet de 

ouderbijdrage omhoog. Uit het onderzoek van de inspectie en ook uit de afgenomen interviews, blijkt 

dat dit reële risico’s oplevert voor de deelname aan en de continuïteit van NTC-voorzieningen. Het 

belang wisselt sterk per type school. Voor afzonderlijke NTC-locaties is de LGF een substantieel deel van 

de begroting (enkele of meerdere tientallen procenten) naast de ouderbijdrage. Voor de dagscholen is 

de LGF doorgaans maar een klein deel van de begroting (enkele procenten).  

 

Bij het NTC-onderwijs kan verder nog worden opgemerkt dat het conform de Regeling en NOB-

voorwaarden thans expliciet is gericht op de terugkeer van leerlingen in het onderwijs in Nederland of 

Vlaanderen. In de praktijk keert maar een deel (circa 40% binnen vier jaar) terug en heeft het NTC-

onderwijs een bredere betekenis. Er zijn drie hoofdgroepen te onderscheiden:  
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1. Leerlingen die met hun ouders terugkeren naar Nederland en weer instromen in het funderend 

onderwijs (po of vo) in Nederland of Vlaanderen. Voor hen zijn de aansluiting op het 

Nederlandse/Vlaamse onderwijs(systeem) en leerdoelen in het po en vo belangrijk.   

2. Leerlingen die na het vo – met of zonder hun ouders – naar Nederland gaan voor een 

vervolgopleiding. Voor hen is de aansluiting op het beroeps- of hoger onderwijs belangrijk. 

3. Leerlingen die niet terugkeren naar Nederland, bijvoorbeeld leerlingen van blijvend naar het 

buitenland geëmigreerde ouders. Voor hen is het NTC-onderwijs vooral van belang voor het behoud 

van de culturele identiteit en taal en is de aansluiting op het Nederlandse onderwijs niet van 

belang.  

 

De drie groepen hebben op verschillende manieren belang voor Nederland. In het buitenland blijvende 

leerlingen zijn bijvoorbeeld waardevol als ‘ambassadeurs’ van Nederland, c.q. van de waarden en 

kansen die Nederland vertegenwoordigt. In de leerlijnen NTC zou hierop ook ingespeeld kunnen worden.  

4.1.2 Proportionaliteit 

Bij het aspect proportionaliteit gaat het om de vraag of de taakuitvoering en het bijhorende budget in 

een goede verhouding staan tot het doel en de doelgroep. Een taakuitvoering die uit verhouding is, kan 

een te geringe of juist een te ruime invulling betreffen. Oorzaken van een eventuele disproportionele 

taakuitvoering kunnen divers zijn, met name dat de taakuitvoering niet efficiënt is ingericht of niet in 

verhouding staat tot het gebruik van de activiteit.   

 

Wat betreft NOB als geheel is van belang dat in 2014 reeds een bezuiniging op de NOB-middelen is 

doorgevoerd. De interne organisatie is daarna heringericht, met een – naar zeggen van NOB – flinke 

efficiëntieslag tot gevolg. NOB heeft keuzes moeten maken, die de doelmatigheid moesten verhogen. 

Voorbeeld is dat het aantal locatiebezoeken is teruggebracht en het contact met aangesloten scholen 

thans meer per telefoon, sociale media en skype verloopt. Vanaf 2014 is tevens de overgang gemaakt 

naar een platte ‘matrixorganisatie’, met een eenkoppig management. Voor zover interviewpartners hier 

kijk op hebben, is in de interviews gesteld dat thans NOB efficiënt lijkt om te gaan met de beschikbare 

middelen en ’veel doet met relatief beperkte middelen’. NOB wordt thans extern ervaren als een op de 

taken toegeruste, maar niet overbemeten organisatie. Keerzijde hiervan is dat sommige posities binnen 

de NOB-organisatie door één persoon bezet worden en daarmee kwetsbaar zijn voor verzuim en uitval.  

 

De proportionaliteit bij deeltaken is lastig te bepalen, omdat zoals eerder aangegeven de begroting van 

NOB relatief algemene posten bevat. Binnen de post professionalisering is niet duidelijk wat 

bijvoorbeeld het verzorgen van webinars kost of – binnen communicatie - wat de website van NOB kost. 

Ook zijn medewerkers van NOB vaak op een breed terrein actief, met zowel advisering, begeleiding, 

schoolbezoeken, professionalisering als ontwikkelactiviteiten. Voor wat betreft deeltaken zijn daardoor 

geen uitspraken mogelijk over de doelmatigheid en proportionaliteit van afzonderlijke activiteiten.  

 

Per saldo is te concluderen dat NOB bij relaties bekend staat als een doelmatig opererende organisatie 

die veel taken uitvoert en daarvoor een relatief slanke, slagvaardige organisatie heeft ingericht.   

 

Bij specifieke deelbudgetten uit de Regeling zijn qua proportionaliteit vraagtekens te plaatsen. 

Voorbeeld is het werkbudget ad ruim € 13.000 om de OCW-subsidie aan de onderwijsvoorziening te 

Davos door te geven. NOB geeft zelf aan dat de feitelijke kosten praktisch nihil zijn. Omdat NOB kan 

schuiven tussen deelbudgetten en omdat deelbudgetten zoals al aangegeven niet expliciet bureaukosten 

bevatten, is het aannemelijk en logisch dat NOB overschotten op bepaalde posten benut voor 

intensiveringen elders en voor de dekking van bureaukosten. Omdat de deelbudgetten in de Regeling al 

doende weinig zeggen over de feitelijke inzet van middelen, ligt het voor de hand om in de nieuwe 

Regeling een andere (algemenere) indeling of opbouw van de subsidie te hanteren, met een 

explicitering van verwachte taken (zoals beheer subsidiemiddelen, bestuurlijke rol voor de ES, 
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ondersteuningsinfrastructuur voor de AS), zonder explicitering van alle deelbudgetten. Bij de 

verantwoording kan dan zo gewenst wel gevraagd worden om inzicht in de inzet bij deelposten, zoals de 

inzet op professionalisering van leraren.   

4.1.3 Vraaggerichtheid 

Bij het aspect vraaggerichtheid gaat het om de vraag of het aannemelijk is dat NOB binnen de ruimte 

die de stichting heeft, de meest optimale (op gebruikers afgestemde) mix van activiteiten uitvoert. 

Deze beoordeling kan worden gebaseerd op het volgende: 

 

1. Door NOB uitgevoerde klantenonderzoeken. Een klantenonderzoek kan allerlei vormen hebben 

zoals een enquête, een gebruikerspanel of feedbackformulieren na een cursus.  

2. Tevredenheid over de dienstverlening van NOB. In deze evaluatie baseren we dat mede op een 

serie interviews met relaties van NOB. 

3. De feitelijke afname van diensten, zoals het aantal bezoekers van een website. 

4. Overige signalen die NOB bereiken, zoals via het contact tussen NOB-adviseurs en scholen.  

Door NOB uitgevoerde klant- en marktonderzoeken  

In deze evaluatie is gebleken dat NOB in de subsidieperiode op meerdere momenten en vanuit 

verschillende vraagstellingen de behoefte bij partners aan diensten van NOB heeft laten onderzoeken. 

Die peilingen waren deels ingegeven door het wegvallen van de leerlinggebonden financiering, waardoor 

bij NOB de vraag ontstond hoe de aangesloten scholen het beste konden worden geholpen om de 

gevolgen van het wegvallen van die subsidie op te vangen.  

