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1 Samenvatting en leeswijzer 

1. De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) heeft op 13 november 2019 een melding 
ontvangen van de voorgenomen concentratie waarin NCOI Holding B.V. (hierna: NCOI Groep) 
zeggenschap verwerft over Onderwijs Groep Nederland B.V., en daarmee zeggenschap over 
Leidse Onderwijsinstellingen B.V., Studieplan B.V., en LOI Zakelijk B.V. (hierna gezamenlijk: de 
LOI). Deze melding is door de ACM onderzocht. De ACM stelt na een eerste beoordeling vast dat 
NCOI Groep en de LOI (hierna gezamenlijk: partijen) een vergunning nodig hebben voor het tot 
stand brengen van deze concentratie. In een eventuele vergunningsfase zal de ACM de 
voorgenomen concentratie nader onderzoeken.  

2. NCOI Groep en de LOI bieden beide (1) erkend hoger beroepsonderwijs, (2) erkend middelbaar 
beroepsonderwijs en (3) niet-erkend cursorisch onderwijs. NCOI Groep is daarnaast ook beperkt 
actief op het gebied van de uitgifte van school- en studieboeken. 

3. De ACM heeft zich op basis van de melding van partijen, aanvullende informatie na vragen aan 
partijen en een onderzoek onder marktpartijen1 een beeld gevormd van de mogelijke gevolgen 
van de concentratie. Eén marktpartij heeft een zienswijze bij de ACM ingediend. 

4. Bij de ACM zijn geen besluiten met betrekking tot concentraties bekend, waarin de markten 
waarop partijen actief zijn, zijn afgebakend en waarvan bij de beoordeling van deze concentratie 
kan worden uitgegaan. In 2003 is de ACM2 bij een onderzoek naar eventueel misbruik van een 
economische machtspositie op het gebied van afstandsonderwijs uitgegaan van een markt voor 
particulier schriftelijk onderwijs. Naar het oordeel van de ACM is deze benadering in deze zaak 
niet zonder meer toepasbaar, mede omdat de onderwijsmarkt sindsdien sterk is veranderd. 
Daarnaast heeft de ACM3 in 2001 in een besluit overwogen dat artikel 34 van de 
Mededingingswet niet van toepassing was op de fusie tussen vier hogescholen, op basis van de 
conclusie dat de hogescholen voor wat betreft hun bekostigde activiteiten geen ondernemingen 
zijn in de zin van artikel 1, onder f, van de Mededingingswet.  

5. Evenals partijen acht de ACM het voor de hand liggend dat het erkend hoger beroepsonderwijs, 
het erkend middelbaar beroepsonderwijs en het niet-erkend cursorisch onderwijs onderdeel 
uitmaken van aparte mogelijke productmarkten. Het onderzoek van de ACM heeft vooralsnog 
onvoldoende informatie en inzicht gegeven om te kunnen beoordelen of binnen de mogelijke 
markten voor erkend hoger beroepsonderwijs en erkend middelbaar beroepsonderwijs een nader 
onderscheid dient te worden gemaakt op basis van: (i) financieringswijze (bekostigd en niet-
bekostigde onderwijsinstellingen) en/of (ii) voltijd en deeltijdonderwijs en/of (iii) klassikaal en 
afstandsonderwijs en/of (iv) vakgebied. Het is de ACM ook onvoldoende duidelijk geworden 
welke factoren en alternatieven afnemers van erkend beroepsonderwijs tegen elkaar afwegen. 
Deze inzichten zijn van belang, aangezien de ACM het niet onaannemelijk acht dat als gevolg 
van de concentratie mededingingsproblemen ontstaan op een nauwere segmentatie van de 
markten voor erkend hoger beroepsonderwijs en erkend middelbaar beroepsonderwijs.  

6. Ten aanzien van de mogelijke markt voor niet-erkend cursorisch onderwijs heeft het onderzoek 
van de ACM vooralsnog onvoldoende informatie en inzicht gegeven in het concurrentieel 
speelveld om te kunnen beoordelen of deze nader dient te worden gesegmenteerd op basis van 
onder meer: (i) vakgebied en/of (ii) afnemer en/of (iii) omvang van de aanbieder. Ook voor deze 
markt heeft de ACM te weinig inzicht verkregen in het keuzegedrag van de diverse afnemers en 
in de vraag welke partijen op welk gebied precies met elkaar concurreren. Desalniettemin heeft 

                                                        
1 In het kader van haar marktonderzoek heeft de ACM met in totaal 12 marktpartijen gesproken, waarvan 5 actief in het 
erkend hoger beroepsonderwijs, 4 in het erkend middelbaar beroepsonderwijs en 3 in het niet-erkend cursorisch onderwijs.  
2 c.q. rechtsvoorganger NMa. Besluit van de NMa van 11 augustus 2003, zaak 3125/44. 
3 Idem 
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de ACM voldoende aanwijzingen dat partijen heel grote spelers zijn op de mogelijke markt voor 
niet-erkend cursorisch onderwijs waarbij partijen vanwege hun schaalgrootte en omvang van het 
aanbod aanzienlijke concurrentievoordelen hebben ten opzichte van de veelal kleinere partijen 
die ook op deze mogelijke markt actief zijn. De ACM acht het niet onaannemelijk dat de 
voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de mogelijke markt(en) voor niet-
erkend cursorisch onderwijs op significante wijze belemmert.  

7. Bovendien heeft de ACM in dit stadium onvoldoende inzicht verkregen in de geografische 
afbakening van bovengenoemde mogelijke markten. Hoewel partijen uitgaan van (ten minste) 
nationale markten, zijn er zowel uit het marktonderzoek als uit een eerste data-analyse 
aanwijzingen naar voren gekomen dat de geografische afbakening mogelijk nauwer is dan 
nationaal.  

8. In een eventuele vergunningsfase zal de ACM het bovenstaande nader onderzoeken. 

9. De indeling van dit besluit is als volgt. Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de melding. 
Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de activiteiten van NCOI Groep en de LOI. Hoofdstuk 4 
beschrijft de voorgenomen concentratie, waarna in hoofdstuk 5 de toepasselijkheid van het 
concentratie wordt toegelicht. In hoofdstuk 6 licht de ACM haar beoordeling van de voorgenomen 
concentratie toe. Ten slotte volgt in hoofdstuk 7 een conclusie.  

 

2 Melding 

10. Op 13 november 2019 heeft de ACM een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie 
in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Onderwijs Groep Nederland B.V. en NCOI 
Groep Holding B.V. hebben gemeld dat NCOI Groep voornemens is om uitsluitende 
zeggenschap te verkrijgen over Onderwijs Groep Nederland B.V, en daarmee over de LOI. 

 
11. De ACM heeft de melding in de Staatscourant van 21 november 2019 gepubliceerd. Van één 

partij heeft de ACM een zienswijze ontvangen. Waar relevant voor de beoordeling, zal de ACM 
deze zienswijze in dit besluit behandelen. De ACM heeft daarnaast schriftelijk vragen gesteld aan 
en gesprekken gevoerd met verschillende marktpartijen.4  

3 Partijen 

12. NCOI Groep is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. NCOI Groep is via 
verschillende dochterondernemingen actief op het gebied van (i) erkend hoger beroepsonderwijs 
(hierna: HBO), (ii) erkend middelbaar beroepsonderwijs (hierna: MBO), (iii) niet-erkend cursorisch 
onderwijs en (iv) de uitgifte van school- en studieboeken (leermiddelen).5 

 
13. Onderwijs Groep Nederland B.V. is enig aandeelhouder van Leidse Onderwijsinstellingen B.V., 

Studieplan B.V. en LOI Zakelijk B.V. (hierna gezamenlijk: de LOI). De LOI is actief op het gebied 
van (i) erkend HBO, (ii) erkend MBO en (iii) niet-erkend cursorisch onderwijs.  

                                                        
4 Dit betreft zes instellingen die actief zijn in het hoger onderwijs, vier instellingen die actief zijn in het middelbaar onderwijs 
en twee aanbieders die voornamelijk of geheel actief zijn in het niet-erkend cursorisch onderwijs. 
5 De externe omzet die partijen behalen met hun activiteiten op het gebied van de uitgifte van school- en studieboeken is 
van verwaarloosbare betekenis in het licht van de beoordeling van deze concentratie. Om deze reden laat de ACM deze 
activiteiten verder buiten beschouwing. 
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4 De gemelde operatie 

14. Partijen zijn van plan om de volgende transacties uit te voeren: NCOI Groep verwerft 100% van 
de aandelen in Onderwijs Groep Nederland B.V. en daarmee 100% van de aandelen en 
uitsluitende zeggenschap in de LOI. De voorgenomen transactie blijkt uit de door partijen 
ondertekende share purchase agreement van 8 november 2019. 

5 Toepasselijkheid van het concentratietoezicht 

15. De gemelde transactie is een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de 
Mededingingswet. Het gevolg van de transactie is dat NCOI Groep uitsluitende zeggenschap 
verkrijgt over de LOI.  

 
16. De betrokken ondernemingen zijn NCOI Groep en de LOI. 

 
17. De ACM stelt op basis van de omzetgegevens uit de melding vast dat de gemelde concentratie 

onder het in Hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde concentratietoezicht valt.  

6 Beoordeling 

18. In dit hoofdstuk beoordeelt de ACM de voorgenomen concentratie. De ACM zal eerst de 
relevante markten waarop partijen actief zijn beschrijven. Paragraaf 6.1 bevat een beschrijving 
van het in Nederland geldende onderwijssysteem en de relevante ontwikkelingen die zich in 
afgelopen jaren hebben voorgedaan. De ACM zal hierna in paragraaf 6.2 ingaan op de mogelijke 
relevante productmarkten, in paragraaf 6.3 de mogelijke geografische markt en in paragraaf 6.4 
op de mogelijke gevolgen van de concentratie. 

6.1 Inleiding 

19. De ACM beschrijft kort de concrete onderwijsactiviteiten van partijen (6.1.1) en zal daarna ingaan 
op de (ontwikkeling van) Nederlandse onderwijsmarkt, althans op de segmenten daarvan waarop 
partijen actief zijn (6.1.2).  

6.1.1 Onderwijsactiviteiten van partijen 
 
20. NCOI Groep en de LOI bieden beide (1) erkende6 HBO-opleidingen, (2) erkende MBO-

opleidingen en (3) niet-erkende cursorische opleidingen aan. De NCOI Groep behaalt circa 
[…]*% van haar omzet met erkend HBO, […]% met erkend MBO en […]% met niet-erkend 
cursorisch onderwijs. Voor de LOI zijn deze verhoudingen: […]% van de omzet met erkend HBO, 
[…]% met erkend MBO en […]% met niet-erkend cursorisch onderwijs. Voor beide partijen geldt 
dus dat zij het grootste gedeelte van hun omzet behalen met niet-erkend cursorisch onderwijs. 

                                                        
6 Met ‘erkende opleiding’ wordt in dit besluit bedoeld: ‘wettelijk erkende opleiding’.  
* In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om reden van vertrouwelijkheid. Vervangen 

of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. In het geval van getallen of percentages kan de vervanging hebben 

plaatsgevonden in de vorm van vermelding van bandbreedtes.  
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21. NCOI Groep biedt haar opleidingen aan via diverse dochterondernemingen.7 NCOI Groep biedt 
[…] erkende HBO-opleidingen8 aan, met name in de disciplines economie & administratie, 
gezondheidszorg, ict, management, onderwijs & pedagogiek, personeel & organisatie en 
persoonlijke ontwikkeling (w.o. psychologie, coaching). NCOI Groep biedt een groot aantal 
erkende MBO-opleidingen aan, met name in de disciplines gezondheidszorg, management & 
secretariaat, onderwijs & pedagogiek, logistiek en techniek. NCOI Groep biedt zowel haar HBO- 
als haar MBO-opleidingen in deeltijd aan (waaronder in duale vorm).9 Van de HBO-studenten 
volgt circa […] de opleiding volledig klassikaal, […] hetzij via afstandsonderwijs hetzij een 
combinatie van beide vormen. Bij de MBO-studenten liggen deze verhoudingen op […].  

22. NCOI Groep biedt daarnaast een groot aantal niet-erkende cursorische opleidingen op tal van 
disciplines. Bijvoorbeeld op het gebied van IT (Computrain), financiële en juridische 
dienstverlening (NIBE-SVV), bestuurskunde (Bestuursacademie Nederland), online marketing en 
communicatie (Lectric en SRM) en spreek-en schrijfvaardigheid (Boertien Vergouwen Overduin).  

23. De LOI biedt meer dan […] erkende HBO-opleidingen10 aan, met name in de disciplines 
economie & administratie, gezondheidszorg, ict, management, en onderwijs & pedagogiek. De 
LOI biedt meerdere erkende MBO-opleidingen aan met name in de disciplines gezondheidszorg, 
ict, psychologie & pedagogiek en openbare orde & veiligheid. De LOI biedt zowel haar HBO- als 
haar MBO-opleidingen geheel in deeltijd aan. In zowel het HBO als het MBO volgt meer dan 
[…]% van de LOI-studenten afstandsonderwijs, de rest klassikaal onderwijs.  

24. De LOI biedt daarnaast een groot aantal niet-erkende cursorische opleidingen aan in tal van 
disciplines, zoals administratie, economie, gezondheidszorg, ICT, makelaardij, recht en bestuur, 
sport, talen en voeding. Tevens biedt de LOI voortgezet onderwijs cursussen aan ter 
voorbereiding op het afleggen van het door DUO afgenomen staatsexamen.  

25. NCOI Groep en de LOI zijn beide niet ‘bekostigd’ via financiering vanuit de Rijksoverheid (zie ook 
verder), maar behalen hun inkomsten met college- of inschrijfgeld van particuliere afnemers 
(studenten) en zakelijke afnemers (bedrijven en organisaties die onderwijs inkopen voor hun 
werknemers).  

26. Zowel bij NCOI Groep als de LOI betreft het overgrote deel van de studenten werkenden, in de 
leeftijd 25+.11 

6.1.2 De Nederlandse onderwijsmarkt 
27. Uit informatie van partijen en uit het onderzoek van de ACM onder marktpartijen blijkt dat de 

Nederlandse onderwijsmarkt, althans de segmenten waarop partijen actief zijn, langs 
verschillende gezichtspunten is in te delen in categorieën die voor de beoordeling van deze 
concentratie van belang zijn. Ook hebben zowel partijen als marktpartijen de ACM op een aantal 
relevante ontwikkelingen in de onderwijsmarkt gewezen. In deze paragraaf beschrijft de ACM 
deze categorieën en ontwikkelingen. 

                                                        
7 De meeste dochterondernemingen zijn ook wel als merk of label bekend. Hieronder vallen de volgende merknamen: NCOI 
GROEP, NCOI GROEP Veiligheid & Techniek, NTI, Scheidegger, Luzac Hogeschool, Luzac College- en Lyceum, 
Schoevers, Computrain, Pro Education, Markus Verbeek Praehep, NIBE-SVV, ISBW, Bestuursacademie Nederland, 
Lectric, SRM, AALO, ROVC, Boertien Vergouwen Overduin, 112BHV, Online Academy, Uitgeverij Educatief, Concept 
Uitgeefgroep, EVC Centrum Nederland, Blankestijn en Schoevers Baanbemiddeling. 
8 Volledige HBO-opleidingen op de niveaus Associate Degree […], HBO-bachelor […] en HBO-postbachelor […]. Bron: 
www.ncoi.nl/opleidingen.  
9 Luzac Hogeschool biedt haar opleidingen aan in voltijd.  
10 Op de niveaus HBO-master, Associate Degree en HBO-bachelor. 
11 De LOI heeft – relatief – veel studenten jonger dan 20 jaar. Dit betreft voornamelijk afnemers van typecursussen. 

http://www.ncoi.nl/opleidingen
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Erkend versus niet-erkend onderwijs 
28. Zoals hierboven beschreven biedt zowel NCOI Groep als de LOI erkende HBO- en MBO-

opleidingen aan. Opleidingen worden (wettelijk) erkend door de Nederlands-Vlaamse 
Accreditatieorganisatie (NVAO). De NVAO beoordeelt de kwaliteit van onderwijsinstellingen en 
verleent in dit kader zogenoemde accreditaties indien aan de vastgestelde kwaliteitseisen is 
voldaan. De NVAO beoordeelt iedere zes jaar opnieuw de kwaliteit van een opleiding. Wanneer 
de kwaliteit niet meer voldoet verliest een opleiding de status “erkend”. Alleen erkende 
opleidingen mogen wettelijk erkende diploma’s afgeven. 

29. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft alle erkende HBO- en MBO-
opleidingen vastgelegd in twee registers. Voor het hoger onderwijs (hogescholen en 
universiteiten) is dat het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) en voor het 
MBO is dat het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO).  

30. Erkende HBO- en MBO-opleidingen kunnen worden aangeboden door zowel publiek 
gefinancierde (‘bekostigde’) als particulier gefinancierde (‘niet-bekostigde’) instellingen. 
Momenteel zijn in het CROHO 1.756 HBO-opleidingen geregistreerd bij 93 instellingen, waarvan 
37 bekostigd en 56 niet-bekostigd.12 Per 1 oktober 2019 zijn in het CREBO bij bekostigde 
instellingen 18.552 MBO-opleidingen geregistreerd bij 63 instellingen. 13 

31. Naast erkende opleidingen worden ook talloze niet-erkende beroepsopleidingen aangeboden.14 
Deze kunnen zijn gecertificeerd door, bijvoorbeeld, een brancheorganisatie of een 
certificeringsinstituut. Aangezien deze opleidingen en de diploma’s die zij uitreiken niet wettelijk 
zijn erkend, worden zij in dit besluit beschouwd als niet-erkend, cursorisch onderwijs. 

 

Bekostigde versus niet-bekostigde onderwijsinstellingen 
32. Een door alle (markt)partijen genoemd onderscheid is dat tussen bekostigde en niet-bekostigde 

onderwijsinstellingen. In de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de 
Wet educatie en beroepsonderwijs worden alle bekostigde HBO- respectievelijk MBO-instellingen 
exact benoemd. Deze instellingen hebben aldus een wettelijke taak om beroepsopleidingen 
(hetzij HBO, hetzij MBO) aan te bieden. Een bekostigde onderwijsinstelling ontvangt van de 
rijksoverheid jaarlijks een financiële bijdrage, in de vorm van een lumpsum. Deze bijdrage is 
opgebouwd uit een vaste en een variabele component. De variabele component hangt onder 
meer af van het aantal inschrijvingen bij erkende opleidingen en van het aantal voltooide 
opleidingen waarvoor een diploma is verleend. 

33. Een student die een bekostigde opleiding volgt, komt in aanmerking voor het wettelijk 
collegegeld15 dat, uitzonderingen daargelaten, lager is dan het instellingscollegegeld.16 

                                                        
12 Bron: www.studiekeuze123.nl. Stichting Studiekeuze123 is gefinancierd door het Ministerie van OCW en beheert 
informatie over de erkende opleidingen aan hogescholen en universiteiten. Studiekeuze.123 ontleent data aan onder 
andere CROHO.  
13 Bron: https://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/mbo/onderwijsdeelnemers/deelnemers-mbo3.jsp. Aantal 
opleidingen gelijkgesteld aan het aantal ‘kwalificatiecodes’. Het vermelde aantal opleidingen (‘kwalificatiecodes’) betreft de 
opleidingen waarvoor per 1 oktober 2019 studenten (totaal: 502.000) stonden ingeschreven. 
14 In dit besluit worden met de niet-erkende opleidingen alleen beroepsopleidingen bedoeld, dus niet opleidingen of 
cursussen die bij wijze van liefhebberij of in het kader van een hobby worden gevolgd. 
15 Het wettelijk collegegeld is door de overheid bepaald en is voor alle onderwijsinstellingen gelijk. 

http://www.studiekeuze123.nl/
https://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/mbo/onderwijsdeelnemers/deelnemers-mbo3.jsp
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Bekostigde instellingen kunnen in vergelijking tot niet-bekostigde aanbieders opleidingen dus 
tegen een lagere prijs aanbieden, vanwege het feit dat een deel van de kosten reeds is gedekt 
door de rijksbijdrage. Marktpartijen wijzen de ACM erop dat hier tegenover staat dat bekostigde 
instellingen gebonden zijn aan diverse regels, waar niet-bekostigde instellingen niet aan zijn 
gebonden. Als voorbeelden van deze regels noemen marktpartijen: (1) de voorwaarde dat een 
student zich voor de volledige opleiding inschrijft, dus met de intentie om de opleiding met een 
diploma af te sluiten, (2) de verplichting aan bekostigde instellingen om onderwijs dat niet een 
gehele opleiding omvat, op de private markt en ten minste tegen de integrale kosten aan te 
bieden, (3) de verplichting voor bekostigde instellingen tot het volgen van de afgesloten cao’s, 
waardoor arbeidskosten bij bekostigde instellingen hoger zijn dan bij private partijen, (4) de 
verplichting voor bekostigde HBO-instellingen om aan studenten die bij de start van een opleiding 
nog beschikken over bekostigingsaanspraken, de gehele opleiding tegen het wettelijk collegegeld 
aan te bieden (ook al heeft de onderwijsinstelling na beëindiging van de bekostigingsaanspraken 
geen recht meer op rijksbijdrage), (5) de verplichting om ook minder ‘populaire’, maar 
maatschappelijk gewenste opleidingen te blijven aanbieden, (6) beperkingen voor bekostigde 
instellingen wat betreft het moment waarop een onderwijsaanbieder een nieuwe opleiding mag 
starten (7) een minimum aantal uren waarin klassikaal onderwijs moet worden gegeven, (8) de 
verplichting dat een (nieuwe) opleiding moet voldoen aan een doelmatigheidstoets en (9) de 
verplichting om uitsluitend onderwijs aan te bieden in het ‘eigen’ verzorgingsgebied. 

34. Marktpartijen vatten bovenstaande verschillen tussen bekostigde instellingen en private 
aanbieders wel samen als: de bekostigde instellingen genieten het (financiële) voordeel van de 
rijksbijdrage, terwijl private aanbieders meer ‘regelruimte’ hebben om hun aanbod in te richten 
zoals ze dat zelf willen. 

35. Overigens bieden de meeste bekostigde onderwijsinstellingen ook, op beperkte schaal, niet-
bekostigd onderwijs aan, soms vanuit een specifiek daartoe opgerichte entiteit of vennootschap. 

 

Voltijd versus deeltijd en klassikaal onderwijs versus afstandsonderwijs 
36. Zoals eerder beschreven bieden partijen hun opleidingen geheel (de LOI) of vrijwel geheel (NCOI 

Groep) aan in deeltijd. Vrijwel alle bekostigde onderwijsinstellingen bieden voltijd- en 
deeltijdopleidingen aan. Voltijd- en deeltijdopleidingen trekken doorgaans verschillende 
doelgroepen aan. Bij HBO-instellingen worden de voltijdopleidingen grotendeels gevolgd door 
studenten in de leeftijdscategorie 17-25 jaar (‘schoolverlaters’)17, terwijl de deeltijdopleidingen 
grotendeels worden gevolgd door werkenden in de leeftijd “30+”. In het MBO worden opleidingen 
ingedeeld in de categorieën BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) en BBL (Beroeps Begeleidende 
Leerweg). Bij een MBO-opleiding in BOL-variant volgt de student in beginsel voltijd lessen of 
colleges bij (bijvoorbeeld) een ROC en loopt gedurende de opleiding een of meer stages bij een 
bedrijf of organisatie. Bij een MBO-opleiding in BBL-variant werkt de student gedurende 3 à 4 
dagen per week en volgt gedurende 1 à 2 dagen lessen of colleges. In de regel zijn BBL-
studenten ouder dan BOL-studenten. 

37. Onderwijsinstellingen bieden in de regel hun opleidingen klassikaal (‘contactonderwijs’) of op 
afstand aan, of in een mengvorm van beide. Bij klassikaal onderwijs volgt de student lessen ter 
plekke bij de onderwijsinstelling. Bij afstandsonderwijs studeert de student thuis, zo mogelijk op 
een moment dat hem/haar schikt. Reguliere/bekostigde onderwijsinstellingen zijn traditioneel 

                                                                                                                                                                        
16 De hoogte van het instellingscollegegeld wordt door de universiteit of hogeschool zelf bepaald. Het bedrag mag nooit 
lager zijn dan het wettelijk collegegeld (behalve bij zogeheten ‘joint degrees’). Het bedrag kan verschillen per 
onderwijsinstelling, per opleiding en per groep studenten. 
17 De schoolverlaters betalen in de regel het wettelijk collegegeld omdat zij voor het eerst een HBO bachelor of master 
volgen en daarmee recht hebben op bekostiging.  
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opgezet en ingericht als ‘school’ en bieden hun onderwijs voor het grootste deel klassikaal aan. 
Dat wil zeggen dat de student (zowel voltijd- als deeltijdstudent) fysiek naar de onderwijsinstelling 
moet reizen om onderwijs te volgen.  

 

(Recente) ontwikkelingen: Leven Lang Ontwikkelen en digitalisering 
38. Zowel partijen als marktpartijen wijzen de ACM op het belang van de overheidsdoelstelling 

“Leven Lang Ontwikkelen” (LLO) en de maatregelen, experimenten en regelingen die de overheid 
inzet of zal inzetten om deze doelstelling te verwezenlijken. LLO houdt – kort gezegd – in dat de 
overheid, vanuit de gedachte dat de arbeidsmarkt verandert, globalisering en internationale 
concurrentie toeneemt en de maatschappij ingewikkelder wordt, werkenden stimuleert om 
gedurende de gehele loopbaan (bij)scholing te blijven volgen. De instrumenten die de overheid 
hiervoor inzet omvatten onder meer de pilot flexibilisering, het experiment vraagfinanciering en de 
mogelijkheid tot geld lenen voor het betalen van collegegeld (levenlanglerenkrediet). Deze 
instrumenten zijn er vooral op gericht aan studenten ruimte én de financiële mogelijkheid te 
bieden om onderwijs ‘in te kopen’ daar en in de mate waarin ze dat willen, in afwijking van het 
traditionele patroon waarbij een student zich ineens voor een gehele opleiding inschrijft. 

39. Partijen en marktpartijen merken op dat de doelstelling LLO en de door de overheid ingezette of 
in te zetten instrumenten ertoe leiden dat het onderwijsaanbod zal (kunnen) veranderen. In het 
bijzonder verwachten (markt)partijen dat de bestaande, natuurlijke scheidslijn tussen bekostigde 
en niet-bekostigde instellingen of opleidingen zal vervagen of geheel verdwijnen. Dit komt doordat 
aan traditionele bekostigde instellingen wordt toegestaan om niet alleen complete opleidingen, 
maar ook (‘stapelbare’) opleidingsmodules aan te bieden en doordat privaat gefinancierde 
opleiders kunnen profiteren van overheidsbekostiging doordat studenten ook bij hen, bekostigd, 
onderwijs kunnen inkopen. 

40. De ACM merkt op dat deze ontwikkeling van LLO nauw aansluit bij de recent vastgestelde 
strategische agenda voor het hoger onderwijs van het ministerie van OCW.18 Daarin wordt de 
ambitie uitgesproken dat over vier jaar meer instellingen flexibel onderwijs verzorgen, waarmee 
goed en snel zou kunnen worden ingespeeld op de vraag van verschillende groepen studenten, 
waaronder de (werkende) volwassenen. De verwachting van OCW is dat het aantal en aandeel 
werkende volwassenen in het hoger onderwijs in deze periode substantieel toeneemt. 
Tegelijkertijd erkent OCW dat een aanpassing van de bekostigingssystematiek om flexibele 
deelname te faciliteren complex en ingrijpend is en daarom nog de nodige verkenning behoeft. 
Ook meerdere marktpartijen hebben de ACM erop gewezen dat, ingegeven door LLO, publieke 
en private aanbieders steeds meer in elkaars domein komen.19 Vanwege het belang van deze 
ontwikkeling voor de concurrentie op de onderwijsmarkt lijkt het de ACM noodzakelijk om dit mee 
te wegen bij de beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen concentratie.  

6.2 Relevante productmarkten 

41. De ACM zal in de hiernavolgende paragrafen ingaan op de voor de onderhavige concentratie 
relevante mogelijke productmarkten. De ACM zal achtereenvolgens ingaan op (i) de mogelijke 
markt(en) voor het aanbieden van erkend HBO, (ii) de mogelijke markt(en) voor het aanbieden 
van erkend MBO en (iii) de mogelijke markt(en) voor niet-erkend cursorisch onderwijs.  

                                                        
18 De strategische agenda van het ministerie van OCW voor hoger onderwijs en onderzoek getiteld, “Houdbaar voor de 
toekomst”, van 2 december 2019.  
19 Gespreksverslag […], p. 9, gespreksverslag […], p. 13.  
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42. In het eerdere besluit van de NMa van 21 december 2001 (Hogeschool Alkmaar – Hogeschool 
Haarlem – Hogeschool Holland – Ichthus Hogeschool)20 heeft de NMa geoordeeld dat 
hogescholen in de hoedanigheid van bekostigde instellingen geen ondernemingen zijn in de zin 
van de Mededingingswet.21 De NMa overwoog dat bekostigde hogescholen bij de uitvoering van 
hun bekostigde activiteiten over onvoldoende commerciële speelruimte en vrijheid beschikten om 
economische activiteiten te kunnen verrichten.22 Daarbij nam de NMa in aanmerking dat het de 
hogescholen op essentiële punten, zoals het bepalen van de prijs en het bepalen van het eigen 
aanbod, onder de destijds geldende regelgeving ontbrak aan voldoende vrijheid die tot 
concurrentie kan leiden.23 Voor de overige, niet-bekostigde, activiteiten van hogescholen op het 
gebied van het geven van cursussen, trainingen en post-HBO opleidingen nam de NMa aan dat 
dit economische activiteiten zijn omdat de hogescholen vrij waren om zelfstandig te bepalen of zij 
deze activiteiten verrichten, welke activiteiten zij verrichten en tegen welke prijs zij deze in 
rekening brengen. Ook achtte de NMa het relevant dat de bekostigde instellingen met deze 
activiteiten beoogden winst te maken.24  

43. In het licht van het bovenstaande acht de ACM het niet alleen voor de afbakening van de 
relevante productmarkt(en) maar ook voor de beoordeling van de gevolgen van de onderhavige 
concentratie (par. 6.4) van belang of, en zo ja, in welke mate de (economische) activiteiten van 
partijen concurreren met de activiteiten van bekostigde instellingen. De ACM acht in een 
eventuele vergunningsfase nader onderzoek op dit punt noodzakelijk. Temeer omdat partijen zich 
in de kern op het standpunt stellen dat zij concurrentie ondervinden vanuit de bekostigde 
hogescholen, terwijl uit het marktonderzoek blijkt dat de bekostigde instellingen zijn gebonden 
aan stringente regelgeving die hun commerciële vrijheid beperkt. Ingeval onder de thans 
geldende regelgeving de bekostigde hogescholen grotendeels geen economische activiteiten 
verrichten en daarmee geen ondernemingen zijn in mededingingsrechtelijke zin, kan dat tot 
gevolg hebben dat de concurrentie(druk) vanuit bekostigde instellingen op niet-bekostigde 
instellingen beperkt is. De ACM kan daarmee niet uitsluiten dat de onderhavige concentratie zal 
leiden tot significante mededingingsproblemen.  

6.2.1 Mogelijke markt(en) voor erkend HBO 
 

Standpunt partijen 
44. Partijen gaan uit van een aparte markt voor erkend HBO, waarbinnen HBO bacheloropleidingen, 

associate degree-opleidingen en HBO masteropleidingen worden aangeboden. Partijen gaan 
daarnaast in op drie nadere doorsnijdingen: (i) financieringswijze (bekostigd en niet-bekostigd), 
(ii) onderwijsvorm (voltijd en deeltijd) en (iii) onderwijstype (klassikaal en afstandsonderwijs). Ten 
aanzien van al deze gezichtspunten concluderen partijen dat geen nader onderscheid dient te 
worden gemaakt binnen de mogelijke markt voor erkend HBO.  

45. Partijen stellen ten eerste dat een nadere segmentatie naar financieringswijze, in de vorm van 
een onderscheid tussen bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen, niet nodig is. Ter 
ondersteuning van deze stelling wijzen partijen allereerst op het verschil in collegegeld en merken 
hierbij op dat er bij bekostigde hogescholen eveneens sprake kan zijn van een (hoger) 

                                                        
20 Besluit van de NMa van 21 december 2001, zaak 2760.  
21 Dit had tot gevolg dat de gemelde concentratie buiten de werkingssfeer van het concentratietoezicht viel. Immers, alleen 
de omzet van de hogescholen die was toe te rekenen aan de door hen uitgeoefende economische activiteiten werd in 
aanmerking genomen bij de berekening van omzet op grond van artikel 29 Mededingingswet.  
22 Besluit van de NMa van 21 december 2001, zaak 2760, randnummers 48-50.  
23 Besluit van de NMa van 21 december 2001, zaak 2760, randnummer 47. 
24 Besluit van de NMa van 21 december 2001, zaak 2760, randnummers 51-52.  
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instellingsgeld wanneer een student niet (langer) in aanmerking komt voor bekostiging. In deze 
gevallen zou dan in mindere mate sprake zijn van een prijsverschil tussen opleidingen 
aangeboden door bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen. Daarnaast voeren partijen 
aan dat niet-bekostigde (particuliere) onderwijsinstellingen en bekostigde onderwijsinstellingen in 
het bijzonder concurreren op kwaliteit, onderwijsaanbod, de sfeer en het carrièreperspectief.  