 

Het gaat om de volgende onderzoeken: 

 

1. Behoeftenonderzoeken NOB 

Datum  zomer 2015 en voorjaar 2016   

Doelgroep  schoolleiders en bestuursvoorzitters aangesloten scholen 

Respons  52 procent van de respondenten, 82 procent van de aangesloten scholen  

Middel  online enquête, aanvullend kwalitatief onderzoek (28 interviews)  

Aanleiding  stopzetten leerlinggebonden financiering  

Uitvoering  extern bureau  

 

2. Onderzoek effecten van stopzetting leerlinggebonden financiering  

Datum  2015   

Doelgroep  besturen aangesloten scholen 

Respons  76 procent  

Middel  online enquête  

Aanleiding  stopzetten leerlinggebonden financiering  

Uitvoering  extern bureau  

 

3. Behoeftenonderzoek professionalisering  

Datum  juni 2016  

Doelgroep  leraren, schoolleiders en bestuurders van aangesloten scholen 

Respons  deelname van 122 van de 208 aangesloten scholen 

Middel  online enquête 

Uitvoering  extern bureau  

 

4. Evaluatie bijscholings-/inspiratiedagen voor leraren Europese scholen 

Datum  jaarlijks 

Doelgroep leraren Europese scholen 
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Middel  evaluatieformulier 

Uitvoering NOB 

 

6. Evaluatie bijscholingsdagen voor aangesloten scholen  

Datum  jaarlijks 

Doelgroep aangesloten scholen 

Respons  meestal 75 tot 90 procent van de deelnemers  

Middel   evaluatieformulier  

Uitvoering  NOB 

Tevredenheid bij scholen over de dienstverlening NOB 

In dit onderzoek is een serie interviews afgenomen met relaties van NOB, waaronder ruim 20 

vertegenwoordigers van NTC-voorzieningen. Uit die interviews blijkt vrijwel algemeen een grote 

waardering voor en tevredenheid over NOB. Geïnterviewden melden ook dat NOB goed luistert naar de 

aangesloten scholen. Doorgaans is er één of twee keer per jaar een reflectiegesprek tussen school en de 

betrokken adviseur bij NOB. In dat gesprek vraagt de adviseur steeds – zo is de ervaring van 

geïnterviewden – wat NOB (beter) kan doen om de school optimaal te ondersteunen.   

Feitelijk gebruik NOB-diensten 

De interviews leveren op dat de diensten van NOB door aangesloten scholen ook daadwerkelijk worden 

gebruikt en dat dit voor eigenlijk alle onderscheiden taken en activiteiten opgaat. Vrijwel alle 

geïnterviewde organisaties hebben meerdere keren per jaar (vaak zo’n zes of meer keer) contact met 

NOB ten behoeve van vragen en advies. De meeste geïnterviewde scholen sturen elk jaar alle of een 

deel van de leerkrachten naar de jaarlijkse bijscholingsdagen van NOB en waar dat niet gebeurt, is dat 

vanwege de reisafstand, reiskosten of agendaproblemen. Ook andere diensten, zoals de nieuwsbrief, de 

website, de vacaturesite en de centrale inkoopfunctie bij NOB, worden vaak genoemd als afgenomen 

(en gewaardeerde) diensten.  

 

Uit de gebruikscijfers van diensten, die NOB zelf registreert, blijkt eveneens dat diensten ook 

daadwerkelijk worden afgenomen. Voorbeelden zijn: 

 

Communicatie: 

▪ Website NOB   114.564 unieke bezoekers in 2017 

▪ Nieuwsbrief   1700-1800 geadresseerden met open rate van ruim 50 % 

▪ Vacature alert  7300 abonnees 

▪ Facebook   2916 volgers 

▪ Twitter   ruim 1000 volgers 

▪ LinkedIn   ruim 1500 volgers 

 

Professionalisering: 

▪ Webinars   enkele tientallen per jaar, gemiddeld enkele honderden deelnemers  

▪ Bijscholingsdagen AS  jaarlijks circa 200 deelnemers  

▪ Bijscholingsdagen ES   tweejaarlijks ca 85 (2015) leraren  

▪ Inspiratiedag ES  tweejaarlijks (alternerend met bijscholingsdagen) ca. 50 deelnemers  

▪ Bekwaamheidstrajecten po  gemiddeld 12 starters per jaar  

▪ Bekwaamheidstrajecten vo eens per twee jaar start met gemiddeld 5 deelnemers 
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Overige signalen: relatiebeheer als kern van de vraaggerichtheid  

De advies- en begeleidingsvragen die NOB bereiken, bieden NOB eveneens inzicht in de ondersteunings-, 

kennis en scholingsbehoeften in het veld. Vraag is dan hoe en in hoeverre NOB deze signalen vertaalt in 

eigen beleid en laat doorwerken in de activiteitenplanning.  

NOB hanteert een gestructureerd relatiebeheer dat thans de kern is van de vraagsturing bij activiteiten. 

Doel hiervan is om vraag en aanbod bij NOB zo goed mogelijk op elkaar aan te sluiten. Elke NOB-

adviseur heeft de opdracht om minimaal eens per jaar ‘betekenisvol’ contact te hebben met elke 

aangesloten school in diens portefeuille. Daarin wordt expliciet de vraag aan de orde gesteld wat NOB 

voor de school kan of moet betekenen. Zoals gezegd is uit de interviews gebleken dat aangesloten 

scholen deze vraaggerichte houding ook zo ervaren. Binnen NOB is een stuurgroep relatiebeheer 

ingericht die signalen uit het contact met scholen verzamelt en vertaalt naar speerpunten voor de 

dienstverlening aan scholen. 

 

NOB hanteert ook in de toekomst het actieve relatiebeheer als de kern van de vraagsturing. De ervaring 

bij NOB is dat klantonderzoeken via enquêtes leiden tot een zekere onderzoekmoeheid bij de 

aangesloten scholen en daardoor minder opleveren.   

Cocreatie  

Cocreatie garandeert op directe wijze dat te ontwikkelen diensten aansluiten bij de behoeften van 

afnemers. Bij bijvoorbeeld de actuele ontwikkeling van nieuwe leerlijnen voor het NTC-onderwijs wordt 

vanuit NOB samengewerkt met SLO en met een aantal aangesloten scholen, waarbij leerkrachten mee-

ontwikkelen.  

4.1.4 Additionaliteit 

Bij het aspect additionaliteit gaat het om de vraag of het noodzakelijk of wenselijk is dat activiteiten 

van NOB worden gesubsidieerd. Dat kan om twee redenen minder of niet nodig of wenselijk zijn: 

 

1. Er zijn reeds goede alternatieven beschikbaar van andere (publieke) partijen. 

2. De activiteit is op zichzelf genomen een commerciële activiteit waarvoor een afnemer zou moeten 

betalen en waarvoor er ook marktalternatieven bestaan.  

  

Vraag is hier dus mede of NOB voldoende onderzocht heeft of bepaalde expertise of diensten niet al 

beschikbaar zijn, zoals leerlijnen in het po en vo. Een belangrijk onderdeel van deze beoordeling is hoe 

door relaties van NOB tegen het dienstenpakket wordt aangekeken.  

 

Uit de interviews met kennispartners van NOB – zoals SLO en de geïnterviewde hogescholen - blijkt ten 

eerste dat ontwikkelde producten en diensten voor de aangesloten scholen veelal nog niet in de 

gewenste vorm bestonden. De specifieke context van het NTC-onderwijs leidt ertoe dat leerlijnen, 

bijscholingsaanbod en dergelijke niet vanuit standaardkanalen betrokken kunnen worden, maar een 

aanpassing vergen om optimaal aan te sluiten op de NTC-voorzieningen.  

 

Uit de afgenomen interviews met NTC-scholen blijkt voorts dat NOB een pakket diensten aanbiedt 

waarvoor er geen reële alternatieven zijn, in de zin van bereikbare en betaalbare diensten van andere 

aanbieders. De aangesloten scholen zijn veelal kleine, door vrijwilligersbesturen gerunde organisaties 

met weinig middelen. Voor deze scholen vervult NOB een functie als vraagbaak en ondersteuner, als 

intermediair en verbinder en als aanbieder van professionaliseringstrajecten. Sommige informatie halen 

aangesloten scholen ook van andere websites zoals van de PO-raad, maar meestal is benadrukt dat 

zonder NOB het (zeer) lastig zou zijn om aangesloten te blijven bij de relevante Nederlandse 

(onderwijs)ontwikkelingen en kwaliteitseisen.  
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De afzonderlijke casus van concrete werving- en selectieactiviteiten als additionele activiteit voor 

aangesloten scholen, is hiervoor al nader belicht. Dit is in principe een marktactiviteit, maar voor de 

hand ligt dat NOB dit kan blijven doen. Voorwaarden kunnen zijn dat NOB niet actief acquireert voor 

deze werving en selectie en het aantal casussen beperkt blijft tot enkele gevallen per jaar.  

4.2 Beoordeling NOB-activiteiten ingevolge het Mandaatbesluit 

Ook de taakuitvoering op grond van het Mandaatbesluit is langs de meetlat van het analysekader gelegd. 

De beoordeling kan ten aanzien van het Mandaatbesluit korter zijn, omdat de taken in het 

Mandaatbesluit strikter zijn geformuleerd dan de ondersteunende taken van NOB voor het NTC-netwerk.  

 

Er zit wel een synergie en overlap tussen de taken van NOB voor de ES en de AS. Taken voor de ES en de 

AS - zoals bijscholingsdagen en een helpdesk - zijn deels vergelijkbaar (maar anders van inhoud) en 

vergen vergelijkbare kennis en competenties bij de betrokken NOB-adviseurs. NOB heeft twee aparte 

afdelingen voor de ES en de AS ingericht. 

 

Te onderscheiden taken en activiteiten zijn: 

 

Werkgeverschap Europese scholen: 

▪ werkgeverschap aan Europese scholen met een Nederlandstalige sectie (salarisbetalingen, 

informatievoorziening/helpdesk); 

▪ werving en selectie voor de Nederlandstalige secties van Europese scholen; 

▪ terugkeerbegeleiding van leraren na de maximale detacheringsduur van negen jaar; 

▪ organisatie van de jaarlijkse inspiratie- of scholingsdagen voor leraren van de Nederlandstalige 

secties van Europese scholen. 

 

Beheers- en bestuurstaken: 

▪ zorg voor het groot onderhoud van de Europese School Bergen; 

▪ subsidie onderwijsvoorziening Davos; 

▪ deelname namens de Minister van OCW in de Raad van Bestuur Europese scholen. 

4.2.1 Relevantie 

NOB voert de in het Mandaatbesluit genoemde taken uit. Het Mandaatbesluit laat verder weinig ruimte 

of verwachtingen ten aanzien van afwijkingen van het mandaat aan NOB. Er zijn ten aanzien van de 

relevantie verder geen aanvullende opmerkingen.  

4.2.2 Proportionaliteit 

De budgetten die op grond van het Mandaatbesluit naar NOB gaan, zijn geoormerkt in de zin dat NOB die 

dient in te zetten voor specifieke doelen. Het gaat om de salariskosten van bij Europese scholen 

gedetacheerd personeel, de onderhoudskosten van de Europese School te Bergen en de subsidie voor de 

onderwijsvoorziening te Davos.  

 

Bij het groot onderhoud van de Europese school te Bergen is reeds opgemerkt dat de kosten hier 

buitenproportioneel zijn, vanwege het feit dat het om een sterk verouderd gebouw gaat. Ook bij de 

onderwijsvoorziening te Davos gaat het thans om een buitenproportionele subsidie van € 200.000 op 

jaarbasis voor Nederlandstalig onderwijs aan slechts enkele leerlingen. Beide situaties hebben al 

voldoende de aandacht van de betrokken partijen. 

 

Bij de werkgeversrol ten aanzien van gedetacheerde leraren aan Europese scholen speelt wat anders. 

Naar de letter van het Mandaatbesluit is de risicodrager hier NOB. NOB voert - in nauw overleg met OCW 

- een restrictief beleid ten aanzien van de personele bezetting van de Nederlandstalige secties. Namens 
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OCW vult NOB derhalve enkel de minimale eisen in die gesteld kunnen worden aan de personele 

bezetting van die secties. In de interviews met de Europese scholen blijkt dat bij hen dit ook wordt 

gevoeld, met name bij de invulling van vacatures door Nederlandstalige leerkrachten voor niet-

kernvakken, zoals muziek en gymnastiek. Daarnaast zijn er zorgen – ook bij NOB – dat leidinggevende 

functies bij Nederlandstalige secties in de toekomst niet ingevuld kunnen worden met Nederlandse 

kandidaten. Dit wordt ervaren als een verschraling en ook als mogelijk kwaliteitsverlies omdat de 

Nederlandse eisen aan lerarenopleidingen gemiddeld gezien in Europa als hoog worden ervaren.  

 

De huidige restrictieve inzet is reeds ingezet voor het Mandaatbesluit, in overleg tussen OCW en NOB. In 

het Mandaatbesluit zelf is daarbij niet duidelijk vastgelegd wat met het gedetacheerde ‘personeel’ aan 

de Nederlandstalige secties wordt bedoeld. In meest ruime zin valt daaronder al het onderwijzend en 

niet onderwijzend personeel bij de Nederlandstalige secties. In meest strikte zin gaat het enkel om 

leraren voor de kernvakken van het curriculum en vallen bijvoorbeeld leraren lichamelijke opvoeding en 

muziek daarbuiten en valt ook het leidinggevend en ondersteunend personeel daarbuiten.  

 

Voor de nieuwe regeling is het aan te bevelen om te verduidelijken welke functies bij de 

Nederlandstalige secties onder het mandaat aan NOB vallen. Het ministerie van OCW berekent met 

betrokkenen vervolgens opnieuw welk budget nodig is voor een herijkte  invulling van het 

werkgeverschap bij de Europese scholen. Voor die berekening dienen dus verschillende scenario’s tegen 

elkaar te worden afgewogen: een restrictieve invulling van de werkgeversrol, of een ruime(re) invulling 

met ook budget voor Nederlandstalige docenten voor niet-kernvakken en voor ondersteunende en 

leidinggevende posities. Het nieuw berekende budget kan vervolgens - in overleg met NOB - als lumpsum 

aan NOB worden verstrekt ofwel in de vorm van een voorschot waarbij er een eindafrekening is aan het 

eind van de subsidieperiode.  

4.2.3 Vraaggerichtheid 

De taken op grond van het Mandaatbesluit lenen zich in het algemeen niet goed voor vraagsturing; taken 

liggen min of meer vast. Met name bij de professionaliseringsrol richting gedetacheerde leraren, is er 

wel ruimte voor vraagsturing.  

 

De professionaliseringsvraag bij leraren bij Europese scholen is van een andere orde dan die bij de 

aangesloten scholen. Bij de aangesloten NTC-scholen zitten leerkrachten veelal in een vergelijkbare 

positie met dezelfde leerdoelen en hebben ze bijvoorbeeld vragen over methoden voor NTC-lessen en 

de omgang met tweetaligheid en dergelijke. Bij de Nederlandstalige secties bij Europese scholen is de 

diversiteit veel groter (het gaat immers om een volledig Nederlandstalig curriculum voor po en vo) en 

gaat het bijvoorbeeld om de scholingswens bij de leraar wiskunde versus de scholingswens bij een 

groepsleerkracht po. Het ophalen van die diverse scholingswensen en het vertalen in geschikte thema’s 

voor de jaarlijkse inspiratie-/scholingsdagen en cursussen is daardoor relatief lastig.  

 

NOB benadert in de praktijk actief de leraren bij Europese scholen om input op te halen voor 

bijscholingsthema’s en betrekt ook de betrokken inspecteurs van het onderwijs hierbij. NOB stelt zich 

zodoende vraaggericht op. Aldus opgehaalde thema’s worden betrokken bij de voorbereiding van de 

jaarlijkse inspiratie- of scholingsdagen voor de Europese scholen.   