46. In aanvulling op het bovenstaande voeren partijen aan dat vanuit de vraagzijde bezien 
opleidingen aan bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen substitueerbaar zijn, 
aangezien sprake is van inhoudelijk vergelijkbaar beroepsonderwijs. Voor erkende opleidingen, 
ongeacht of deze worden aangeboden door bekostigde of niet-bekostigde onderwijsinstellingen, 
gelden dezelfde entree-eisen en voor de “erkenning” moet worden voldaan aan dezelfde criteria 
van de NVAO. De afgegeven diploma’s hebben dan ook dezelfde waarde, aldus partijen. 

47. Ook vanuit de aanbodzijde bezien is er volgens partijen sprake van substitutie, aangezien 
bekostigde opleidingen eveneens niet-bekostigde opleidingen kunnen aanbieden. 

48. Ten aanzien van een mogelijk onderscheid tussen het voltijd en het deeltijd HBO hebben partijen 
aangevoerd dat deze twee vormen van onderwijs, vanwege de aanwezige aanbodsubstitutie, 
onderdeel van dezelfde markt vormen.  

49. Partijen stellen ten derde dat er geen nader onderscheid dient te worden gemaakt tussen 
klassikaal en afstandsonderwijs. Partijen zijn van mening dat. hoewel de ACM dit onderscheid 
wel had gemaakt in NHA/Waldeck25, de verschillende onderwijsvormen in de loop der jaren 
zodanig naar elkaar toe zijn gegroeid dat er geen sprake meer is van twee afzonderlijke 
productmarkten. Partijen verwijzen in deze context onder meer naar de digitale leeromgeving die 
in toenemende mate tot de beschikking staat van de student en blended learning. Bovendien is 
het door de NVAO-accreditatie niet meer mogelijk om erkend onderwijs uitsluitend op afstand aan 
te bieden.  

 

Opvatting marktpartijen 
50. Zoals hierboven in paragraaf 6.1.2 aangegeven, is uit het marktonderzoek van de ACM onder 

marktpartijen naar voren gekomen dat de Nederlandse onderwijsmarkt langs verschillende 
gezichtspunten kan worden bekeken. Deze gezichtspunten overlappen deels met de 
gezichtspunten die zijn genoemd door partijen.  

51. Ten eerste geven verschillende marktpartijen (hogescholen) aan dat het voltijdsegment en het 
deeltijdsegment binnen het erkend HBO verschillende doelgroepen bedienen. Marktpartijen 
merken op dat het voltijdonderwijs vooral de “schoolverlater” bedient, terwijl de doelgroep van het 
deeltijdonderwijs doorgaans een (werkende) professional is, met een hogere gemiddelde 
leeftijd.26 Marktpartijen geven bovendien aan dat voor wat betreft het voltijdsegment en het 
deeltijdsegment de (mate van) concurrentie en de concurrenten eveneens verschillen. Zo ervaren 
diverse marktpartijen voor het voltijdonderwijs met name concurrentiedruk vanuit de bekostigde 
onderwijsinstellingen, terwijl concurrentiedruk vanuit de particuliere sector vooral merkbaar is 
voor het deeltijdsegment.27 Een enkele marktpartij merkt op dat het verschil tussen particulier en 
bekostigd onderwijs lijkt te vervagen.28  

52. Ten tweede bevestigt het marktonderzoek van partijen de stelling van partijen dat diverse 
factoren een rol spelen wanneer een student een keuze maakt voor een bepaalde 

                                                        
25 Besluit nr. 3125/44 van 11 augustus 2003 inzake NHA vs LOI,  
26 Gespreksverslag […], p. 4; Gespreksverslag […], p. 4; Gespreksverslag […], p. 5). 
27 Gespreksverslag […], p. 5. Gespreksverslag […]; Gespreksverslag […], p. 5. 
28 Gespreksverslag […], p. 13. 
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onderwijsinstelling. Uit het marktonderzoek is echter geen eenduidig beeld naar voren gekomen 
van de mate waarin de genoemde factoren van belang, dan wel doorslaggevend, zouden zijn in 
dit keuzeproces. Zo wijzen twee marktpartijen op overwegend praktische overwegingen die een 
student meeneemt in de keuze voor een onderwijsinstelling, zoals de mate van (ingebouwde) 
flexibiliteit, bereikbaarheid van de locatie, doorlooptijd van de opleiding en studiebelasting.29 Deze 
praktische overwegingen lijken bovendien vooral een rol te spelen bij afnemers van 
deeltijdopleidingen. Een andere marktpartij wijst op relevante factoren die eveneens zijn 
genoemd door partijen, waaronder de sfeer van een onderwijsinstelling, de inhoud, presentatie en 
perceptie van kwaliteit.30 

53. Het marktonderzoek geeft wat betreft de door partijen aangevoerde aanbodsubstitutie echter een 
afwijkend beeld. Vrijwel alle marktpartijen hebben namelijk aangegeven dat het toevoegen van 
een nieuwe erkende opleiding (al dan niet door de particuliere (niet-bekostigde) tak van de 
onderwijsinstelling), niet eenvoudig is.31 Marktpartijen merken op dat dit doorgaans een vrij 
langdurig (en kostbaar) proces is, waarbij bekostigde instellingen bovendien moeten voldoen aan 
zowel een kwaliteitstoets als een doelmatigheidstoets. Bovendien speelt ook een rol dat een 
erkende opleiding niet op ieder willekeurig moment kan worden gestart. 

 

Beoordeling ACM 
54. Noch de ACM, noch de Europese Commissie heeft eerder een markt of markt(en) afgebakend 

voor erkend HBO. Andere autoriteiten hebben een onderscheid gemaakt tussen bachelor en 
masterprogramma’s binnen het HBO.32 Deze besluiten zijn echter genomen binnen het kader van 
de nationale onderwijsregels die verschillend zijn per lidstaat. Daarom kan de ACM de 
marktafbakening die in deze besluiten is gemaakt niet zonder meer als uitgangspunt gebruiken 
voor de beoordeling van de deze concentratie. De ACM heeft eerder in het besluit NHA/Waldeck 
een markt geïdentificeerd voor particulier schriftelijk onderwijs.33 Dit besluit had echter betrekking 
op een onderzoek naar eventueel misbruik van een machtspositie door Waldeck B.V. De ACM 
kan zich vinden in de opvatting van partijen dat de Nederlandse onderwijsmarkt sinds 1998-2002 
erg is veranderd, en dat de destijds uitgevoerde marktafbakening niet één-op-één toepasbaar is 
op de onderhavige concentratie.  

55. Evenals partijen vindt de ACM het voor de hand liggend dat het erkend HBO, het erkend MBO en 
het niet-erkend cursorisch onderwijs onderdeel uitmaken van aparte mogelijke productmarkten. 
Het onderzoek van de ACM heeft in dit stadium echter onvoldoende informatie en inzicht 
gegeven in de mogelijke markt voor erkend HBO om te kunnen beoordelen of een nader 
onderscheid dient te worden gemaakt op basis van: (i) financieringswijze (bekostigd en niet-
bekostigde onderwijsinstellingen) en/of (ii) voltijd- en deeltijdonderwijs en/of (iii) klassikaal en 
afstandsonderwijs en/of (iv) vakgebied. Het is de ACM in dit stadium ook onvoldoende duidelijk 
welke factoren en alternatieven afnemers (zowel studenten als zakelijke afnemers) van erkend 

                                                        
29 Gespreksverslag […], p. 4; Gespreksverslag […]; Gespreksverslag […], p. 4. 
30 Gespreksverslag […], p. 4 
31 Gespreksverslag […], p. 7; Gespreksverslag […], p. 5; Gespreksverslag […], p.7; Gespreksverslag […], p.5; 
Gespreksverslag […], p.10 
32 Zie het besluit van de OFT van 25 februari 2005, ME/1613/04, Manchester University Merger, waarin (randnummers 6-9) 
een nader onderscheid is gemaakt naar undergraduate (bachelor) en postgraduate (master en/of Phd) opleidingen; In het 
besluit van 19 maart 2015 van de Portugese Autoridade da Concorrência, Ccent. 6/2015, Laureate / 
IADE*Ensicorporate*Ensigest*Gémeo, wordt eveneens dit onderscheid gemaakt tussen bachelor en masterprogramma’s en 
wordt tevens een nader onderscheid gemaakt tussen opleidingen bij een bekostigde en een particuliere onderwijsinstelling 
(randnummers 53-54).  
33 Besluit nr. 3125/44 van 11 augustus 2003 inzake NHA vs LOI, randnummer 53. 
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HBO tegen elkaar afwegen. Deze inzichten zijn van belang, aangezien het niet onaannemelijk is 
dat bepaalde nauwere segmentaties tot een mededingingsprobleem kunnen leiden.  

6.2.2 Mogelijke markt(en) voor erkend MBO 
 

Standpunt partijen 
56. Partijen gaan uit van een aparte markt voor erkend MBO en voeren evenals voor het erkend HBO 

aan dat geen nader onderscheid dient te worden gemaakt tussen (i) bekostigd en particulier 
onderwijs en tussen (ii) voltijd en deeltijdonderwijs. 

57. Ook in het kader van het erkend MBO stellen partijen ten eerste dat, hoewel er een verschil kan 
bestaan tussen het lesgeld van bekostigde onderwijsinstellingen en niet-bekostigde 
onderwijsinstellingen, instellingen vooral concurreren op factoren zoals de kwaliteit en de sfeer 
van de onderwijsinstelling. Daarnaast is de inhoud van onderwijsinstellingen vergelijkbaar, omdat 
particuliere onderwijsaanbieders in het CREBO-register kunnen worden opgenomen met als 
resultaat dat vergelijkbare diploma’s worden afgegeven door particuliere en bekostigde 
onderwijsinstellingen.  

58. Daarnaast merken partijen ook hier op dat sprake is van aanbodsubstitutie, aangezien bekostigde 
MBO-instellingen ook niet-bekostigde opleidingen kunnen aanbieden. Ook merken partijen op dat 
door het LLO-beleid en een actief beleid ten behoeve van het flexibiliseren van het onderwijs de 
concurrentiedruk vanuit bekostigde instellingen op particuliere onderwijsaanbieders is 
toegenomen en ook verder zal toenemen de komende jaren. 

59. Ten tweede dient volgens partijen geen nader onderscheid te worden gemaakt tussen het voltijd 
(BOL) en deeltijd (BBL en OVO34)-segment. Partijen merken op dat de doelgroep van BOL- en 
BBL-opleidingen verschilt (de schoolverlaters versus studenten die doorgaans ouder zijn dan 20 
jaar), maar voeren aan dat in het bijzonder vanwege de aanwezige aanbodsubstitutie geen 
relevant onderscheid bestaat tussen BOL-opleidingen enerzijds en BBL/OVO-opleidingen 
anderzijds.  

 

Opvatting marktpartijen 
60. Het marktonderzoek onder marktpartijen die actief zijn op het gebied van erkend MBO 

(bekostigde onderwijsinstellingen) geeft een beeld dat vergelijkbaar is met het HBO en bevestigt 
eveneens de daarbij genoemde verschillende gezichtspunten.  

61. Ten eerste merken marktpartijen op dat ook voor het erkend MBO geldt dat de voltijdopleidingen 
(BOL) doorgaans een andere doelgroep bedienen dan het deeltijd BBL-onderwijs. Waar de BOL-
opleidingen zich vooral richten op de jonge schoolverlater, bedienen de BBL-opleidingen meestal 
een groep studenten die ouder is.35  

62. Ten tweede komt ook hier een verscheidenheid aan factoren naar voren die volgens 
marktpartijen een rol spelen in het keuzeproces van een student. Marktpartijen merken op dat de 
schoolverlater met name let op de geschiktheid van een bepaalde opleiding, de sfeer en de 
voorlichting die wordt gegeven tijdens open dagen.36 De oudere studenten/afnemers van BBL-
opleidingen letten volgens marktpartijen vooral op het beschikbare aanbod, de vereiste 

                                                        
34 OVO is de niet-bekostigde variant van BBL. 
35 Gespreksverslag […], p. 4. ; Gespreksverslag […], p. 3 
36 Gespreksverslag […], p.5; Gespreksverslag […], p. 4; Gespreksverslag […], p. 3 
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tijdsinvestering, kosten, mogelijkheden om een bepaald kwalificatieniveau te behalen en 
marketing via het internet.37  

63. Ten tweede bevestigt het marktonderzoek van partijen de stelling van partijen dat diverse 
factoren een rol spelen wanneer een student een keuze maakt voor een bepaalde 
onderwijsinstelling. Uit het marktonderzoek is echter geen eenduidig beeld naar voren gekomen 
van de mate waarin de genoemde factoren van belang, dan wel doorslaggevend, zijn in dit 
keuzeproces. Zo wijzen twee marktpartijen op overwegend praktische overwegingen die een 
student meeneemt in de keuze voor een onderwijsinstelling, zoals de mate van (ingebouwde) 
flexibiliteit, bereikbaarheid van de locatie, doorlooptijd van de opleiding en studiebelasting.38 Deze 
praktische overwegingen lijken bovendien vooral een rol te spelen bij afnemers van 
deeltijdopleidingen. Een andere marktpartij wijst op relevante factoren die eveneens zijn 
genoemd door partijen, waaronder de sfeer van een onderwijsinstelling, de inhoud, presentatie en 
perceptie van kwaliteit.39 

64. Ook (bekostigde) marktpartijen die actief zijn in het erkend MBO geven aan dat dat het 
ontwikkelen en toevoegen van nieuwe erkende opleidingen geen eenvoudig proces is. 
Marktpartijen merken op dat het ontwikkelen van een nieuwe opleiding erg veel tijd kost, kostbaar 
is en bovendien onderhevig is aan veel regelgeving (die gekoppeld is aan de bekostiging van 
onderwijsinstellingen).40 Particuliere instellingen en de particuliere takken van bekostigde 
instellingen kunnen makkelijker een opleiding aan hun programma toevoegen, omdat hier veel 
minder regelgeving van toepassing is.  

 

Beoordeling ACM 
65. Noch de ACM, noch de Europese Commissie heeft eerder een markt of markt(en) afgebakend 

voor erkend MBO. Zoals eerder benoemd, vindt de ACM evenals partijen voor de hand liggend 
dat het erkend MBO een aparte mogelijke productmarkt vormt. De ACM heeft in dit stadium 
echter onvoldoende informatie en inzicht verkregen om te kunnen beoordelen of een nader 
onderscheid dient te worden gemaakt op basis van: (i) financieringswijze (bekostigd en niet-
bekostigde onderwijsinstellingen) en/of (ii) voltijd- en deeltijdonderwijs (BOL- en BBL/OVO-
opleidingen) en/of (iii) vakgebied. Het is de ACM in dit stadium daarnaast onvoldoende duidelijk 
welke factoren en alternatieven studenten/afnemers van erkend MBO tegen elkaar afwegen. 
Deze inzichten zijn van belang, aangezien het niet onaannemelijk is dat bepaalde nauwere 
segmentaties leiden tot het oordeel dat de onderhavige concentratie een mededingingsprobleem 
veroorzaakt.  

66. In een eventuele vergunningsfase zal de ACM onder andere het bovenstaande nader 
onderzoeken. 

 

6.2.3 Mogelijke markt(en) voor niet-erkend cursorisch onderwijs 
 

Standpunt partijen 
67. Partijen gaan uit van een markt voor niet-erkend cursorisch onderwijs. Volgens partijen omvat 

deze markt cursussen en andere opleidingen die niet resulteren in een wettelijk erkend diploma 
                                                        
37 Gespreksverslag […], p. 5; Gespreksverslag […], p. 3; Gespreksverslag […]p. 3. 
38 Gespreksverslag […], p. 4; Gespreksverslag […]; Gespreksverslag […], p. 4. 
39 Gespreksverslag […], p. 4 
40 Gespreksverslag […], p. 5; Gespreksverslag […], p. 5; Gespreksverslag […], p. 5. 
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(opleidingen die niet zijn ingeschreven in het CREBO- of CROHO-register). Volgens partijen is 
het niet nodig om binnen deze markt een nader onderscheid te maken naar opleidingsrichting 
en/of opleidingsniveau, nu marktpartijen relatief gemakkelijk hun bestaande cursusaanbod 
kunnen uitbreiden. Volgens partijen is een onderscheid tussen afstands- en klassikaal onderwijs 
en onderscheid naar type afnemer eveneens overbodig.  

68. Hoewel de ACM in NHA/Waldeck een onderscheid heeft overwogen naar aanbod aan zakelijke 
partijen en aanbod aan particulieren, is er volgens partijen vanuit een aanbodperspectief bezien 
geen relevant verschil tussen zakelijke en particuliere afnemers van cursussen. Hierbij geldt 
volgens partijen dat aanbieders van cursussen aan particulieren net zo goed in staat zijn om 
lespakketten te ontwikkelen voor bedrijven en vice versa.  