4.2.4 Additionaliteit 

Het gaat bij het Mandaatbesluit om taken die de Nederlandse overheid op grond van Europese afspraken 

verplicht is uit te voeren. De vraag naar additionaliteit is hierdoor in het algemeen niet relevant. Er is 

wel een mogelijk punt dat speelt in de samenwerking tussen NOB en de Inspectie van het Onderwijs. De 

taakverdeling tussen NOB en inspectie is ten aanzien van de Europese scholen anders dan ten aanzien 

van de aangesloten scholen. Bij de aangesloten scholen heeft de inspectie de gebruikelijke 

toezichthoudende rol en valt aan NOB de adviserende, begeleidende rol toe. Dat is een logische en 
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hanteerbare taakverdeling. Bij de Nederlandstalige secties van Europese scholen ligt dit wat anders en 

heeft de inspectie ook een ondersteunende, inhoudelijke rol op pedagogisch-didactisch vlak en 

begeleidt de inspectie leraren. Dat zou kunnen betekenen dat NOB ten aanzien van de Europese scholen 

wat meer afstand neemt. In de interviews met Europese scholen is in dit kader gebleken dat men het 

soms weinig afgebakend (diffuus) vindt of men met een vraag bij NOB of de inspectie terecht kan, c.q. 

dat het niet uit lijkt te maken en dat men bij beide organisaties terecht kan. Dat wijst op een mogelijke 

overlap van taken en expertise en derhalve een mogelijk minder doelmatige inrichting van de 

ondersteuning van de Europese scholen. In de interviews met Europese scholen en met de inspectie is 

gebleken dat het in het algemeen zinvol is om de werkafspraken en de taakverdeling tussen inspectie en 

NOB ten aanzien van locatiebezoek en de advisering en begeleiding van Europese scholen in de komende 

periode te herijken.  

4.3 Conclusies  

De activiteiten van NOB, zowel ten aanzien van de NTC-scholen als de Europese scholen, zijn in het 

voorgaande beoordeeld op relevantie, proportionaliteit, vraaggerichtheid en additionaliteit. Uit de 

beoordeling blijkt dat de taakuitvoering afgezet tegen dat analysekader voldoet. Uitgevoerde 

activiteiten zijn relevant en worden in het algemeen doelmatig uitgevoerd, NOB stelt zich duidelijk 

vraaggericht op en past de dienstverlening daarop aan en voor de activiteiten van NOB zijn geen reële 

alternatieven beschikbaar. Relaties van NOB zijn tevreden over de dienstverlening, zowel naar aard als 

naar kwaliteit. Die inzet ondersteunt NOB met klantonderzoeken en met een actief relatiebeheer, 

waarbij signalen via een werkgroep relatiebeheer worden vertaald in continue aanpassingen in de 

dienstverlening.  

 

Bij de taken voor de Europese scholen kan aanvullend nog worden geconcludeerd dat de 

verantwoordelijkheid van de rijksoverheid voor de personele bezetting van de Nederlandstalige secties 

bij Europese scholen voor de komende periode herijkt kan worden, waarbij in het Mandaatbesluit 

geëxpliciteerd kan worden welk functies bij Nederlandstalige secties onder het te detacheren personeel 

vallen. Voorts is in de komende periode een herijking en afbakening van de werkverdeling tussen de 

inspectie en NOB ten aanzien van de Europese scholen zinvol.  
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5 De subsidieregeling nader bekeken  

De evaluatie van de subsidie aan NOB betreft ook een aantal beleidsmatige vragen.  

 

▪ Is de subsidie het juiste instrument? 

▪ Is subsidiënt de enige partij om activiteiten uit te voeren? 

▪ Welke risico’s loopt de stichting NOB bij de huidige systematiek van financiering? 

▪ Wat zijn de voor- en nadelen van de lumpsum systematiek? 

▪ Zijn mandaat en opdracht werkbaar voor NOB en bieden ze voldoende sturingsmogelijkheden voor 

OCW? 

▪ Op welke punten behoeft de bestaande subsidieregeling aanpassing? 

 

Een deel van deze vragen is in de voorgaande hoofdstukken al behandeld. Het voorliggende hoofdstuk 

gaat in op de resterende beleidsmatige vragen en vat de reeds behandelde thema’s kort samen.  

5.1 Projectsubsidies voor NOB als instrument  

De huidige middelen van NOB worden overgedragen na jaarlijkse subsidieaanvragen door NOB en 

daaropvolgende jaarlijkse subsidiebeschikkingen van OCW, met als basis het Mandaatbesluit NOB en de 

Regeling NOB 2014. De subsidies zijn tijdelijk van aard en zijn in het Mandaatbesluit en de Regeling voor 

een periode van vijf jaar toegezegd. De periode daarna is nog open.  

 

Te redeneren is dat bij het karakter van het beleidsdoel – namelijk het instandhouden van een 

Nederlandstalig onderwijsaanbod – past dat de overheid een structurele positie inneemt. Bij de 

Europese scholen geldt dat de Nederlandse verantwoordelijkheid voortvloeit uit Europese afspraken die 

Nederland ook structurele verplichtingen oplegt.  

 

Ten aanzien van de aangesloten scholen geldt dat aan de aansluiting bij NOB is verbonden dat een 

school zich onder het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs stelt. Het kunnen voldoen aan 

inspectienormen vergt van aangesloten scholen in het algemeen investeringen in personeel, in kwaliteit 

en in kwaliteitszorg. Daartegenover subsidies en ondersteuning stellen die tijdelijk zijn, leidt in principe 

tot een disbalans tussen rechten en plichten van aangesloten scholen. Uit dit evaluatieonderzoek blijkt 

ook dat onzekerheid over de ondersteuning en over de leerlinggebonden subsidie een grote wissel trekt 

op degenen die in het buitenland NTC-aanbod vormgeven. Fluctuaties in het beleid en in de beschikbare 

subsidies betekenen dat lokale investeringen in NTC-onderwijs teloor kunnen gaan. 

 

Geconcludeerd kan hiermee worden dat bij de aard van het beleidsdoel past dat de overheid zich 

uitspreekt over de structurele ondersteuning en financiering van de Europese scholen en de NTC-

scholen. Bij een positief antwoord zouden subsidies een structureel karakter dienen te hebben. Op 

welke wijze dat vorm kan krijgen, kan in de komende periode besloten worden.  

 

Uit het voorliggende onderzoek blijkt aanvullend nog dat er geen alternatief is voor de huidige 

instandhouding van NOB als ondersteuningsorganisatie voor de NTC-scholen. Een mogelijk alternatief 

zou zijn om NOB tot een ledenvereniging te maken, waarbij de aangesloten scholen met contributies de 

eigen brancheorganisatie in stand houden(zoals bij de PO- en VO-Raad gebeurt). Het gaat bij de NTC-

scholen echter om een relatief klein aantal (ruim 200), vaak kleinschalige voorzieningen met vaak 

weinig budget en met een vrijwilligersbestuur. Het is onaannemelijk dat de NTC-scholen zelf met 

vrijwillige contributies een professionele ondersteuningsorganisaties overeind kunnen houden. De 

bijdrage per school zou relatief hoog uitvallen, waarbij opting out door scholen de bijdrage voor wel 

aangesloten scholen verder omhoog zou drijven. Een ondersteuningsorganisatie kan derhalve enkel door 

middel van een directe financiering door de overheid in stand worden gehouden.  
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5.2 Alternatieven voor NOB als uitvoerder 

Een van de evaluatievragen betreft of er alternatieven zijn voor NOB als uitvoerder van de taken op 

grond van het Mandaatbesluit en de Regeling NOB. Die vraagstelling is hierna in twee delen behandeld. 

Ten eerste aan de hand van de vraag of er andere organisaties zijn die de taken van NOB zouden kunnen 

overnemen. Ten tweede aan de hand van de vraag of er andere vormen zijn, zoals samenwerking of 

fusie, die een alternatief zijn voor de huidige uitvoeringsorganisatie. 

Alternatieve uitvoerders   

Uit een marktanalyse die ten behoeve van deze evaluatie is uitgevoerd, blijkt dat er een zeer beperkt 

aantal organisaties is die enigermate over de kennis, expertise en capaciteit beschikken die thans bij 

NOB aanwezig is. Het gaat met name om twee of drie relatief grote organisaties voor afstandsonderwijs 

en/of NTC-onderwijs op locatie. Deze organisaties hebben bijvoorbeeld ook ervaring met de detachering 

van personeel en met de advisering en begeleiding van leraren en medewerkers in het buitenland. 