 

Opvatting marktpartijen 
69. Uit het marktonderzoek volgt dat sprake is van verschillende soorten afnemers van niet-erkend 

cursorisch onderwijs; dit omvat zowel particulieren (individueel) als grotere bedrijven.41 
Marktpartijen geven aan dat bij cursussen die worden gegeven aan (grotere) bedrijven, het 
inkoopproces veelal verloopt via onderhandse aanbestedingen. In deze aanbestedingen letten 
bedrijven vooral op de omvang van de aanbieder, de prijs en de variëteit in het aanbod. 42 

70. Uit het marktonderzoek is geen eenduidig beeld naar voren gekomen over hoe eenvoudig of 
moeilijk het is voor aanbieders van niet-erkend cursorisch onderwijs om cursussen toe te voegen 
aan het bestaande aanbod. Zo merkt een marktpartij op dat het uitbreiden van het programma 
relatief eenvoudig is en dat de moeilijkheid vooral is gelegen in het creëren van 
naamsbekendheid en de daarbij behorende marketing.43 Een andere markpartij geeft echter aan 
dat de ontwikkeling van nieuwe programma’s tamelijk moeilijk is en dat ook bij niet-erkend 
onderwijs een uitgebreid proces moet worden doorlopen. Er worden in dit kader onder andere 
verwijzingen gemaakt naar het aantrekken van deskundigheid en het ontwikkelen van 
lesmateriaal. Daarnaast moet in bepaalde gevallen, ondanks het feit dat het geen erkend 
onderwijs betreft, vaak nog steeds certificering worden verkregen (bijvoorbeeld ISO-
certificering).44  

 

Beoordeling ACM 
71. Zoals hierboven benoemd gaat de ACM evenals partijen uit van een aparte mogelijke markt voor 

niet-erkend cursorisch onderwijs. In dit stadium heeft de ACM nog onvoldoende informatie en 
inzicht verkregen in het concurrentiële speelveld. Hoewel partijen op verzoek van de ACM een 
aantal interne documenten hebben overgelegd waaruit is op te maken dat zij de concurrentie per 
“label” en/of vakgebied en/of afnemer beoordelen45, heeft de ACM onvoldoende inzicht verkregen 
om te kunnen beoordelen of deze mogelijke productmarkt nader dient te worden gesegmenteerd 
op basis van onder meer: (i) vakgebied en/of (ii) afnemer en/of (iii) omvang van de aanbieder. De 
ACM heeft met name onvoldoende inzicht gekregen in welke partijen met elkaar concurreren en 
hoe eenvoudig/moeilijk het is om het bestaande aanbod aan te passen. Bovendien heeft de ACM 
te weinig inzicht gekregen in het keuzegedrag van afnemers - en of dit verschilt afhankelijk van 
de omvang en wijze van inkoop (bijvoorbeeld via een aanbesteding). 

                                                        
41 Gespreksverslag […], p. 3; Gespreksverslag […], p. 3. 
42 Gespreksverslag […], p. 3; Gespreksverslag […].  
43 Gespreksverslag […], p. 6. 
44 Gespreksverslag […], p. 6. 
45 Zie bijvoorbeeld bijlage 1 bij additionele antwoorden, Bijlage 25 bij additionele antwoorden. 
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72. In een eventuele vergunningsfase zal de ACM het bovenstaande nader onderzoeken. 

6.3 Relevante geografische markten 

73. Met betrekking tot de in 6.2 besproken relevante productmarkten, zal de ACM hierna ingaan op 
de mogelijke relevante geografische markten. De ACM zal achtereenvolgens ingaan op (i) de 
mogelijke markt(en) voor het aanbieden van erkend HBO, (ii) de mogelijke markt(en) voor het 
aanbieden van erkend MBO en (iii) de mogelijke markt(en) voor niet-erkend cursorisch onderwijs. 

6.3.1 Mogelijke markt(en) voor erkend HBO 
 

Standpunt partijen 
74. Partijen voeren aan dat de markt voor erkend HBO nationaal in omvang is. Volgens partijen is er 

sprake van homogene concurrentievoorwaarden in Nederland door onder andere het wettelijk 
kader van het WHW, de homogeniteit van het HBO en het nationale toezicht op de kwaliteit van 
opleidingen door de NVAO. 

 

Opvatting marktpartijen 
75. Uit het marktonderzoek van de ACM hebben diverse marktpartijen aangegeven dat de keuze 

voor een onderwijsinstellingen deels regionaal bepaald is (en/of dat “de regio” een rol speelt in 
het keuzeproces van de student) en dat concurrentie met andere onderwijsinstellingen ook 
grotendeels op regionaal niveau plaatsvindt.46 Een enkele marktpartij merkt op dat voor 
voltijdstudenten de woon-studie afstand in steeds mindere mate van belang is.47 Daarnaast 
hebben marktpartijen de ACM erop gewezen dat bekostigde onderwijsinstellingen gebonden zijn 
aan een bepaald “verzorgingsgebied” en slechts binnen dit gebied onderwijs mogen aanbieden. 

 

Beoordeling ACM 
76. Uit het marktonderzoek en een eerste analyse van data die de ACM heeft verkregen van DUO, 

zijn aanwijzingen naar voren gekomen dat de geografische afbakening van de mogelijke markt 
voor erkend HBO nauwer is dan nationaal. Uit de van DUO verkregen data volgt dat studenten 
van onderwijsinstellingen voor het overgrote deel uit de regio komen. Dit is eveneens naar voren 
gekomen in de diverse gesprekken die de ACM heeft gevoerd met marktpartijen.  

77. In dit stadium is de ACM daarom nog niet in staat om de geografische markt voor erkend HBO af 
te bakenen. In een eventuele vergunningsfase zal de ACM dit nader onderzoeken.  

6.3.2 Mogelijke markt(en) voor erkend MBO 
 

Standpunt partijen 
78. Partijen voeren aan dat de markt voor erkend MBO nationaal in omvang is. Volgens partijen is er 

evenals voor het HBO sprake van homogene concurrentievoorwaarden in Nederland door onder 
andere het nationale wettelijk kader. 

                                                        
46 Gespreksverslag […], p. 4; Gespreksverslag […], p. 4; Gespreksverslag […], p.4 
47 Gespreksverslag […], p. 6. 
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Opvatting marktpartijen 

79. Uit het marktonderzoek van de ACM hebben diverse marktpartijen aangegeven dat “de regio” een 
rol speelt in het keuzeproces van de student en de concurrentie met andere 
onderwijsinstellingen.48 Daarnaast hebben marktpartijen de ACM erop gewezen dat bekostigde 
onderwijsinstellingen gebonden zijn aan een bepaald “verzorgingsgebied” en slechts binnen dit 
gebied onderwijs mogen aanbieden. 

 

Beoordeling ACM 
80. Uit het marktonderzoek en een eerste analyse van data die de ACM heeft verkregen van DUO, 

zijn aanwijzingen naar voren gekomen dat de geografische afbakening van de mogelijke markt 
voor erkend MBO nauwer is dan nationaal. Uit de van DUO verkregen data volgt dat studenten 
van onderwijsinstellingen voor het overgrote deel uit de regio komen. Dit is eveneens naar voren 
gekomen in de diverse gesprekken die de ACM heeft gevoerd met marktpartijen.  

81. In dit stadium is de ACM daarom nog niet in staat om de geografische markt voor erkend MBO af 
te bakenen. In een eventuele vergunningsfase zal de ACM dit nader onderzoeken.  

6.3.3 Mogelijke markt(en) voor niet-erkend cursorisch onderwijs 
 

Standpunt partijen 
82. Partijen stellen dat de markt voor niet-erkend cursorisch onderwijs minstens nationaal in omvang 

is. Partijen verwijzen onder andere naar NHA/LOI, waar de NMa overwoog dat de geografische 
markt voor particulier schriftelijk onderwijs nationaal in omvang is.49 Partijen voeren echter aan 
dat de geografische markt minstens nationaal is, aangezien partijen in toenemende mate 
concurrentiedruk ervaren van internationale alternatieven zoals LinkedIn learning en edX en 
Nederlandse consumenten kunnen kiezen voor internationale alternatieven.  

 

Beoordeling ACM 
83. Uit het marktonderzoek van de ACM is geen eenduidig beeld naar voren gekomen over de schaal 

waarop de concurrentie binnen de mogelijke markt voor niet-erkend cursorisch onderwijs 
plaatsvindt. Daarnaast kan de ACM op basis van het marktonderzoek niet uitsluiten dat de 
geografische markt varieert, afhankelijk van het vakgebied waarin niet-erkend cursorisch 
onderwijs wordt aangeboden. Bovendien dateert het besluit NHA/LOI van 2005 en heeft de 
Nederlandse onderwijsmarkt diverse ontwikkelingen ondergaan. De ACM heeft in dit stadium dan 
ook onvoldoende inzicht gekregen in de geografische afbakening voor de mogelijke markt voor 
niet-erkend cursorisch onderwijs.  

84. De ACM heeft met name onvoldoende inzicht in (i) het keuzeproces van de afnemers en (ii) in 
hoeverre het concurrentie zich binnen een bepaalde regio afspeelt en of dit verschilt per type 
aanbieder. In een eventuele vergunningsfase zal de ACM dit nader onderzoeken.  

                                                        
48 Gespreksverslag […], p. 3; Gespreksverslag […], p. 4 
49 Besluit nr. 3125/44 van 11 augustus 2003 inzake NHA vs LOI, randnummer 54. 
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6.4 Gevolgen van de voorgenomen concentratie 

85. In het hiernavolgende zal de ACM de mogelijke horizontale gevolgen van de voorgenomen 
concentratie bespreken. 

6.4.1 Markt(en) voor erkend HBO 
 

Standpunt partijen 
86. Partijen voeren aan dat de voorgenomen concentratie niet resulteert in een significante beperking 

van de mededinging op de mogelijke markt voor erkend HBO en/of op de mogelijk nauwere 
markt(en) voor erkend HBO nader onderscheiden naar onderwijsvorm (voltijd/deeltijd) en/of 
financieringswijze (bekostigd en particulier). Volgens partijen is hun (geschatte) gezamenlijke 
marktaandeel op deze mogelijke markt(en) beperkt. De door partijen berekende marktaandelen 
zijn weergegeven in Tabel 1: 

Tabel 1: Marktaandelen op de mogelijke markt(en) voor HBO (zoals geschat door partijen)  

Mogelijke markt voor erkend HBO NCOI 
Groep 

de LOI Totaal 

Op basis van (geschatte omzet) [0-10]% [0-10]% [0-10]% 
Onderscheid naar voltijd versus deeltijd:    

segment erkend voltijd HBO [0-10]% [0-10]% [0-10]% 
segment erkend deeltijd HBO [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

    
Onderscheid naar particulier versus bekostigd onderwijs    

segment erkend particulier HBO [10-20]% [0-10]% [20-30]% 
segment erkend bekostigd HBO [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

    
Op basis van studentenaantallen [0-10]% [0-10]% [0-10]% 
Onderscheid naar voltijd versus deeltijd:    

segment erkend voltijd HBO [0-10]% [0-10]% [0-10]% 
segment erkend deeltijd HBO [10-20]% [0-10]% [10-20]% 

    
Onderscheid naar particulier versus bekostigd onderwijs    

segment erkend particulier HBO [20-30]%50 [0-10]%51 [30-40]%52 
segment erkend bekostigd HBO [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

 

87. Partijen schatten hun marktaandelen op basis van hun eigen omzet ten opzichte van de totale 
marktomvang van de mogelijke markt(en). Partijen geven hun geschatte marktaandelen weer op 
basis van aantal studenten en omzet. De totale omvang van de mogelijke markt(en) baseren zij 
op verschillende publiek beschikbare bronnen. 

88. De omvang van de mogelijke markt(en) op basis van het aantal studenten baseren partijen op de 
kennisbank van de Vereniging Hogescholen53 en op rapporten van NRTO54 en de Inspectie van 

                                                        
50 Partijen voeren aan dat dit marktaandeel mogelijk te laag is omdat zij hun studentenaantallen hebben afgezet tegen een 
totale marktomvang die ook wetenschappelijk onderwijs omvat. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
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het Onderwijs.55 Waar nodig combineren partijen de data afkomstig uit deze verschillende 
bronnen om tot de berekening van de totale marktomvang te komen.  

89. De omvang van de mogelijke markt(en) op basis van de (geschatte) omzet baseren partijen 
voornamelijk op cijfers uit CBS-Statline56, maar ook op voorgenoemde rapporten. Waar nodig 
combineren partijen de data afkomstig uit deze verschillende bronnen om tot de berekening van 
een totale marktomvang te komen. 

90. Als mogelijke verklaring voor het verschil tussen hun marktaandeel op de mogelijke markt voor 
erkend deeltijd HBO op basis van studentenaantallen en op basis van omzet geven partijen aan 
dat bekostigde instellingen per student meer geld te besteden hebben dan particuliere 
instellingen. Particuliere onderwijsinstellingen zijn volgens partijen hierdoor genoodzaakt hogere 
collegegelden te hanteren.57 Partijen geven geen verklaring voor het verschil tussen hun 
marktaandeel op de mogelijke markt voor erkend particulier HBO op basis van omzet en op basis 
van studentenaantallen. 

91. In aanvulling op de door partijen geschatte marktaandelen, merken partijen op dat zij concurreren 
met 36 bekostigde hogescholen die soortgelijke opleidingen aanbieden. Bovendien zijn in 
Nederland nog eens 68 particuliere HBO instellingen actief, aldus partijen. Partijen zijn daarom 
van mening dat zij concurrentie ondervinden vanuit een significant aantal onderwijsinstellingen. 
Partijen voeren ook aan dat bekostigde onderwijsinstellingen een concurrentievoordeel genieten 
omdat de overheid de door hen aangeboden opleidingen in de meeste gevallen subsidieert. 
Particuliere onderwijsaanbieders zoals NCOI Groep en de LOI kunnen hierdoor enkel gedeeltelijk 
op basis van het collegegeld concurreren. Gelet op het voorgaande achten partijen het niet 
aannemelijk dat de voorgenomen concentratie de mededinging op de mogelijke markt(en) voor 
erkend HBO significant zal belemmeren. 

 

Opvatting marktpartijen 
92. Uit het marktonderzoek blijkt dat meerdere hogescholen kritisch staan tegenover de overname 

van de LOI door NCOI Groep. Hogescholen bieden op dit moment in beperkte mate niet-
bekostigd (commercieel) erkend HBO aan, en concurreren op dat vlak met partijen. Zij wijzen 
erop dat de reeds bestaande sterke marktpositie van NCOI Groep op het niet-bekostigde erkend 
HBO door de overname verder wordt verstevigd, wat nadelige gevolgen kan hebben voor de 
kwaliteit van het onderwijsaanbod. Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat in het HBO het bekostigde 
en niet-bekostigde erkend HBO steeds meer “in elkaar schuift”, waardoor het onderscheid tussen 
publiek en privaat erkend HBO vervaagt.58 Marktpartijen geven aan dat de private en publieke 
onderwijsaanbieders elkaar in toenemende mate tegenkomen op het deeltijd erkend HBO, maar 
niet op het voltijd erkend HBO. 