Desgevraagd zouden deze organisaties, bij een openbare aanbesteding van de huidige NOB-taken, een 

indiening van een offerte overwegen. Daarmee is er dus strikt genomen een mogelijke markt bij een 

openbare aanbesteding van de NOB-taken. Niettemin zijn er enkele belangrijke kanttekeningen:  

 

▪ De betreffende partijen zijn organisaties die zelf, op commerciële basis, NTC-onderwijs aanbieden 

en daartoe ook bij NOB zijn aangesloten. Uitvoering van de NOB-taken zou vergen dat de eigen 

commerciële taken worden afgeschermd van de in opdracht van OCW uit te voeren taken.  

 

▪ De marktorganisaties beschikken over kennis en expertise, maar er is zeker geen volledige overlap 

met de competenties bij NOB. Aanbesteding van de NOB-taken aan een van de marktorganisaties 

zou betekenen dat enerzijds kennis en ervaring bij NOB teloor gaat en anderzijds bij de nieuwe 

uitvoeringsorganisatie kennis en ervaring moet worden opgebouwd. Dat geeft reële risico’s op 

discontinuïteit en (tijdelijk) kwaliteitsverlies. Omdat de NTC-voorzieningen juist uit een relatief 

lastige periode komen, met onzekerheden over subsidies, wegen risico’s ten aanzien van 

continuïteit en kwaliteit van de ondersteuning van NTC-scholen zwaar. 

 

Alles overwegende kan worden geconcludeerd dat een inzet vanuit OCW op alternatieven voor NOB als 

uitvoerder van de huidige NOB-taken niet aan te bevelen is. Er zijn in principe potentiële alternatieven, 

maar de doelmatigheid en de kwaliteit van de ondersteuning zijn bij een aanbesteding aan een andere 

organisatie kwetsbaar. Openbare aanbesteding is dan in die zin weinig zinvol, omdat daaruit bijna 

onvermijdelijk opnieuw NOB zou komen als opdrachtnemer.  

Samenwerking of fusie 

Een alternatief is dat NOB gaat samenwerken of samengaat met een verwante andere organisatie. Al 

eerder is opgemerkt dat NOB een platte en slanke organisatie is met sleutelfuncties die door één 

persoon ingevuld worden; dit geeft ook kwetsbaarheid. Samenwerking of fusie kan NOB meer robuust 

maken en kan voordelen opleveren op vier vlakken: 

 

▪ versteviging en uitbreiding van expertise en competenties; 

▪ synergie bij verwante projecten en thema’s; 

▪ versteviging en uitbreiding van het netwerk van NOB; 

▪ bedrijfsmatige voordelen. 

 

In het recente verleden is er reeds een verkenning geweest van een samengaan of samenwerking met de 

Taalunie. Een verkenning in een eerste stadium is momenteel gaande tussen Nuffic en NOB. Met de 

eerdere fusie van Nuffic met het Europees Platform is er binnen Nuffic thans reeds veel expertise 

beschikbaar over internationalisering in het po en vo. Samenwerking of samengaan tussen NOB en Nuffic 

geeft mogelijk voordelen op alle bovenstaande vlakken.  
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De synergie tussen bijvoorbeeld Nuffic en NOB vloeit mede voort uit het volgende. Leerlingen die in het 

buitenland NTC-onderwijs hebben gevolgd en in Nederland (weer) onderwijs gaan volgen, kunnen 

potentieel een belangrijke rol hebben in de internationalisering in de klas, door wereldburgerschap en 

andere ervaringen en culturen in de klas aanschouwelijk te maken. Dat geldt ook voor het hoger 

onderwijs. Bij het NTC-onderwijs komt vrij veel voor dat ouders structureel gevestigd zijn in het nieuwe 

land, maar dat hun kinderen ervoor kiezen om in Nederland een vervolgopleiding te doen. Soms hebben 

die leerlingen nooit eerder in Nederland gewoond. Die leerlingen/studenten zijn bij uitstek waardevol 

voor internationalisering in het onderwijs, doordat ze ervaringen uit het buitenland meenemen en ze 

tegelijkertijd - door hun kennis van Nederland en het Nederlands - relatief toegankelijk zijn voor andere 

leerlingen en studenten.  

 

In dit kader kan nog kort worden verwezen naar een recent advies van de Onderwijsraad4. De Raad 

constateert daarin dat een strategische, structurele overheidsvisie op internationalisering in het 

onderwijs, buiten het hoger onderwijs, ontbreekt. Internationalisering in het funderend onderwijs heeft 

een beperkt bereik en kent bovendien volgens de Raad een eenzijdige, projectmatige (tijdelijke) en 

gefragmenteerde aanpak met randvoorwaardelijke beperkingen. Synergie van taken bij NOB en 

bijvoorbeeld bij Nuffic is gebaat bij een samenhangende visie van OCW op het belang en de inhoud van 

zowel het NTC-onderwijs in het buitenland als de internationalisering in het Nederlandse onderwijs. 

Daarbij past vanzelfsprekend ook een duurzame visie op de positie van NOB, zoals in de voorgaande 

paragraaf is beschreven; een organisatie met een tijdelijk, onzeker budget is een minder aantrekkelijke 

partner voor samenwerking of samengaan.  

5.3 Risico’s bij stichting NOB als gevolg van de huidige systematiek van financiering 

Dit thema is reeds in de voorgaande hoofdstukken besproken. Vastgesteld is dat NOB met name bij de 

taken op grond van het Mandaatbesluit risico’s loopt, omdat enerzijds dit taken betreft waarop NOB in 

budgettaire zin in beperkte mate of niet kan sturen en anderzijds er is bepaald dat NOB hiervoor een 

gemaximeerd bedrag ontvangt. Bij de overige taken heeft NOB volop sturingsmogelijkheden, ook op 

korte termijn, zodat risico’s in financiële zin - voor die taken - voor NOB hanteerbaar zijn.   

5.4 Voor- en nadelen van de lumpsum systematiek 

Ook dit thema is reeds behandeld in de voorgaande hoofdstukken. Voordeel van de lumpsum is dat 

zowel opdrachtgever als opdrachtnemer weten waaraan ze toe zijn. Nadeel is dat in het geval een 

budget relatief krap is en tegelijkertijd NOB risicodrager is, dat de beide omstandigheden tezamen 

kunnen culmineren in een (mogelijk te) restrictief beleid. Bij de aan NOB gemandateerde 

verantwoordelijkheid voor de personele bezetting van de Nederlandstalige secties van de Europese 

scholen is dit een risico. Geconcludeerd hierbij is dat niet is geëxpliciteerd welke functies bij 

Nederlandstalige secties onder het te detacheren personeel op grond van het Mandaatbesluit vallen, 

met een doorvertaling in een bijpassend, toereikend budget.  

5.5 Werkbaarheid mandaat en opdracht voor NOB en sturingsmogelijkheden voor OCW 

Ten aanzien van de sturingsmogelijkheden van OCW is te stellen dat die verhoudingsgewijs groot zijn. 

Het feit dat NOB jaarlijks subsidies aanvraagt en dat OCW de middelen jaarlijks via 

subsidiebeschikkingen beschikbaar stelt, biedt OCW ruimte om jaarlijks de vinger aan de pols te houden. 

Ook de jaarlijkse verantwoording met een activiteiten- en bestuursverslag biedt veel ruimte voor een 

inhoudelijke dialoog. Daarnaast stemmen NOB en OCW onder meer nog af ten behoeve van de 

voorbereiding van de halfjaarlijkse vergaderingen van de Raad van Bestuur van de Europese scholen. Al 

eerder is aangegeven dat bij drie dossiers met financiële risico’s er ook tussentijds overleg is. Er zijn 

overigens ook uit deze evaluatie geen signalen gebleken dat de sturingsmogelijkheden bij OCW 

                                                      
4 Onderwijsraad, Internationaliseren met ambitie, Den Haag, 31 mei 2016. 
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onvoldoende zijn. In de praktijk is zichtbaar dat OCW met name ten aanzien van de aangesloten scholen 

een rol op afstand neemt.  