93. Door de overname van de LOI door NCOI Groep verdwijnt de bestaande concurrentiedruk tussen 
partijen. Een van de gesproken marktpartijen merkt op dat de LOI op dit moment nog enig 

                                                                                                                                                                        
53 Partijen verwijzen naar https://www.vereniginghogescholen.nl/kennisbank/feiten-en-cijfers/artikelen/dashboard-instroom-
inschrijvingen-en-diploma-s.  
54 NRTO - Brancheverslag hoger onderwijs 2016 (hierna: NRTO 2016). 
55 Inspectie van het Onderwijs – ‘Rapport De Staat van het Onderwijs 2019’ (hierna: ‘Inspectie van het Onderwijs 2019’) . 
56 Partijen verwijzen naar https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80393ned/table?ts=1552389694100.  
57 Zie, voor meer informatie over bekostigd en particulier onderwijs, randnummers 32 tot en met 35 Fout! Verwijzingsbron 
iet gevonden.van dit besluit. 
58 Gespreksverslag […], p. 13.  

https://www.vereniginghogescholen.nl/kennisbank/feiten-en-cijfers/artikelen/dashboard-instroom-inschrijvingen-en-diploma-s
https://www.vereniginghogescholen.nl/kennisbank/feiten-en-cijfers/artikelen/dashboard-instroom-inschrijvingen-en-diploma-s
https://www.nrto.nl/wp-content/uploads/2017/03/Brancheverslag-HO-2016-Def.pdf
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2019/04/10/rapport-de-staat-van-het-onderwijs-2019
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80393ned/table?ts=1552389694100
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tegenwicht kan bieden aan NCOI Groep op het gebied van opleidingen in ICT en zorg, maar dat 
NCOI Groep de markt op dit moment al op alle fronten dicteert.59  

94. Ook geven meerdere hogescholen aan dat zij er last van hebben dat partijen als NCOI Groep en 
de LOI de (lucratieve) “krenten uit de pap” kunnen en mogen halen, zodat publieke hogescholen 
steeds meer moeite zullen krijgen om relevante, maar minder populaire opleidingen aan te blijven 
bieden. Hiermee wordt bedoeld dat private aanbieders zich gemakkelijk(er) kunnen richten op de 
zogenaamde “goedkopere” opleidingen dan publieke instellingen dat kunnen doen, waardoor zij 
de studenten van bekostigde onderwijsinstellingen naar zich toe trekken. Met “goedkope” 
opleidingen worden doorgaans populaire opleidingen bedoeld die relatief weinig kosten 
(beperktere middelen en op grotere schaal), bijvoorbeeld in de sector economie met opleidingen 
als Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde en HRM.60 Doordat NCOI Groep door de overname van de 
LOI nóg groter wordt, zal de druk op populaire (goedkope) opleidingen alleen maar verder 
toenemen. Marktpartijen merken op dat dit de bekostigde onderwijsinstellingen kan raken, nu zij 
voor wat betreft hun totale inkomsten sterk afhankelijk zijn van het (grote) aantal studenten in de 
goedkope categorie van opleidingen. De bekostiging hangt onder meer af van het aantal 
studenten dat een opleiding volgt bij een bekostigde hogeschool.61 In die categorie van 
opleidingen zit volgens marktpartijen daarom het grote studentrisico. Zodra privaat- en publiek 
onderwijsaanbod elkaar op dat terrein gaat raken, gaan de activiteiten ook méér overlappen. 
Marktpartijen wijzen er in dat kader op dat er geen gelijk speelveld bestaat tussen bekostigde 
(publieke) hogescholen en particuliere aanbieders, omdat publieke hogescholen zijn gebonden 
aan de publieke doelstellingen zoals neergelegd in de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek (WHW), terwijl private onderwijsinstellingen daar veel ruimhartiger 
mee om kunnen gaan. Diverse marktpartijen hebben aangegeven dat particuliere 
onderwijsinstellingen een concurrentievoordeel genieten vanwege deze grotere “regelruimte”.  

95. Marktpartijen (althans: bekostigde hogescholen) erkennen dat zij ten opzichte van niet-bekostigde 
aanbieders het voordeel van de financiële overheidsbijdrage genieten, maar wijzen er 
tegelijkertijd op dat NCOI Groep en de LOI aanmerkelijke (concurrentie)voordelen hebben ten 
opzichte van publieke onderwijsinstellingen. Hogescholen moeten uit de bekostiging in de vorm 
van een lump sum (zie ook randnummer 32) ook, qua investeringen in gebouwen en apparatuur, 
dure technische opleidingen en opleidingen in de gezondheidszorg aanbieden, terwijl private 
aanbieders zich (volledig) kunnen richten op relatief goedkope opleidingen. Een ander 
concurrentievoordeel voor private partijen bestaat uit het feit dat bekostigde instellingen uit 
hoofde van hun maatschappelijke opdracht te maken hebben met een forse en kostbare 
regeldruk als het gaat om toegankelijkheid en kansengelijkheid en om studierendement.62 
Marktpartijen vatten dit wel samen als: voordeel uit bekostiging versus voordeel uit ‘regelruimte’.  

 

Beoordeling ACM 
96. Zoals hiervoor is beschreven, heeft de ACM in dit stadium onvoldoende inzicht verkregen in de 

mogelijke markt(en) voor erkend HBO. De ACM overweegt of een nader onderscheid moet 
worden gemaakt op basis van (i) financieringswijze (bekostigde en niet-bekostigde 
onderwijsinstellingen) en/of (ii) voltijd- en deeltijdonderwijs en/of (iii) klassikaal en 
afstandsonderwijs en/of (iv) vakgebied. De ACM heeft bovendien nog geen eenduidig beeld 
welke factoren en alternatieven afnemers tegen elkaar afwegen. Ook is de (cijfermatige) 
informatie die de ACM van partijen en marktpartijen heeft verkregen, nog onvoldoende specifiek 

                                                        
59 Gespreksverslag […], p. 9.  
60 Gespreksverslag […], p. 13 
61 Artikel 2.6 lid 3 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).  
62 Gespreksverslag […], p. 13.  
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en concreet. Hierdoor heeft de ACM nog geen duidelijk beeld kunnen vormen van de spelers die 
in de mogelijke markt(en) actief zijn, de positie die elk van hen inneemt, de daarbij horende 
concurrentieverhoudingen en de positie die partijen innemen in het concurrentiële speelveld. 
Deze inzichten zijn van belang, aangezien niet onaannemelijk is dat bepaalde nauwere 
segmentaties leiden tot het oordeel dat deze concentratie een mededingingsprobleem 
veroorzaakt. De ACM zal hieronder nader ingaan op de gevolgen van de concentratie in geval 
van mogelijke nauwere segmentaties binnen de mogelijke markt(en) voor erkend HBO.  

97. Voor zover bekostigd en niet-bekostigd erkend HBO tot dezelfde productmarkt behoren, heeft de 
ACM op dit moment onvoldoende inzicht om te kunnen bepalen in hoeverre (i) de bekostiging 
en/of de ‘regelruimte’ daadwerkelijk een concurrentievoordeel oplevert en, indien dit inderdaad zo 
is, (ii) hoe de bekostiging en de regelruimte tegen elkaar zouden moeten worden afgewogen. De 
ACM acht deze inzichten niet alleen relevant voor de afbakening van de relevante markt, maar 
ook voor het bepalen van de concurrentieverhoudingen binnen de mogelijke markt(en) voor 
erkend HBO. 

i) financieringswijze  

98. Wat een nader onderscheid op basis van financieringswijze betreft, merkt de ACM op dat partijen 
in het erkend HBO enkel niet-bekostigd onderwijs aanbieden. Partijen schatten hun gezamenlijke 
marktaandeel op dit segment op [20-30]% op basis van omzet en minimaal [30-40]% op basis 
van studentenaantallen. Uit het marktonderzoek blijkt dat partijen als grote (en volgens sommige 
partijen dominante) spelers binnen dit segment worden gezien en ervaren. Hoewel partijen 
aangeven dat zij concurreren met 36 bekostigde instellingen, volgt uit de bevindingen van het 
marktonderzoek dat de (bekostigde) hogescholen slechts in zeer beperkte mate niet-bekostigd 
erkend HBO aanbieden. Hieruit leidt de ACM af dat partijen op deze mogelijke relevante markt 
vanuit de (bekostigde) hogescholen weinig tot zeer weinig concurrentiedruk ervaren. De ACM 
constateert dat de concentratie ertoe kan leiden dat de positie van partijen op deze mogelijk 
nauwe markt aanzienlijk wordt verstevigd. De ACM kan daarom niet uitsluiten dat als gevolg van 
de voorgenomen concentratie op deze mogelijk nauwe markt mededingingsproblemen ontstaan, 
waaronder hogere prijzen, een verslechtering van de kwaliteit en/of een vermindering van de 
prikkel tot innovatie.  

ii) voltijd/deeltijd 

99. Indien een nader onderscheid tussen voltijd en deeltijdonderwijs moet worden gemaakt, merkt de 
ACM op dat de activiteiten van partijen enkel overlappen op het segment ‘deeltijd’ en dat de 
voorgenomen concentratie in dat geval enkel op een markt voor erkend deeltijd HBO gevolgen 
kan hebben. Op de mogelijke relevante markt voor deeltijd erkend HBO presenteren partijen een 
marktaandeel van [0-10]% op basis van omzet en [10-20]% op basis van studentenaantallen. De 
ACM merkt op dat de aanname van partijen hierbij is dat zij concurreren met de bekostigde 
hogescholen. Zoals hierboven overwogen bestaat de mogelijkheid dat er een onderscheid 
bestaat tussen bekostigd en niet-bekostigd deeltijd HBO. De gezamenlijke positie van partijen op 
het deeltijdsegment is groter als dit nader wordt gesegmenteerd op basis van de bekostiging, het 
type afnemer, het vakgebied of de regio waarin het deeltijdonderwijs wordt aangeboden. De ACM 
kan niet uitsluiten dat de concentratie op één of meer van deze mogelijke markten de 
mededinging zal beperken. Hierbij is relevant dat het de ACM nog onvoldoende duidelijk is of er 
verschillen bestaan tussen de doelgroep die partijen bedienen en de doelgroep van de 
(bekostigde) hogescholen. Ook heeft de ACM nog geen eenduidig beeld op basis van welke 
factoren een deeltijdstudent kiest voor een (bekostigde) hogeschool of het door partijen 
aangeboden niet-bekostigde HBO en in hoeverre afnemers NCOI Groep en de LOI tegen elkaar 
afwegen. Gelet op het bovenstaande, kan de ACM niet uitsluiten dat op de mogelijke markt voor 
erkend deeltijd HBO mededingingsproblemen kunnen ontstaan.  

iii) klassikaal en afstandsonderwijs  
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100. De ACM overweegt dat het onderscheid tussen klassikaal en afstandsonderwijs een belangrijke 
factor kan zijn voor de beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen concentratie. Zoals is 
beschreven in paragraaf 6.1.2 vormt, door de toenemende flexibilisering van het onderwijs, het 
afstandselement en/of het ‘blended’ karakter zeer waarschijnlijk een belangrijke keuzefactor en 
concurrentieparameter. Partijen zijn van oudsher hoofzakelijk actief op het aanbieden van HBO 
op basis van afstandsonderwijs, waarbij het klassikale element minder prominent aanwezig is ten 
opzichte van andere aanbieders. De ACM kan niet uitsluiten dat de wijze waarop het onderwijs 
wordt gevolgd en aangeboden het concurrentiele speelveld en de keuze van de afnemer bepaalt. 
Gelet op hetgeen partijen aanvoeren en het marktonderzoek uitwijst, constateert de ACM dat het 
nog onvoldoende duidelijk is wat de positie van partijen op beide mogelijke markten is en 
daarmee welke gevolgen de voorgenomen concentratie op beide mogelijke markten heeft.  

iv) vakgebied 

101. De ACM overweegt of de mogelijke markt voor erkend HBO nader moet worden onderscheiden 
naar vakgebied. Daarbij merkt de ACM op dat partijen hun studentenaantallen weliswaar naar 
vakgebied hebben uitgesplitst, maar de totale omvang van studentenaantallen per vakgebied 
onduidelijk is.63 Hierdoor kan de ACM de positie van partijen op de mogelijke markt(en) naar 
vakgebied niet inschatten. Daarnaast zijn er indicaties uit het marktonderzoek dat partijen op 
sommige vakgebieden elkaars voornaamste of enige concurrent zijn. Gelet op het voorgaande, 
kan de ACM niet uitsluiten dat op één of meerdere mogelijke markt(en) van een bepaald 
vakgebied als gevolg van de voorgenomen concentratie een significante beperking van de 
mededinging ontstaat.  

6.4.2 Markt(en) voor erkend MBO 
 

Standpunt partijen 
102. Partijen stellen dat de voorgenomen concentratie niet resulteert in een significante belemmering 

van de mededinging op de mogelijke markt voor erkend MBO en/of de mogelijke markt voor 
erkend MBO wanneer deze wordt onderscheiden naar onderwijsvorm (BBL/OVO en BOL) en/of 
financieringswijze (bekostigd en particulier). Het geschatte marktaandeel van partijen op deze 
mogelijke markt(en) is volgens partijen beperkt. Dit marktaandeel staat vermeld in Tabel 2: 

 

Tabel 2: Marktaandelen op de mogelijke markt(en) voor MBO (schatting volgens partijen) 

Mogelijke markt voor erkend MBO NCOI 
Groep 

de LOI Totaal 

Op basis van omzet [0-10]% [0-10]% [0-10]% 
Onderscheid naar BBL/OVO versus BOL    

segment erkend BBL/OVO [0-10]% [0-10]% [0-10]% 
segment erkend BOL [0-10]% [0-10]% [0-10]% 
    

Onderscheid naar particulier versus publiek    
segment particulier [0-10]% [0-10]% [0-10]% 
segment publiek [0-10]% [0-10]% [0-10]% 
    

Op basis van studentenaantallen [0-10]% [0-10]% [0-10]% 
                                                        
63 Reactie op informatieverzoek van de ACM van 21 november 2019 en per e-mail gestelde aanvullende vragen van 27 
november 2019, met kenmerk ACM/IN/461716. 
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Mogelijke markt voor erkend MBO NCOI 
Groep 

de LOI Totaal 

Onderscheid naar BBL/OVO versus BOL    
segment erkend BBL/OVO [0-10]% [0-10]% [0-10]% 
segment erkend BOL [0-10]% [0-10]% [0-10]% 
    

Onderscheid naar particulier versus publiek    
segment particulier [20-30]% [10-20]% [30-40]% 
segment publiek [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

 

103. Partijen schatten hun marktaandelen op basis van hun eigen omzet ten opzichte van de totale 
marktomvang van de mogelijke markt(en). De totale omvang van de mogelijke markt(en) baseren 
zij op verschillende publiek beschikbare bronnen, voornamelijk cijfers uit CBS-Statline64, data van 
DUO65 in combinatie met de Staat van het Onderwijs. 66 Waar nodig combineren partijen de data 
afkomstig uit deze verschillende bronnen om tot de berekening van een totale marktomvang te 
komen. 

104. De omvang van de mogelijke markt(en) op basis van het aantal studenten baseren partijen op 
data van Onderwijs in Cijfers67 in combinatie met de Staat van het Onderwijs.68 Waar nodig 
combineren partijen de data afkomstig uit deze verschillende bronnen om tot de berekening van 
een totale marktomvang te komen. 

105. Als mogelijke verklaring voor het significante verschil tussen hun marktaandeel op de mogelijke 
markt voor erkend particulier MBO op basis van studentenaantallen en op basis van omzet geven 
partijen aan dat de bron waarop zij zich baseren69 het aantal particuliere MBO-studenten mogelijk 
onderschat. Daarnaast noemen zij de mogelijke overschatting van de totale marktwaarde door 
het CBS, het prijsverschil tussen particuliere opleidingen aangeboden door zichzelf en door 
concurrenten of een combinatie van voorgenoemde redenen als mogelijke verklaring voor het 
verschil tussen het marktaandeel op basis van studentenaantallen en op basis van omzet. 

106. In aanvulling op de door partijen geschatte marktaandelen, merken zij op dat zij concurreren met 
62 bekostigde MBO opleidingsinstituten en er nog eens 100 particuliere MBO-instellingen zijn die 
opleidingen aanbieden. Bovendien genieten bekostigde onderwijsinstellingen een 
concurrentievoordeel, aangezien de overheid de door hen aangeboden opleidingen in de meeste 
gevallen subsidieert. Particuliere onderwijsaanbieders zoals NCOI Groep en de LOI kunnen 
hierdoor enkel gedeeltelijk op basis van het collegegeld concurreren. Partijen achten het daarom 
niet aannemelijk dat de voorgenomen concentratie resulteert in een significante belemmering van 
de mededinging. 

 

Opvatting marktpartijen 
107. Marktpartijen wijzen erop dat de concurrentie tussen de reguliere middelbaar beroepsinstellingen 

(ROC’s) en private onderwijsaanbieders zich richt op het niet-bekostigd MBO. Uit het 
marktonderzoek blijkt dat de reguliere ROC’s op dit moment een relatief geringe omzet behalen 

                                                        
64 Partijen verwijzen naar https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80393ned/table?ts=1552389694100.  
65 Partijen verwijzen naar https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/mbo/onderwijsdeelnemers/deelnemers-
mbo1.jsp.  
66 Staat van het Onderwijs 2019. 
67 Partijen verwijzen naar https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/mbo/studenten-mbo/aantallen-studenten-mbo.  
68 Staat van het Onderwijs 2019. 
69 Dit betreft Staat van het Onderwijs 2019. 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80393ned/table?ts=1552389694100
https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/mbo/onderwijsdeelnemers/deelnemers-mbo1.jsp
https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/mbo/onderwijsdeelnemers/deelnemers-mbo1.jsp
https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/mbo/studenten-mbo/aantallen-studenten-mbo


Autoriteit Consument & Markt  Openbaar 
Zaaknummer ACM/19/037277 / Documentnummer ACM/UIT/528820 
 
 

 

25/29 

op het privaat bekostigde deel van de markt (waarbij wel de verwachting is dat dit zal 
toenemen).70 

108. In dat segment wordt door de afnemers de afweging gemaakt of onderwijs in BBL-vorm dan wel 
bij een partij als NCOI Groep of de LOI wordt gevolgd (OVO). Hoewel een werknemer in het 
geval van een BBL-opleiding in ieder geval een dag per week niet inzetbaar is voor de werkgever, 
geven marktpartijen aan dat bedrijven vaak kiezen voor BBL vanwege de kosten, omdat privaat 
onderwijs duurder is.  

109. Voor wat betreft de gevolgen van de voorgenomen concentratie volgt uit het marktonderzoek 
geen eenduidig beeld. Enerzijds geven marktpartijen aan dat de ROC’s over een stevige positie 
beschikken, door de bekostiging vanuit de overheid van de opleidingen. Aangegeven wordt dat 
vanuit die bekostiging de ROC’s gemakkelijk kunnen opereren en ook kunnen concurreren met 
NCOI Groep en de LOI. Anderzijds wordt ervoor gevreesd dat NCOI Groep en de LOI 
gezamenlijk vanuit de private sector één groot blok kunnen vormen en haast als “alleenheerser” 
zullen optreden tegen de ROC’s in de regio.71 Volgens een van de marktpartijen kan dat tot 
gevolg hebben dat in de private hoek niet veel concurrentie meer overblijft. Het gezamenlijke 
private aanbod kan een bedreiging vormen voor de private tak van de publieke 
onderwijsinstellingen, maar eveneens voor de BBL-programma’s door het overlap in doelgroep 
en aanbod. 

110. Evenals aan bod is gekomen in het kader van het erkend HBO, stellen marktpartijen die erkend 
MBO aanbieden dat particuliere instellingen, anders dan de ROC’s, niet zijn gebonden aan 
allerlei regelgeving. Publieke instellingen zouden daarom minder “slagkracht” hebben dan private 
instellingen. Volgens marktpartijen kunnen private instellingen sneller en makkelijker inspelen op 
de markt en hun onderwijs goedkoper aanbieden: er is geen cao waar zij zich aan moeten 
houden en er zijn geen of minder regels vanuit de ministeries en Inspectie. Publieke instellingen 
hebben ten opzichte van private instellingen het voordeel van de bekostiging, maar marktpartijen 
geven aan dat dit voordeel deels teniet wordt gedaan doordat private instellingen minder 
verantwoordings- en regeldruk hebben.  

 

Beoordeling ACM 
111. Partijen stellen zich op het standpunt dat zij op de mogelijke markt voor erkend MBO sterke 

concurrentie ondervinden van de bekostigde ROC’s en dat de voorgenomen concentratie daarom 
niet tot een significante beperking van de mededinging zal leiden. Ook voor wat betreft de 
mogelijke markt(en) voor erkend MBO heeft de ACM op dit moment nog onvoldoende informatie 
van partijen en uit het marktonderzoek verkregen om de relevante productmarkten te kunnen 
vaststellen. De ACM overweegt of een nader onderscheid moet worden gemaakt op basis van: (i) 
financieringswijze (bekostigd en niet-bekostigde onderwijsinstellingen) en/of (ii) voltijd- en 
deeltijdonderwijs en/of (iii) klassikaal en afstandsonderwijs en/of (iv) vakgebied. Het is de ACM in 
dit stadium bovendien onvoldoende duidelijk welke factoren en alternatieven afnemers tegen 
elkaar afwegen 

112. Bovendien is de (cijfermatige) informatie die de ACM van partijen en marktpartijen heeft 
verkregen, nog onvoldoende specifiek en concreet. Hierdoor heeft de ACM nog geen duidelijk 
beeld kunnen vormen van de spelers die in de mogelijke markt(en) actief zijn, de positie die elk 
van hen inneemt, de daarbij horende concurrentieverhoudingen en de positie die partijen 
innemen in het concurrentieel speelveld. Deze inzichten zijn van belang, aangezien niet 

                                                        
70 Gespreksverslag […], p. 3.  
71 Gespreksverslag […], p. 4.  
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onaannemelijk is dat bepaalde nauwere segmentaties leiden tot het oordeel dat deze 
concentratie een mededingingsprobleem zal veroorzaken.  

113. Voor zover bekostigd en niet-bekostigd erkend MBO tot dezelfde productmarkt behoren, heeft de 
ACM op dit moment onvoldoende inzicht om te kunnen bepalen in hoeverre (i) de bekostiging 
en/of de ‘regelruimte’ daadwerkelijk een concurrentievoordeel oplevert en, indien dit inderdaad zo 
is, (ii) hoe de bekostiging en de regelruimte tegen elkaar zouden moeten worden afgewogen. 
Ondanks dat marktpartijen aangeven dat zij vanuit de bekostiging goed kunnen concurreren met 
private onderwijsaanbieders, kan niet worden uitgesloten dat de voorgenomen overname 
resulteert in een sterke (regionale) positie van partijen in bepaalde vakgebieden of regio’s. 

114. Uit de in Tabel 2 vermelde marktaandelen van partijen op de mogelijke relevante productmarkten 
voor erkend MBO, volgt volgens partijen dat hun gezamenlijke positie gering is. Hoewel het 
geschatte marktaandeel op de mogelijke markt voor erkend particulier MBO op basis van 
omzetcijfers (slechts) […]% bedraagt, merkt de ACM op dat op basis van het aantal studenten het 
geschatte marktaandeel met […]% aanzienlijk hoger ligt. Op basis van de punten die hierboven 
zijn overwogen, kan de ACM niet uitsluiten dat de positie van partijen op de mogelijk relevante 
markt(en) anders is dan door partijen wordt voorgesteld.  

 

Conclusie 
115. Op basis van het voorgaande kan de ACM niet uitsluiten dat de voorgenomen concentratie de 

daadwerkelijke mededinging op de mogelijke relevante markt(en) voor erkend MBO op 
significante wijze belemmert. De ACM zal de gevolgen van de voorgenomen concentratie op 
deze nader af te bakenen mogelijke markt in een eventuele vergunningsfase nader onderzoeken. 

6.4.3 Markt(en) voor niet-erkend cursorisch onderwijs 
 

Standpunt partijen 
116. Met betrekking tot eventuele horizontale gevolgen van de voorgenomen concentratie voor de 

mogelijke markt(en) voor niet-erkend cursorisch, stellen partijen dat de voorgenomen 
concentratie niet resulteert in een significante belemmering van de mededinging. Het geschatte 
marktaandeel van partijen op deze mogelijke markt(en) is beperkt, zowel gebaseerd op 
studentenaantallen als op omzet.  

Tabel 3: Marktaandelen op de mogelijke markt(en) voor niet-erkend cursorisch onderwijs (schatting 
volgens partijen) 

Mogelijke markt voor niet-erkend cursorisch 
onderwijs 

NCOI 
Groep 

de LOI Totaal 

Op basis van omzet [0-10]% [0-10]% [0-10]% 
Op basis van studentenaantallen [0-10]% [0-10]% [0-10]% 
 

117. De omvang van de mogelijke markt(en) op basis van het aantal studenten en op basis van de 
(geschatte) omzet baseren partijen op cijfers uit CBS-Statline72 en een marktmonitor van SEO.73 
Waar nodig combineren partijen de data afkomstig uit deze verschillende bronnen om tot de 
berekening van een totale marktomvang te komen. 

                                                        
72 Partijen verwijzen naar https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80393ned/table?ts=1552389694100. 
73 SEO, ‘Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen’ (Amsterdam, mei 2018). 
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118. Partijen voeren aan dat er in Nederland 14.315 opleidingsinstituten zijn die niet-erkend cursorisch 
onderwijs aanbieden, waarvan 2.462 instituten met meer dan één medewerker. Partijen merken 
verder op dat het aantal instellingen dat niet-erkend cursorisch onderwijs aanbiedt, is 
toegenomen en de komende jaren zal blijven toenemen. Dit komt onder meer door stimulerende 
maatregelen vanuit de overheid. Partijen wijzen hierbij op een aantal bekostigde instellingen, 
zowel hogescholen als universiteiten, die actief zijn (geworden) op de mogelijke markt(en) voor 
niet-erkend cursorisch onderwijs. Ook digitalisering en platformisering leiden volgens partijen tot 
toetreding van nieuwe (internationale) aanbieders van niet-erkend cursorisch onderwijs. Gelet op 
het voorgaande, achten partijen het niet aannemelijk dat de voorgenomen concentratie resulteert 
in een significante beperking van de mededinging.  

 

Opvatting marktpartijen 
119. In het marktonderzoek hebben marktpartijen de aanbieders die actief zijn in het private 

onderwijsdomein wel als volgt ingedeeld: 

(i) (Zeer) kleine bedrijven (vaak ZZP-ers) die zeer gespecialiseerd onderwijs aanbieden 
(bijvoorbeeld in bijzondere vormen van technisch onderwijs) die soms ook actief zijn als 
docent bij grotere onderwijsaanbieders; 

(ii) Thema-gewijze bedrijven met een wat groter volume, maar wel actief op één thema, 
zoals TIO (opleidingen in toerisme, hotelwezen), Schoevers en (voorheen) Markus 
Verbeek; 

(iii) Grote bedrijven met een uitgebreid portfolio en veel volume: NCOI Groep, NTI en de LOI.  
 
Marktpartijen wijzen erop dat in de laatste categorie onmiskenbaar sprake is van een 
geconcentreerd segment .74  

 
120. De marktpartijen die actief zijn op de mogelijke markt voor het niet-erkend cursorisch onderwijs 

wijzen op het belang van marketing in deze sector en geven daarbij aan dat NCOI Groep veel 
beter is in het in de markt zetten en het aanbieden van grote onderwijs/cursusprogramma’s. 
NCOI Groep is in hun ogen zeker de grootste partij in Nederland, de marktleider. Marktpartijen 
geven aan dat door de overname van de LOI, NCOI Groep nog dominanter en kapitaalkrachtiger 
wordt. Daarbij wordt aangegeven dat de concurrentie binnen het niet-erkend cursorisch onderwijs 
vooral zit op prijs, marketing en relatiebeheer. Omdat er een grote mate van uniformiteit is, is 
marketing een belangrijk instrument in de concurrentie. Marktpartijen die de ACM heeft 
gesproken, geven aan niet over de middelen te beschikken om zich te profileren als grote en 
interessante opleider voor het bedrijfsleven en de overheid. NCOI Groep kan haar schaalgrootte 
inzetten om de prijzen verder onder druk te zetten en mogelijk concurrentie uit te sluiten binnen 
bepaalde segmenten.75  

121. Verder geven marktpartijen aan dat concurrentie in de mogelijke markt voor niet-erkend 
cursorisch onderwijs zich ook richt op het aantrekken van freelancers die de cursussen of 
trainingen verzorgen.76 De vrees bestaat dat NCOI Groep freelancers naar zich toe trekt omdat zij 
veel meer stabiliteit kan bieden. Concurrenten met een kleinere omvang kunnen dat niet, terwijl 
zij voor het verzorgen van het aanbod wel van deze groep afhankelijk zijn.  

 

                                                        
74 Gespreksverslag […], p. 9.  
75 Gespreksverslag […], p. 8. 
76 Gespreksverslag […], p. 5.  
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Beoordeling ACM 
122. De mogelijke markt voor niet-erkend cursorisch onderwijs bestaat volgens partijen uit een grote 

verscheidenheid aan opleidingsinstituten waarmee partijen concurreren. Ook stellen partijen dat 
zij concurrentie ondervinden vanuit de bekostigde instellingen die de markt voor niet-erkend 
cursorisch onderwijs betreden. De ACM beschikt nog over onvoldoende informatie om te kunnen 
constateren dat de opleidingsinstituten met een relatief geringe omvang daadwerkelijk 
concurrentiedruk kunnen uitoefenen op het grote gezamenlijke aanbod van NCOI Groep en de 
LOI. Evenwel geven enkele van de marktpartijen die de ACM heeft gesproken aan dat zij zichzelf 
of niet beschouwen als concurrent van partijen, of slechts bij een specifiek (en beperkt) 
cursusaanbod een overlap hebben met (een van de labels) van NCOI Groep en/of de LOI.  

123. Hier staat tegenover dat diverse partijen die de ACM in het marktonderzoek heeft gesproken 
opmerken dat de concentratie tussen NCOI Groep en de LOI leidt tot een zeer dominante speler 
in het niet-erkend cursorisch onderwijs. Dit sluit ook aan bij de constatering van partijen zelf 
(althans: NCOI Groep) […] dat zij “veruit de grootste opleider van werkend Nederland is”. Indien 
inderdaad de concurrentiedruk van andere aanbieders op partijen afwezig of slechts beperkt is, 
kan het samengaan van partijen leiden tot een mededingingsprobleem. 

Conclusie 
124. Op basis van het voorgaande acht de ACM het niet onaannemelijk dat de voorgenomen 

concentratie de daadwerkelijke mededinging op de mogelijke markt voor niet-erkend cursorisch 
onderwijs op significante wijze zal belemmeren. De gevolgen van de voorgenomen concentratie 
op deze mogelijk nader af te bakenen markt zal de ACM in een eventuele vergunningsfase nader 
onderzoeken. 
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7 Conclusie 

125. NCOI Groep en de LOI hebben aan de ACM gemeld dat NCOI Groep uitsluitende zeggenschap 
wil verkrijgen over de LOI. 

 
126. De ACM concludeert dat de gemelde operatie binnen de werkingssfeer valt van het in Hoofdstuk 

5 van de Mededingingswet geregelde concentratietoezicht. Zij heeft reden om aan te nemen dat 
deze operatie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op 
significante wijze zou kunnen belemmeren, met name als het resultaat van het in leven roepen of 
het versterken van een economische machtspositie. De ACM stelt daarom vast dat NCOI Groep 
en de LOI een vergunning nodig hebben voor het tot stand brengen van deze concentratie. De 
ACM wijst erop dat dit een voorlopig standpunt is. Als NCOI Groep en de LOI besluiten om een 
vergunning aan te vragen77, zal de ACM aanvullend onderzoek uitvoeren. Mogelijk komt de ACM 
dan tot een ander oordeel.  

 
Autoriteit Consument en Markt, 
namens deze: 
 
 
w.g. 
 
mr. T.M. Snoep 
bestuursvoorzitter 
 
 
 
 
 
Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u beroep instellen tegen dit besluit. Stuur uw 
gemotiveerde beroepschrift naar de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 
BM Rotterdam. Dit moet u doen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit aan de bij de 
concentratie betrokken ondernemingen. Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op 
www.rechtspraak.nl. 

 

                                                        
77 Op grond van artikel 41 van de Mededingingswet.  
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	1 Samenvatting en leeswijzer
	1 Samenvatting en leeswijzer
	 

	1. De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) heeft op 13 november 2019 een melding ontvangen van de voorgenomen concentratie waarin NCOI Holding B.V. (hierna: NCOI Groep) zeggenschap verwerft over Onderwijs Groep Nederland B.V., en daarmee zeggenschap over Leidse Onderwijsinstellingen B.V., Studieplan B.V., en LOI Zakelijk B.V. (hierna gezamenlijk: de LOI). Deze melding is door de ACM onderzocht. De ACM stelt na een eerste beoordeling vast dat NCOI Groep en de LOI (hierna gezamenlijk: partijen) een ver
	1. De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) heeft op 13 november 2019 een melding ontvangen van de voorgenomen concentratie waarin NCOI Holding B.V. (hierna: NCOI Groep) zeggenschap verwerft over Onderwijs Groep Nederland B.V., en daarmee zeggenschap over Leidse Onderwijsinstellingen B.V., Studieplan B.V., en LOI Zakelijk B.V. (hierna gezamenlijk: de LOI). Deze melding is door de ACM onderzocht. De ACM stelt na een eerste beoordeling vast dat NCOI Groep en de LOI (hierna gezamenlijk: partijen) een ver
	1. De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) heeft op 13 november 2019 een melding ontvangen van de voorgenomen concentratie waarin NCOI Holding B.V. (hierna: NCOI Groep) zeggenschap verwerft over Onderwijs Groep Nederland B.V., en daarmee zeggenschap over Leidse Onderwijsinstellingen B.V., Studieplan B.V., en LOI Zakelijk B.V. (hierna gezamenlijk: de LOI). Deze melding is door de ACM onderzocht. De ACM stelt na een eerste beoordeling vast dat NCOI Groep en de LOI (hierna gezamenlijk: partijen) een ver

	2. NCOI Groep en de LOI bieden beide (1) erkend hoger beroepsonderwijs, (2) erkend middelbaar beroepsonderwijs en (3) niet-erkend cursorisch onderwijs. NCOI Groep is daarnaast ook beperkt actief op het gebied van de uitgifte van school- en studieboeken. 
	2. NCOI Groep en de LOI bieden beide (1) erkend hoger beroepsonderwijs, (2) erkend middelbaar beroepsonderwijs en (3) niet-erkend cursorisch onderwijs. NCOI Groep is daarnaast ook beperkt actief op het gebied van de uitgifte van school- en studieboeken. 

	3. De ACM heeft zich op basis van de melding van partijen, aanvullende informatie na vragen aan partijen en een onderzoek onder marktpartijen1 een beeld gevormd van de mogelijke gevolgen van de concentratie. Eén marktpartij heeft een zienswijze bij de ACM ingediend. 
	3. De ACM heeft zich op basis van de melding van partijen, aanvullende informatie na vragen aan partijen en een onderzoek onder marktpartijen1 een beeld gevormd van de mogelijke gevolgen van de concentratie. Eén marktpartij heeft een zienswijze bij de ACM ingediend. 