 

Aan de zijde van NOB is gebleken dat NOB bij de taken ingevolge het Mandaatbesluit de noodzaak voelt 

om hierover nauw met OCW af te stemmen, omdat de sturingsruimte hier voor NOB gering is. Bij de 

taken ten aanzien van de aangesloten scholen ervaart NOB veel meer eigen sturingsruimte en 

mogelijkheden tot ondernemerschap en waardeert NOB die ruimte ook positief.  

5.6 Punten waarop de Regeling aanpassing behoeft 

Dit deel van de rapportage start met een beschouwing over de huidige afspraken tussen Nederland en 

Vlaanderen. Daarna, in paragraaf 5.6.2, zijn overige opties voor aanpassingen opgenomen, die uit de 

evaluatie zijn gebleken.  

5.6.1 Afspraken tussen Nederland en Vlaanderen over NTC 

Ten behoeve van het Nederlandstalig onderwijs in het buitenland zijn in de afgelopen jaren meerdere 

keren, vanaf 1991, afspraken gemaakt tussen de Nederlandse en de Vlaamse overheid over het NTC-

onderwijs5. Kern daarvan is dat het voor de ondersteuning door NOB, het inspectietoezicht en voor de 

leerlinggebonden financiering niet uitmaakt of Nederlandstalige kinderen uit Nederland of Vlaanderen 

komen. De afspraken komen er dus op neer dat Nederland ook namens Vlaanderen de taken voor het 

NTC-netwerk invult. Op grond van het Damesakkoord is door OCW een enveloppe van € 330.000 

beschikbaar gesteld voor NOB, die dat benut voor de versterking van de kwaliteit van het NTC-

onderwijs. Ook de overige kosten met betrekking tot het NTC-onderwijs (overig werkbudget NOB plus de 

leerlinggebonden financiering) worden gedragen door de Nederlandse overheid. Achter deze afspraak zit 

onder meer een parallelle afspraak over de mobiliteit over en weer van Vlaamse en Nederlandse 

leerlingen in de grensstreek. Daarbij is afgesproken dat op dat punt Vlaanderen de meerkosten draagt 

van het hogere aantal leerlingen (in vergelijking met het aantal Vlaamse leerlingen in Nederland) dat 

vanuit Nederland naar Vlaanderen gaat om daar onderwijs te volgen.   

  

In de praktijk is gemiddeld ongeveer een op de tien NTC-leerlingen van Vlaamse komaf, met een zeer 

sterke variatie tussen locaties. Bij NOB zijn bijvoorbeeld ook twee dagscholen in België aangesloten, 

met overwegend Belgische leerlingen. Die twee scholen voldoen aan de NOB-voorwaarden en richten 

zich dus op een Nederlands curriculum en staan onder toezicht van de Nederlandse inspectie. Die 

scholen krijgen conform de aansluitingseisen NOB ook leerlinggebonden financiering voor hun leerlingen.  

 

De positie van Vlaamse en Nederlandse kinderen komt thans in de regelgeving en de overige 

documenten/jaarstukken van NOB niet steeds gelijkwaardig naar voren. Uit de voorwaarden voor 

aansluiting bij NOB blijkt bijvoorbeeld dat de Nederlandse leer- en examendoelen het uitgangspunt zijn 

van de NTC-lessen, maar dat de aansluiting op en terugkeer in ook het Vlaamse onderwijs een doel is. 

Ook bijvoorbeeld de bekwaamheidstrajecten po en vo die NOB organiseert, zijn geënt op de 

Nederlandse en niet op de Vlaamse lerarenopleidingen.  

 

Voor de komende subsidieperiode zou de positie van NOB ten aanzien van Nederlandse en Vlaamse 

leerlingen en de aansluiting op de Nederlandse en Vlaamse context nader verhelderd en verder 

gelijkgeschakeld kunnen worden, met inachtneming van het feit dat het merendeel van de deelnemers 

aan NTC-onderwijs thans Nederlands is. Daarbij zijn er onder meer nog de volgende aandachtspunten:  

 

▪ De twee genoemde scholen in België die nu bij NOB aangesloten zijn, zijn thans aparte 

verschijningen in het NTC-netwerk. Scholen in Nederland kunnen zich enkel bij NOB aansluiten als 

                                                      
5 Het zogeheten Herenakkoord uit 1991 tussen de Vlaamse en Nederlandse ministers van onderwijs is de basis voor de 

afspraken. In 2016 is het zogeheten Damesakkoord gesloten tussen de ministers Bussemaker (Nederland) en Crevits 
(Vlaanderen), waarin afspraken zijn vernieuwd.  
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zij onderwijs geven aan leerlingen buiten de Nederlandse landsgrenzen. De situatie waarin Vlaamse 

scholen wel subsidie via NOB ontvangen, is historisch zo gegroeid en dateert van voor het 

Herenakkoord uit 1991. Optie is om die situatie formeel te bevriezen en Vlaanderen vanuit het 

perspectief van NOB niet meer als buitenland te definiëren. Andere scholen kunnen zich dan vanuit 

Vlaanderen niet meer bij NOB aansluiten, voor zover zij geen onderwijs verzorgen aan leerlingen 

buiten Vlaanderen.  

 

▪ De verdere gelijkschakeling zou anderzijds kunnen betekenen dat organisaties in Vlaanderen die 

afstandsonderwijs met modules NTC voor leerlingen in het buitenland bieden, zich gemakkelijker 

bij NOB kunnen aansluiten en voor hun leerlingen LGF kunnen ontvangen. Datzelfde zou kunnen 

gelden voor volledig Vlaamse NTC-initiatieven in het buitenland met louter Vlaamse leerlingen. 

Deze organisaties kunnen zich weliswaar nu al wel bij NOB aansluiten, maar voor hen is de eis om 

zich onder het toezicht van de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs te stellen een belangrijke 

drempel. Een beleidsmatige vraag ligt er dan bij het toezicht: wie houdt toezicht op deze Vlaamse 

organisaties en hoe? Opties zijn dat de Nederlandse inspectie dat doet vanuit een (naar keuze) 

Vlaams of Nederlands toezichtkader of dat de Vlaamse onderwijsinspectie een rol krijgt.   

 

Het bovenstaande zou mede invulling geven aan de verdere ontwikkeling van NOB richting een meer 

expliciete Nederlands-Vlaamse organisatie voor de ondersteuning van Nederlandstalig onderwijs in het 

buitenland. In het Damesakkoord is overeengekomen dat de Nederlandse en Vlaamse overheid beide 

betrokken worden bij de besluitvorming over de periode na 2018.  

5.6.2 Opties voor aanpassingen 

Uit deze evaluatie komt een aantal opties en aanbevelingen voor aanpassingen ten behoeve van de 

komende subsidieperiode voort. We vatten die hieronder samen: 

 

▪ Maak afspraken over een verdergaande, proportionele gelijkschakeling van Nederland en 

Vlaanderen ten aanzien van NOB, met inbegrip van de inspectierol.  

▪ Maak afspraken over (een beleidsmatige inbedding en benutting van) de bredere betekenis van 

NTC-onderwijs voor Nederland en Vlaanderen, naast de terugkeer in het onderwijs (rol in 

internationalisering onderwijs, ambassadeursrol in buitenland). 

▪ Hanteer in de nieuwe Regeling een andere (algemenere) indeling of opbouw van de subsidie, met 

een explicitering van verwachte hoofdtaken (zoals beheer subsidiemiddelen, bestuurlijke rol voor 

de ES, ondersteuningsinfrastructuur voor de AS), zonder explicitering van (alle) deelbudgetten. 

▪ Expliciteer in het Mandaatbesluit de verwachtingen ten aanzien van de werkgeversrol ten aanzien 

van de Europese scholen (c.q. welke functies onder de noemer ‘personeel’ vallen) en herijk daarop 

het budget, in overleg met NOB aan NOB over te dragen als lumpsum of op afrekenbasis.  