	4. Bij de ACM zijn geen besluiten met betrekking tot concentraties bekend, waarin de markten waarop partijen actief zijn, zijn afgebakend en waarvan bij de beoordeling van deze concentratie kan worden uitgegaan. In 2003 is de ACM2 bij een onderzoek naar eventueel misbruik van een economische machtspositie op het gebied van afstandsonderwijs uitgegaan van een markt voor particulier schriftelijk onderwijs. Naar het oordeel van de ACM is deze benadering in deze zaak niet zonder meer toepasbaar, mede omdat de o
	4. Bij de ACM zijn geen besluiten met betrekking tot concentraties bekend, waarin de markten waarop partijen actief zijn, zijn afgebakend en waarvan bij de beoordeling van deze concentratie kan worden uitgegaan. In 2003 is de ACM2 bij een onderzoek naar eventueel misbruik van een economische machtspositie op het gebied van afstandsonderwijs uitgegaan van een markt voor particulier schriftelijk onderwijs. Naar het oordeel van de ACM is deze benadering in deze zaak niet zonder meer toepasbaar, mede omdat de o

	5. Evenals partijen acht de ACM het voor de hand liggend dat het erkend hoger beroepsonderwijs, het erkend middelbaar beroepsonderwijs en het niet-erkend cursorisch onderwijs onderdeel uitmaken van aparte mogelijke productmarkten. Het onderzoek van de ACM heeft vooralsnog onvoldoende informatie en inzicht gegeven om te kunnen beoordelen of binnen de mogelijke markten voor erkend hoger beroepsonderwijs en erkend middelbaar beroepsonderwijs een nader onderscheid dient te worden gemaakt op basis van: (i) finan
	5. Evenals partijen acht de ACM het voor de hand liggend dat het erkend hoger beroepsonderwijs, het erkend middelbaar beroepsonderwijs en het niet-erkend cursorisch onderwijs onderdeel uitmaken van aparte mogelijke productmarkten. Het onderzoek van de ACM heeft vooralsnog onvoldoende informatie en inzicht gegeven om te kunnen beoordelen of binnen de mogelijke markten voor erkend hoger beroepsonderwijs en erkend middelbaar beroepsonderwijs een nader onderscheid dient te worden gemaakt op basis van: (i) finan

	6. Ten aanzien van de mogelijke markt voor niet-erkend cursorisch onderwijs heeft het onderzoek van de ACM vooralsnog onvoldoende informatie en inzicht gegeven in het concurrentieel speelveld om te kunnen beoordelen of deze nader dient te worden gesegmenteerd op basis van onder meer: (i) vakgebied en/of (ii) afnemer en/of (iii) omvang van de aanbieder. Ook voor deze markt heeft de ACM te weinig inzicht verkregen in het keuzegedrag van de diverse afnemers en in de vraag welke partijen op welk gebied precies 
	6. Ten aanzien van de mogelijke markt voor niet-erkend cursorisch onderwijs heeft het onderzoek van de ACM vooralsnog onvoldoende informatie en inzicht gegeven in het concurrentieel speelveld om te kunnen beoordelen of deze nader dient te worden gesegmenteerd op basis van onder meer: (i) vakgebied en/of (ii) afnemer en/of (iii) omvang van de aanbieder. Ook voor deze markt heeft de ACM te weinig inzicht verkregen in het keuzegedrag van de diverse afnemers en in de vraag welke partijen op welk gebied precies 


	1 In het kader van haar marktonderzoek heeft de ACM met in totaal 12 marktpartijen gesproken, waarvan 5 actief in het erkend hoger beroepsonderwijs, 4 in het erkend middelbaar beroepsonderwijs en 3 in het niet-erkend cursorisch onderwijs.  
	1 In het kader van haar marktonderzoek heeft de ACM met in totaal 12 marktpartijen gesproken, waarvan 5 actief in het erkend hoger beroepsonderwijs, 4 in het erkend middelbaar beroepsonderwijs en 3 in het niet-erkend cursorisch onderwijs.  
	2 c.q. rechtsvoorganger NMa. Besluit van de NMa van 11 augustus 2003, zaak 3125/44. 
	3 Idem 

	de ACM voldoende aanwijzingen dat partijen heel grote spelers zijn op de mogelijke markt voor niet-erkend cursorisch onderwijs waarbij partijen vanwege hun schaalgrootte en omvang van het aanbod aanzienlijke concurrentievoordelen hebben ten opzichte van de veelal kleinere partijen die ook op deze mogelijke markt actief zijn. De ACM acht het niet onaannemelijk dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de mogelijke markt(en) voor niet-erkend cursorisch onderwijs op significante wijze be
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	de ACM voldoende aanwijzingen dat partijen heel grote spelers zijn op de mogelijke markt voor niet-erkend cursorisch onderwijs waarbij partijen vanwege hun schaalgrootte en omvang van het aanbod aanzienlijke concurrentievoordelen hebben ten opzichte van de veelal kleinere partijen die ook op deze mogelijke markt actief zijn. De ACM acht het niet onaannemelijk dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de mogelijke markt(en) voor niet-erkend cursorisch onderwijs op significante wijze be

	7. Bovendien heeft de ACM in dit stadium onvoldoende inzicht verkregen in de geografische afbakening van bovengenoemde mogelijke markten. Hoewel partijen uitgaan van (ten minste) nationale markten, zijn er zowel uit het marktonderzoek als uit een eerste data-analyse aanwijzingen naar voren gekomen dat de geografische afbakening mogelijk nauwer is dan nationaal.  
	7. Bovendien heeft de ACM in dit stadium onvoldoende inzicht verkregen in de geografische afbakening van bovengenoemde mogelijke markten. Hoewel partijen uitgaan van (ten minste) nationale markten, zijn er zowel uit het marktonderzoek als uit een eerste data-analyse aanwijzingen naar voren gekomen dat de geografische afbakening mogelijk nauwer is dan nationaal.  

	8. In een eventuele vergunningsfase zal de ACM het bovenstaande nader onderzoeken. 
	8. In een eventuele vergunningsfase zal de ACM het bovenstaande nader onderzoeken. 

	9. De indeling van dit besluit is als volgt. Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de melding. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de activiteiten van NCOI Groep en de LOI. Hoofdstuk 4 beschrijft de voorgenomen concentratie, waarna in hoofdstuk 5 de toepasselijkheid van het concentratie wordt toegelicht. In hoofdstuk 6 licht de ACM haar beoordeling van de voorgenomen concentratie toe. Ten slotte volgt in hoofdstuk 7 een conclusie.  
	9. De indeling van dit besluit is als volgt. Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de melding. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de activiteiten van NCOI Groep en de LOI. Hoofdstuk 4 beschrijft de voorgenomen concentratie, waarna in hoofdstuk 5 de toepasselijkheid van het concentratie wordt toegelicht. In hoofdstuk 6 licht de ACM haar beoordeling van de voorgenomen concentratie toe. Ten slotte volgt in hoofdstuk 7 een conclusie.  


	 
	2 Melding
	2 Melding
	 

	10. Op 13 november 2019 heeft de ACM een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Onderwijs Groep Nederland B.V. en NCOI Groep Holding B.V. hebben gemeld dat NCOI Groep voornemens is om uitsluitende zeggenschap te verkrijgen over Onderwijs Groep Nederland B.V, en daarmee over de LOI. 
	10. Op 13 november 2019 heeft de ACM een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Onderwijs Groep Nederland B.V. en NCOI Groep Holding B.V. hebben gemeld dat NCOI Groep voornemens is om uitsluitende zeggenschap te verkrijgen over Onderwijs Groep Nederland B.V, en daarmee over de LOI. 
	10. Op 13 november 2019 heeft de ACM een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Onderwijs Groep Nederland B.V. en NCOI Groep Holding B.V. hebben gemeld dat NCOI Groep voornemens is om uitsluitende zeggenschap te verkrijgen over Onderwijs Groep Nederland B.V, en daarmee over de LOI. 


	 
	11. De ACM heeft de melding in de Staatscourant van 21 november 2019 gepubliceerd. Van één partij heeft de ACM een zienswijze ontvangen. Waar relevant voor de beoordeling, zal de ACM deze zienswijze in dit besluit behandelen. De ACM heeft daarnaast schriftelijk vragen gesteld aan en gesprekken gevoerd met verschillende marktpartijen.4  
	11. De ACM heeft de melding in de Staatscourant van 21 november 2019 gepubliceerd. Van één partij heeft de ACM een zienswijze ontvangen. Waar relevant voor de beoordeling, zal de ACM deze zienswijze in dit besluit behandelen. De ACM heeft daarnaast schriftelijk vragen gesteld aan en gesprekken gevoerd met verschillende marktpartijen.4  
	11. De ACM heeft de melding in de Staatscourant van 21 november 2019 gepubliceerd. Van één partij heeft de ACM een zienswijze ontvangen. Waar relevant voor de beoordeling, zal de ACM deze zienswijze in dit besluit behandelen. De ACM heeft daarnaast schriftelijk vragen gesteld aan en gesprekken gevoerd met verschillende marktpartijen.4  


	4 Dit betreft zes instellingen die actief zijn in het hoger onderwijs, vier instellingen die actief zijn in het middelbaar onderwijs en twee aanbieders die voornamelijk of geheel actief zijn in het niet-erkend cursorisch onderwijs. 
	4 Dit betreft zes instellingen die actief zijn in het hoger onderwijs, vier instellingen die actief zijn in het middelbaar onderwijs en twee aanbieders die voornamelijk of geheel actief zijn in het niet-erkend cursorisch onderwijs. 
	5 De externe omzet die partijen behalen met hun activiteiten op het gebied van de uitgifte van school- en studieboeken is van verwaarloosbare betekenis in het licht van de beoordeling van deze concentratie. Om deze reden laat de ACM deze activiteiten verder buiten beschouwing. 

	3 Partijen
	3 Partijen
	 

	12. NCOI Groep is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. NCOI Groep is via verschillende dochterondernemingen actief op het gebied van (i) erkend hoger beroepsonderwijs (hierna: HBO), (ii) erkend middelbaar beroepsonderwijs (hierna: MBO), (iii) niet-erkend cursorisch onderwijs en (iv) de uitgifte van school- en studieboeken (leermiddelen).5 
	12. NCOI Groep is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. NCOI Groep is via verschillende dochterondernemingen actief op het gebied van (i) erkend hoger beroepsonderwijs (hierna: HBO), (ii) erkend middelbaar beroepsonderwijs (hierna: MBO), (iii) niet-erkend cursorisch onderwijs en (iv) de uitgifte van school- en studieboeken (leermiddelen).5 
	12. NCOI Groep is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. NCOI Groep is via verschillende dochterondernemingen actief op het gebied van (i) erkend hoger beroepsonderwijs (hierna: HBO), (ii) erkend middelbaar beroepsonderwijs (hierna: MBO), (iii) niet-erkend cursorisch onderwijs en (iv) de uitgifte van school- en studieboeken (leermiddelen).5 


	 
	13. Onderwijs Groep Nederland B.V. is enig aandeelhouder van Leidse Onderwijsinstellingen B.V., Studieplan B.V. en LOI Zakelijk B.V. (hierna gezamenlijk: de LOI). De LOI is actief op het gebied van (i) erkend HBO, (ii) erkend MBO en (iii) niet-erkend cursorisch onderwijs.  
	13. Onderwijs Groep Nederland B.V. is enig aandeelhouder van Leidse Onderwijsinstellingen B.V., Studieplan B.V. en LOI Zakelijk B.V. (hierna gezamenlijk: de LOI). De LOI is actief op het gebied van (i) erkend HBO, (ii) erkend MBO en (iii) niet-erkend cursorisch onderwijs.  
	13. Onderwijs Groep Nederland B.V. is enig aandeelhouder van Leidse Onderwijsinstellingen B.V., Studieplan B.V. en LOI Zakelijk B.V. (hierna gezamenlijk: de LOI). De LOI is actief op het gebied van (i) erkend HBO, (ii) erkend MBO en (iii) niet-erkend cursorisch onderwijs.  


	4 De gemelde operatie
	4 De gemelde operatie
	 

	14. Partijen zijn van plan om de volgende transacties uit te voeren: NCOI Groep verwerft 100% van de aandelen in Onderwijs Groep Nederland B.V. en daarmee 100% van de aandelen en uitsluitende zeggenschap in de LOI. De voorgenomen transactie blijkt uit de door partijen ondertekende share purchase agreement van 8 november 2019. 
	14. Partijen zijn van plan om de volgende transacties uit te voeren: NCOI Groep verwerft 100% van de aandelen in Onderwijs Groep Nederland B.V. en daarmee 100% van de aandelen en uitsluitende zeggenschap in de LOI. De voorgenomen transactie blijkt uit de door partijen ondertekende share purchase agreement van 8 november 2019. 
	14. Partijen zijn van plan om de volgende transacties uit te voeren: NCOI Groep verwerft 100% van de aandelen in Onderwijs Groep Nederland B.V. en daarmee 100% van de aandelen en uitsluitende zeggenschap in de LOI. De voorgenomen transactie blijkt uit de door partijen ondertekende share purchase agreement van 8 november 2019. 


	5 Toepasselijkheid van het concentratietoezicht
	5 Toepasselijkheid van het concentratietoezicht
	 

	15. De gemelde transactie is een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet. Het gevolg van de transactie is dat NCOI Groep uitsluitende zeggenschap verkrijgt over de LOI.  
	15. De gemelde transactie is een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet. Het gevolg van de transactie is dat NCOI Groep uitsluitende zeggenschap verkrijgt over de LOI.  
	15. De gemelde transactie is een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet. Het gevolg van de transactie is dat NCOI Groep uitsluitende zeggenschap verkrijgt over de LOI.  


	 
	16. De betrokken ondernemingen zijn NCOI Groep en de LOI. 
	16. De betrokken ondernemingen zijn NCOI Groep en de LOI. 
	16. De betrokken ondernemingen zijn NCOI Groep en de LOI. 


	 
	17. De ACM stelt op basis van de omzetgegevens uit de melding vast dat de gemelde concentratie onder het in Hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde concentratietoezicht valt.  
	17. De ACM stelt op basis van de omzetgegevens uit de melding vast dat de gemelde concentratie onder het in Hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde concentratietoezicht valt.  
	17. De ACM stelt op basis van de omzetgegevens uit de melding vast dat de gemelde concentratie onder het in Hoofdstuk 5 van de Mededingingswet geregelde concentratietoezicht valt.  


	6 Beoordeling
	6 Beoordeling
	 

	18. In dit hoofdstuk beoordeelt de ACM de voorgenomen concentratie. De ACM zal eerst de relevante markten waarop partijen actief zijn beschrijven. Paragraaf 
	18. In dit hoofdstuk beoordeelt de ACM de voorgenomen concentratie. De ACM zal eerst de relevante markten waarop partijen actief zijn beschrijven. Paragraaf 
	18. In dit hoofdstuk beoordeelt de ACM de voorgenomen concentratie. De ACM zal eerst de relevante markten waarop partijen actief zijn beschrijven. Paragraaf 
	18. In dit hoofdstuk beoordeelt de ACM de voorgenomen concentratie. De ACM zal eerst de relevante markten waarop partijen actief zijn beschrijven. Paragraaf 
	6.1
	6.1

	 bevat een beschrijving van het in Nederland geldende onderwijssysteem en de relevante ontwikkelingen die zich in afgelopen jaren hebben voorgedaan. De ACM zal hierna in paragraaf 
	6.2
	6.2

	 ingaan op de mogelijke relevante productmarkten, in paragraaf 
	6.3
	6.3

	 de mogelijke geografische markt en in paragraaf 
	6.4
	6.4

	 op de mogelijke gevolgen van de concentratie. 



	6.1 Inleiding 
	19. De ACM beschrijft kort de concrete onderwijsactiviteiten van partijen (
	19. De ACM beschrijft kort de concrete onderwijsactiviteiten van partijen (
	19. De ACM beschrijft kort de concrete onderwijsactiviteiten van partijen (
	19. De ACM beschrijft kort de concrete onderwijsactiviteiten van partijen (
	6.1.1
	6.1.1

	) en zal daarna ingaan op de (ontwikkeling van) Nederlandse onderwijsmarkt, althans op de segmenten daarvan waarop partijen actief zijn (
	6.1.2
	6.1.2

	).  