▪ Herijk de werkafspraken en de taakverdeling tussen inspectie en NOB ten aanzien van 

locatiebezoek en de advisering en begeleiding van Europese scholen.  

▪ Neem een besluit over de structurele verantwoordelijkheid van de overheid voor de bekostiging en 

ondersteuning van Nederlandstalig onderwijs in het buitenland.  

▪ Maak een logischer onderscheid tussen en samenhangende regelingen voor enerzijds de taken van 

NOB ten aanzien van de Europese scholen en anderzijds de aangesloten scholen. Thans zijn 

bijvoorbeeld de taken van NOB in de Raad van bestuur voor de Europese scholen niet in het 

Mandaatbesluit opgenomen. De specifieke taken van NOB ten aanzien van de Europese School te 

Bergen (huisvesting) en de onderwijsvoorziening te Davos, staan min of meer op zichzelf en vergen 

elk een aparte (en naar wens aangepaste) regeling. De budgetten houden voorts niet op duidelijke, 

eenduidige wijze rekening met de bureaukosten van NOB; soms is een werkbudget expliciet 

benoemd, soms is er enkel een doelgericht budget. 
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5.7 Conclusies 

De afloop van de huidige subsidieperiode voor NOB biedt een goede gelegenheid om enkele 

onduidelijkheden en losse eindjes ten aanzien van NOB te bespreken, op te lossen en te beschrijven in 

een nieuwe regeling voor NOB. In het voorgaande zijn hiervoor meerdere opties benoemd. 
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6 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 

De subsidieverlening aan de stichting NOB is in de periode december 2017 - februari 2018 door 

ResearchNed geëvalueerd, in opdracht van het ministerie van OCW. Aanleiding is dat de huidige 

subsidieperiode van vijf jaar (2014-2018) voor NOB dit jaar afloopt. De gesubsidieerde taken van NOB 

betreffen ten eerste taken ten aanzien van de Europese scholen: NOB is gemandateerd werkgever van 

personeel dat is gedetacheerd bij de Nederlandstalige afdelingen van vijf Europese scholen in Europa. 

Tevens vertegenwoordigt NOB de minister van OCW in de Raad van Bestuur en de budgettaire commissie 

van de Europese scholen. Ten tweede ondersteunt NOB ruim 200 instellingen die lessen in Nederlandse 

taal en cultuur verzorgen voor Nederlandstalige leerlingen die in het buitenland wonen. Dit zijn de 

aangesloten scholen. Voorts voert NOB in opdracht van OCW nog enkele meer op zichzelf staande taken 

uit. Dat betreft de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de Europese school te Bergen (NL) en 

de subsidierol voor het Nederlandstalig onderwijs aan het Nederlands Astmacentrum te Davos.  

 

De evaluatie is uitgevoerd middels een documentanalyse, waarbij NOB alle relevante documenten heeft 

overgedragen. Daarnaast zijn interviews afgenomen bij vertegenwoordigers van Europese en 

aangesloten scholen en andere relaties van NOB. Voorts zijn inhoudelijke sessies belegd met NOB 

(driemaal), met NOB en de Raad van Toezicht NOB, met OCW (tweemaal) en met NOB en OCW samen.  

 

Bij wijze van samenvatting zijn hieronder achtereenvolgens de evaluatievragen beantwoord. 

 

1. Subsidievoorwaarden:  

- Voldoet NOB aan de randvoorwaarden van de beschikking: tijdig indienen jaarverslag e.d., melding bij 

wijziging van activiteiten, onderuitputting of overschrijding van middelen? 

NOB voldoet aan de voorwaarden van de subsidiëring.  

Over taakonderdelen die in financiële zin een risico herbergen of extra aandacht vragen is afdoende 

overleg tussen NOB en OCW.   

  

2. Taakuitvoering:  

- Organiseert NOB activiteiten die bijdragen aan het beleidsdoel? Staan activiteiten in verhouding tot 

de hoogte van de subsidie en tot het doel? 

De taakopvatting en -uitvoering door NOB sluiten goed aan op de beleidsdoelen en de opdracht aan 

NOB. NOB is daarbij in het algemeen een doelmatige en compacte werkorganisatie. NOB werkt 

vraaggericht en verkent op diverse wijzen de ondersteuningsbehoeften bij de aangesloten en Europese 

scholen. Die scholen betonen zich in doorsnee ook (zeer) tevreden over de ondersteuning door NOB, 

zowel naar aard als naar kwaliteit.   

 

3. Beleidsvragen: 

- Is subsidie het juiste instrument? 

De vraag in welke vorm de subsidiering of bekostiging van NOB gegoten dient te worden, is in deze 

evaluatie niet beantwoord en aan OCW gelaten. In deze evaluatie is gefocust op het tijdelijke karakter 

van de subsidie. Vastgesteld is dat het gewenst is dat de overheid een structurele positie inneemt ten 

aanzien van de ondersteuning van het Nederlandstalig onderwijs in het buitenland. Een duurzame 

ondersteuning past bij de eisen die de overheid via NOB stelt aan aangesloten scholen. Die dienen zich 

onder het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs te stellen en te investeren in bevoegde leraren 

en in kwaliteit(zorg). Onzekerheid over subsidies en wisselingen daarin zorgen bovendien voor een 

ondoelmatige inzet van middelen (zoals in het geval van sluiting en weer opening van NTC-scholen).   

 

- Is subsidiënt de enige partij om activiteiten uit te voeren? 

Voor NOB is er thans geen reëel alternatief. Openbare aanbesteding van de huidige NOB-taken zou 

eventueel enkele andere aanbieders opleveren, maar die zouden bij daadwerkelijke aanbesteding eerst 

een transitieproces door moeten, met risico’s voor de kwaliteit en de continuïteit van de uitvoering. 
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Wel zit er perspectief in een mogelijke samenwerking of samengaan van NOB met een verwante 

organisatie als Nuffic. 

 

- Welke risico’s loopt de stichting NOB bij de huidige systematiek van financiering? 

Financiële risico’s voor NOB hangen samen met de werkgeverschap van de aan de Europese scholen 

gedetacheerde leraren. NOB heeft hiervoor een gemaximeerd en relatief krap budget en heeft 

tegelijkertijd geen sturingsmogelijkheden ten aanzien van de salarisontwikkeling voor de leraren; dat 

ligt bij de cao-partners. Voor de andere taken, met name ten aanzien van de aangesloten scholen, heeft 

NOB veel eigen ruimte en sturingsmogelijkheden en zijn risico’s voor NOB hanteerbaar.  

  

- Wat zijn de voor- en nadelen van de lumpsum systematiek? 

Voordeel van de lumpsum is dat opdrachtgever en opdrachtgever weten waaraan ze toe zijn. Nadeel is 

dat bij een krap budget waarbij NOB risicodrager is en weinig grip heeft op de kostenontwikkeling, het 

kan leiden tot een mogelijk ongewenst, te restrictief beleid. Bij de personele bezetting van de 

Nederlandstalige secties van de Europese scholen is dit een reëel risico. Geconcludeerd hierbij is dat 

het beleidsdoel in het Mandaatbesluit zelf onvoldoende is geëxpliciteerd, met een afgebakende definitie 

van het te detacheren personeel. Is het beleidsdoel conform het Mandaatbesluit de instandhouding van 

minimale Nederlandstalige secties aan Europese scholen of is een ruimere opdracht bedoeld met ook 

ruimte voor een Nederlandstalige teamleider of muziekdocent? 

 

- Zijn mandaat en opdracht werkbaar voor NOB en bieden ze voldoende sturingsmogelijkheden voor 

OCW? 

In deze evaluatie is vastgesteld dat de sturingsmogelijkheden voor OCW voldoende zijn. Ten aanzien van 

de aangesloten scholen neemt OCW een rol op afstand. Ondersteunend voor NOB en de eventuele 

samenwerking/synergie met Nuffic zou zijn dat OCW een visie ontwikkelt op de bredere betekenis van 

NTC-onderwijs voor Nederland en Vlaanderen. Naast het faciliteren van de terugkeer van leerlingen in 

het Nederlandse of Vlaamse onderwijs kan dat ook gaan om een bijdrage aan de internationalisering van 

het onderwijs en om een ambassadeursrol van leerlingen in het buitenland. 

Aan de zijde van NOB is gebleken dat NOB bij de taken ingevolge het Mandaatbesluit de noodzaak voelt 

om hierover nauw met OCW af te stemmen, omdat de sturingsruimte hier voor NOB gering is. Bij de 

taken ten aanzien van de aangesloten scholen ervaart NOB veel meer eigen sturingsruimte en 

mogelijkheden tot ondernemerschap en waardeert NOB die ruimte ook positief.  

 

- Op welke punten behoeft de bestaande subsidieregeling aanpassing? 

De afloop van de huidige subsidieperiode voor NOB biedt een goede gelegenheid om enkele 

onduidelijkheden en losse einden aan te pakken. Dat gaat om het volgende: 

   

▪ Gewenst is om te komen tot besluitvorming over de structurele verantwoordelijkheid van de 

overheid voor de bekostiging en ondersteuning van Nederlandstalig onderwijs in het buitenland.  

▪ Maak heldere afspraken over een verdergaande, proportionele gelijkschakeling van Nederland en 

Vlaanderen ten aanzien van NOB, met inbegrip van de inspectierol.  

▪ Expliciteer in het Mandaatbesluit de werkgeversrol van NOB (welke functies bij Nederlandstalige 

secties van Europese scholen vallen onder het mandaat?) ten aanzien van de Europese scholen en 

koppel daaraan een passend budget. Dat budget kan, in overleg met NOB, aan NOB worden 

overgedragen als lumpsum of op afrekenbasis.  

▪ Herijk de werkafspraken en de taakverdeling tussen inspectie en NOB ten aanzien van 

locatiebezoek en de advisering en begeleiding van Europese scholen.  

▪ In de nieuwe periode is wenselijk om de taken ten aanzien van (1) de Europese scholen, (2) de 

aangesloten scholen en (3) de overige taken (thans: de huisvesting van de Europese school te 

Bergen en de Nederlandstalige onderwijsvoorziening te Davos), helder van elkaar te onderscheiden 

en van passende (werk)budgetten te voorzien. Daarbij kan in de nieuwe Regeling een algemenere 

indeling van de subsidie worden gehanteerd, met een explicitering van verwachte hoofdtaken 

(zoals beheer subsidiemiddelen, bestuurlijke rol voor de ES, ondersteuningsinfrastructuur voor de 
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AS), zonder explicitering van (alle) deelbudgetten zoals voor de ‘loketfunctie’ of de 

‘professionalisering’ voor de aangesloten scholen. Bij de verantwoording kan dan NOB uiteraard 

wel worden gevraagd hoe subsidies feitelijk zijn ingezet.  
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Bijlage A Gesprekspartners 

De onderzoekers zijn de volgende personen zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan dit onderzoek. 

 

Aangesloten scholen   

Dianne di Benedetto   t Kofschip - Stichting De Lage Landen Rome Rome, Italië 

Helge Bernhard LanguageOne/Onderwijsvoorziening Davos Voorburg, Ned./Davos, Zwits. 

Martine Bijvoet Stichting NTC Budapest Budapest, Hongarije 

Ann Deweirdt   Nederlands Onderwijs Hanzestad Bremen Bremen, Duitsland 

Karen Dierckx Vlaams-Nederlandse basisschool Burgemeester Marnix  Antwerpen, België 

Janneke Dorgelo Hof der Lage Landen Madrid Madrid, Spanje 

Cyril Duysker Nederlandse Taal en Cultuur Berlijn Berlijn, Duitsland 

Josephine Franken  Stichting IBID Amsterdam, Nederland 

Jaap Geertsema Stichting NTC Zürich De Oranje Koe Zürich, Zwitserland 

Inge de la Haye Basisschool De Schakel Aruba + Schakel College Oranjestad, Aruba 

Esmee Jakobs Stichting Klein College Curaçao Curaçao Willemstad, Curaçao 

Pauline Jongma Nederlandse School De Kangoeroe Sydney Sydney, Austalië 

Evelien Kleijn Stichting NTC British International School of Houston Houston, Verenigde Staten 

Meino Meines Hollandse School Ltd. Singapore Singapore, Singapore 

Patricia Perinel  Lycée et Collège International Ferney-Voltaire, Frankrijk 

Vicenta Roozendaal De Nederlandse School Parijs Parijs, Frankrijk 

Anouk Steemers  Nederlands en Vlaams taalcentrum Parijs Chatou, Frankrijk 

Arnolda Trommelen Stichting Nederlands Onderwijs Kos Kos, Griekenland 

Sjoerd Veltman IVIO-Wereldschool Lelystad, Nederland 

Frans Jan van der Vinne Escola Holandesa Prins Willem Alexander Castrolanda Castrolanda, Brazilië 

Paul Warnants  Nederlandse School Saigon Ho Chi Minh City, Vietnam 

Frank Zaal  Stichting Nederlands Onderwijs Yokohama Yokohama, Japan 

   

Europese scholen     

Dré van Geel Europese School Brussel II Brussel, België 

Steve Lewis Europese School Bergen Bergen, Nederland 

Hans van Wissen Europese School Luxemburg I Luxemburg, Luxemburg 

    

Inspectie van het Onderwijs   

Linde van den Bosch Inspecteur   

Martin Uunk Inspecteur, teamleider Team Buitenland   
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Overige organisaties     

Mariëtte Hoogeveen SLO (NTC-leerlijn)   

Gert Mallegrom Inholland (bekwaamheidstraject po)   

Jaap van der Molen Windesheim (bekwaamheidstraject vo)  

Freddy Weima Nuffic  

    

NOB     

Alinda de Beus Bestuurlijk adviseur   

Marlou Bijlhout Onderwijskundig adviseur  

Bert van den Eijkel  Controller   

Karen Peters Directeur-bestuurder  

   

Raad van Toezicht NOB   

Jaap van Marle Voorzitter    

Ursie Lambrechts Lid  

Axel Buyse Lid namens Vlaanderen   

 
   

Ministerie van OCW     

Annemieke Kolle Beleidsmedewerker directie po   

Jan van Reeken Financieel beleidsmedewerker  

Harry Swarts  Programmamanager directie po   

Jos van Rooyen Auditdienst Rijk  

Justus de Hooge Programmanager directie internationaal beleid    
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Bijlage B Bij de evaluatie betrokken, overgedragen documenten 

▪ Jaarplannen NOB 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018 

▪ Jaar-/bestuursverslagen/jaarrekeningen NOB 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 

▪ Interne verslagen, notities en correspondentie OCW en NOB (vertrouwelijk)  

▪ Interne evaluatieverslagen NOB en in opdracht van NOB uitgevoerde evaluatie-, klant- en 

behoeftenonderzoeken (vertrouwelijk)  

▪ Regeling Stichting NOB 2014 

▪ Mandaatbesluit Stichting NOB  

▪ Reglement van Aansluiting NOB 

▪ Intentieverklaring van de Nederlandse minister van OCW en de Vlaamse minister van Onderwijs 

inzake onderwijssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen (‘Damesakkoord’)   

▪ Kamerbrief 33 650, Nr. 54, inzake het Subsidiebeleid OCW 

▪ ITS, Nederlands onderwijs in het buitenland – Effecten van het beëindigen van de 

subsidieverstrekking op de kwaliteit en beschikbaarheid, Nijmegen, oktober 2015 

▪ Inspectie van het Onderwijs, De gevolgen van het nieuwe budgettaire kader Nederlands onderwijs 

buitenland, Utrecht, juli 2017, alsmede de beleidsreactie van OCW op dit rapport. 

▪ NOB, De staat van het Nederlands onderwijs in het buitenland 2015/2016 en Idem 2016/2017 

▪ NOB, Grenzenloos groeien – Feiten en verhalen over 35 jaar Nederlands onderwijs in het 

buitenland  

 