	6.1.1 Onderwijsactiviteiten van partijen 
	 
	20. NCOI Groep en de LOI bieden beide (1) erkende6 HBO-opleidingen, (2) erkende MBO-opleidingen en (3) niet-erkende cursorische opleidingen aan. De NCOI Groep behaalt circa […]*% van haar omzet met erkend HBO, […]% met erkend MBO en […]% met niet-erkend cursorisch onderwijs. Voor de LOI zijn deze verhoudingen: […]% van de omzet met erkend HBO, […]% met erkend MBO en […]% met niet-erkend cursorisch onderwijs. Voor beide partijen geldt dus dat zij het grootste gedeelte van hun omzet behalen met niet-erkend cu
	20. NCOI Groep en de LOI bieden beide (1) erkende6 HBO-opleidingen, (2) erkende MBO-opleidingen en (3) niet-erkende cursorische opleidingen aan. De NCOI Groep behaalt circa […]*% van haar omzet met erkend HBO, […]% met erkend MBO en […]% met niet-erkend cursorisch onderwijs. Voor de LOI zijn deze verhoudingen: […]% van de omzet met erkend HBO, […]% met erkend MBO en […]% met niet-erkend cursorisch onderwijs. Voor beide partijen geldt dus dat zij het grootste gedeelte van hun omzet behalen met niet-erkend cu
	20. NCOI Groep en de LOI bieden beide (1) erkende6 HBO-opleidingen, (2) erkende MBO-opleidingen en (3) niet-erkende cursorische opleidingen aan. De NCOI Groep behaalt circa […]*% van haar omzet met erkend HBO, […]% met erkend MBO en […]% met niet-erkend cursorisch onderwijs. Voor de LOI zijn deze verhoudingen: […]% van de omzet met erkend HBO, […]% met erkend MBO en […]% met niet-erkend cursorisch onderwijs. Voor beide partijen geldt dus dat zij het grootste gedeelte van hun omzet behalen met niet-erkend cu


	6 Met ‘erkende opleiding’ wordt in dit besluit bedoeld: ‘wettelijk erkende opleiding’.  
	6 Met ‘erkende opleiding’ wordt in dit besluit bedoeld: ‘wettelijk erkende opleiding’.  
	* In deze openbare versie van het besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om reden van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken aangegeven. In het geval van getallen of percentages kan de vervanging hebben plaatsgevonden in de vorm van vermelding van bandbreedtes.  

	21. NCOI Groep biedt haar opleidingen aan via diverse dochterondernemingen.7 NCOI Groep biedt […] erkende HBO-opleidingen8 aan, met name in de disciplines economie & administratie, gezondheidszorg, ict, management, onderwijs & pedagogiek, personeel & organisatie en persoonlijke ontwikkeling (w.o. psychologie, coaching). NCOI Groep biedt een groot aantal erkende MBO-opleidingen aan, met name in de disciplines gezondheidszorg, management & secretariaat, onderwijs & pedagogiek, logistiek en techniek. NCOI Groe
	21. NCOI Groep biedt haar opleidingen aan via diverse dochterondernemingen.7 NCOI Groep biedt […] erkende HBO-opleidingen8 aan, met name in de disciplines economie & administratie, gezondheidszorg, ict, management, onderwijs & pedagogiek, personeel & organisatie en persoonlijke ontwikkeling (w.o. psychologie, coaching). NCOI Groep biedt een groot aantal erkende MBO-opleidingen aan, met name in de disciplines gezondheidszorg, management & secretariaat, onderwijs & pedagogiek, logistiek en techniek. NCOI Groe
	21. NCOI Groep biedt haar opleidingen aan via diverse dochterondernemingen.7 NCOI Groep biedt […] erkende HBO-opleidingen8 aan, met name in de disciplines economie & administratie, gezondheidszorg, ict, management, onderwijs & pedagogiek, personeel & organisatie en persoonlijke ontwikkeling (w.o. psychologie, coaching). NCOI Groep biedt een groot aantal erkende MBO-opleidingen aan, met name in de disciplines gezondheidszorg, management & secretariaat, onderwijs & pedagogiek, logistiek en techniek. NCOI Groe

	22. NCOI Groep biedt daarnaast een groot aantal niet-erkende cursorische opleidingen op tal van disciplines. Bijvoorbeeld op het gebied van IT (Computrain), financiële en juridische dienstverlening (NIBE-SVV), bestuurskunde (Bestuursacademie Nederland), online marketing en communicatie (Lectric en SRM) en spreek-en schrijfvaardigheid (Boertien Vergouwen Overduin).  
	22. NCOI Groep biedt daarnaast een groot aantal niet-erkende cursorische opleidingen op tal van disciplines. Bijvoorbeeld op het gebied van IT (Computrain), financiële en juridische dienstverlening (NIBE-SVV), bestuurskunde (Bestuursacademie Nederland), online marketing en communicatie (Lectric en SRM) en spreek-en schrijfvaardigheid (Boertien Vergouwen Overduin).  

	23. De LOI biedt meer dan […] erkende HBO-opleidingen10 aan, met name in de disciplines economie & administratie, gezondheidszorg, ict, management, en onderwijs & pedagogiek. De LOI biedt meerdere erkende MBO-opleidingen aan met name in de disciplines gezondheidszorg, ict, psychologie & pedagogiek en openbare orde & veiligheid. De LOI biedt zowel haar HBO- als haar MBO-opleidingen geheel in deeltijd aan. In zowel het HBO als het MBO volgt meer dan […]% van de LOI-studenten afstandsonderwijs, de rest klassik
	23. De LOI biedt meer dan […] erkende HBO-opleidingen10 aan, met name in de disciplines economie & administratie, gezondheidszorg, ict, management, en onderwijs & pedagogiek. De LOI biedt meerdere erkende MBO-opleidingen aan met name in de disciplines gezondheidszorg, ict, psychologie & pedagogiek en openbare orde & veiligheid. De LOI biedt zowel haar HBO- als haar MBO-opleidingen geheel in deeltijd aan. In zowel het HBO als het MBO volgt meer dan […]% van de LOI-studenten afstandsonderwijs, de rest klassik

	24. De LOI biedt daarnaast een groot aantal niet-erkende cursorische opleidingen aan in tal van disciplines, zoals administratie, economie, gezondheidszorg, ICT, makelaardij, recht en bestuur, sport, talen en voeding. Tevens biedt de LOI voortgezet onderwijs cursussen aan ter voorbereiding op het afleggen van het door DUO afgenomen staatsexamen.  
	24. De LOI biedt daarnaast een groot aantal niet-erkende cursorische opleidingen aan in tal van disciplines, zoals administratie, economie, gezondheidszorg, ICT, makelaardij, recht en bestuur, sport, talen en voeding. Tevens biedt de LOI voortgezet onderwijs cursussen aan ter voorbereiding op het afleggen van het door DUO afgenomen staatsexamen.  

	25. NCOI Groep en de LOI zijn beide niet ‘bekostigd’ via financiering vanuit de Rijksoverheid (zie ook verder), maar behalen hun inkomsten met college- of inschrijfgeld van particuliere afnemers (studenten) en zakelijke afnemers (bedrijven en organisaties die onderwijs inkopen voor hun werknemers).  
	25. NCOI Groep en de LOI zijn beide niet ‘bekostigd’ via financiering vanuit de Rijksoverheid (zie ook verder), maar behalen hun inkomsten met college- of inschrijfgeld van particuliere afnemers (studenten) en zakelijke afnemers (bedrijven en organisaties die onderwijs inkopen voor hun werknemers).  

	26. Zowel bij NCOI Groep als de LOI betreft het overgrote deel van de studenten werkenden, in de leeftijd 25+.11 
	26. Zowel bij NCOI Groep als de LOI betreft het overgrote deel van de studenten werkenden, in de leeftijd 25+.11 


	7 De meeste dochterondernemingen zijn ook wel als merk of label bekend. Hieronder vallen de volgende merknamen: NCOI GROEP, NCOI GROEP Veiligheid & Techniek, NTI, Scheidegger, Luzac Hogeschool, Luzac College- en Lyceum, Schoevers, Computrain, Pro Education, Markus Verbeek Praehep, NIBE-SVV, ISBW, Bestuursacademie Nederland, Lectric, SRM, AALO, ROVC, Boertien Vergouwen Overduin, 112BHV, Online Academy, Uitgeverij Educatief, Concept Uitgeefgroep, EVC Centrum Nederland, Blankestijn en Schoevers Baanbemiddeling
	7 De meeste dochterondernemingen zijn ook wel als merk of label bekend. Hieronder vallen de volgende merknamen: NCOI GROEP, NCOI GROEP Veiligheid & Techniek, NTI, Scheidegger, Luzac Hogeschool, Luzac College- en Lyceum, Schoevers, Computrain, Pro Education, Markus Verbeek Praehep, NIBE-SVV, ISBW, Bestuursacademie Nederland, Lectric, SRM, AALO, ROVC, Boertien Vergouwen Overduin, 112BHV, Online Academy, Uitgeverij Educatief, Concept Uitgeefgroep, EVC Centrum Nederland, Blankestijn en Schoevers Baanbemiddeling
	8 Volledige HBO-opleidingen op 
	8 Volledige HBO-opleidingen op 
	de niveaus Associate Degree […], HBO
	-
	bachelor […] en HBO
	-
	postbachelor […]. Bron: 
	www.ncoi.nl/opleidingen
	www.ncoi.nl/opleidingen

	.  

	9 Luzac Hogeschool biedt haar opleidingen aan in voltijd.  
	10 Op de niveaus HBO-master, Associate Degree en HBO-bachelor. 
	11 De LOI heeft – relatief – veel studenten jonger dan 20 jaar. Dit betreft voornamelijk afnemers van typecursussen. 

	6.1.2 De Nederlandse onderwijsmarkt 
	27. Uit informatie van partijen en uit het onderzoek van de ACM onder marktpartijen blijkt dat de Nederlandse onderwijsmarkt, althans de segmenten waarop partijen actief zijn, langs verschillende gezichtspunten is in te delen in categorieën die voor de beoordeling van deze concentratie van belang zijn. Ook hebben zowel partijen als marktpartijen de ACM op een aantal relevante ontwikkelingen in de onderwijsmarkt gewezen. In deze paragraaf beschrijft de ACM deze categorieën en ontwikkelingen. 
	27. Uit informatie van partijen en uit het onderzoek van de ACM onder marktpartijen blijkt dat de Nederlandse onderwijsmarkt, althans de segmenten waarop partijen actief zijn, langs verschillende gezichtspunten is in te delen in categorieën die voor de beoordeling van deze concentratie van belang zijn. Ook hebben zowel partijen als marktpartijen de ACM op een aantal relevante ontwikkelingen in de onderwijsmarkt gewezen. In deze paragraaf beschrijft de ACM deze categorieën en ontwikkelingen. 
	27. Uit informatie van partijen en uit het onderzoek van de ACM onder marktpartijen blijkt dat de Nederlandse onderwijsmarkt, althans de segmenten waarop partijen actief zijn, langs verschillende gezichtspunten is in te delen in categorieën die voor de beoordeling van deze concentratie van belang zijn. Ook hebben zowel partijen als marktpartijen de ACM op een aantal relevante ontwikkelingen in de onderwijsmarkt gewezen. In deze paragraaf beschrijft de ACM deze categorieën en ontwikkelingen. 


	 
	Erkend versus niet-erkend onderwijs 
	28. Zoals hierboven beschreven biedt zowel NCOI Groep als de LOI erkende HBO- en MBO-opleidingen aan. Opleidingen worden (wettelijk) erkend door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De NVAO beoordeelt de kwaliteit van onderwijsinstellingen en verleent in dit kader zogenoemde accreditaties indien aan de vastgestelde kwaliteitseisen is voldaan. De NVAO beoordeelt iedere zes jaar opnieuw de kwaliteit van een opleiding. Wanneer de kwaliteit niet meer voldoet verliest een opleiding de status “er
	28. Zoals hierboven beschreven biedt zowel NCOI Groep als de LOI erkende HBO- en MBO-opleidingen aan. Opleidingen worden (wettelijk) erkend door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De NVAO beoordeelt de kwaliteit van onderwijsinstellingen en verleent in dit kader zogenoemde accreditaties indien aan de vastgestelde kwaliteitseisen is voldaan. De NVAO beoordeelt iedere zes jaar opnieuw de kwaliteit van een opleiding. Wanneer de kwaliteit niet meer voldoet verliest een opleiding de status “er
	28. Zoals hierboven beschreven biedt zowel NCOI Groep als de LOI erkende HBO- en MBO-opleidingen aan. Opleidingen worden (wettelijk) erkend door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De NVAO beoordeelt de kwaliteit van onderwijsinstellingen en verleent in dit kader zogenoemde accreditaties indien aan de vastgestelde kwaliteitseisen is voldaan. De NVAO beoordeelt iedere zes jaar opnieuw de kwaliteit van een opleiding. Wanneer de kwaliteit niet meer voldoet verliest een opleiding de status “er

	29. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft alle erkende HBO- en MBO-opleidingen vastgelegd in twee registers. Voor het hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten) is dat het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) en voor het MBO is dat het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO).  
	29. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft alle erkende HBO- en MBO-opleidingen vastgelegd in twee registers. Voor het hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten) is dat het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) en voor het MBO is dat het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO).  

	30. Erkende HBO- en MBO-opleidingen kunnen worden aangeboden door zowel publiek gefinancierde (‘bekostigde’) als particulier gefinancierde (‘niet-bekostigde’) instellingen. Momenteel zijn in het CROHO 1.756 HBO-opleidingen geregistreerd bij 93 instellingen, waarvan 37 bekostigd en 56 niet-bekostigd.12 Per 1 oktober 2019 zijn in het CREBO bij bekostigde instellingen 18.552 MBO-opleidingen geregistreerd bij 63 instellingen. 13 
	30. Erkende HBO- en MBO-opleidingen kunnen worden aangeboden door zowel publiek gefinancierde (‘bekostigde’) als particulier gefinancierde (‘niet-bekostigde’) instellingen. Momenteel zijn in het CROHO 1.756 HBO-opleidingen geregistreerd bij 93 instellingen, waarvan 37 bekostigd en 56 niet-bekostigd.12 Per 1 oktober 2019 zijn in het CREBO bij bekostigde instellingen 18.552 MBO-opleidingen geregistreerd bij 63 instellingen. 13 

	31. Naast erkende opleidingen worden ook talloze niet-erkende beroepsopleidingen aangeboden.14 Deze kunnen zijn gecertificeerd door, bijvoorbeeld, een brancheorganisatie of een certificeringsinstituut. Aangezien deze opleidingen en de diploma’s die zij uitreiken niet wettelijk zijn erkend, worden zij in dit besluit beschouwd als niet-erkend, cursorisch onderwijs. 
	31. Naast erkende opleidingen worden ook talloze niet-erkende beroepsopleidingen aangeboden.14 Deze kunnen zijn gecertificeerd door, bijvoorbeeld, een brancheorganisatie of een certificeringsinstituut. Aangezien deze opleidingen en de diploma’s die zij uitreiken niet wettelijk zijn erkend, worden zij in dit besluit beschouwd als niet-erkend, cursorisch onderwijs. 


	12 
	12 
	12 
	Bron: 
	www.studiekeuze123.nl
	www.studiekeuze123.nl

	. Stichting Studiekeuze123 is gefinancierd door het Ministerie van OCW en beheert informatie over de erkende opleidingen aan hogescholen en universiteiten. Studiekeuze.123 ontleent data aan onder andere CROHO.  

	13 Bron: 
	13 Bron: 
	https://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/mbo/onderwijsdeelnemers/deelnemers-mbo3.jsp
	https://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/mbo/onderwijsdeelnemers/deelnemers-mbo3.jsp

	. Aantal opleidingen gelijkgesteld aan het aantal ‘kwalificatiecodes’. Het vermelde aantal opleidingen (‘kwalificatiecodes’) betreft de opleidingen waarvoor per 1 oktober 2019 studenten (totaal: 502.000) stonden ingeschreven.
	 

	14 In dit besluit worden met de niet-erkende opleidingen alleen beroepsopleidingen bedoeld, dus niet opleidingen of cursussen die bij wijze van liefhebberij of in het kader van een hobby worden gevolgd. 
	15 Het wettelijk collegegeld is door de overheid bepaald en is voor alle onderwijsinstellingen gelijk. 

	 
	Bekostigde versus niet-bekostigde onderwijsinstellingen 
	32. Een door alle (markt)partijen genoemd onderscheid is dat tussen bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen. In de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs worden alle bekostigde HBO- respectievelijk MBO-instellingen exact benoemd. Deze instellingen hebben aldus een wettelijke taak om beroepsopleidingen (hetzij HBO, hetzij MBO) aan te bieden. Een bekostigde onderwijsinstelling ontvangt van de rijksoverheid jaarlijks een financiële bijdrage, 
	32. Een door alle (markt)partijen genoemd onderscheid is dat tussen bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen. In de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs worden alle bekostigde HBO- respectievelijk MBO-instellingen exact benoemd. Deze instellingen hebben aldus een wettelijke taak om beroepsopleidingen (hetzij HBO, hetzij MBO) aan te bieden. Een bekostigde onderwijsinstelling ontvangt van de rijksoverheid jaarlijks een financiële bijdrage, 
	32. Een door alle (markt)partijen genoemd onderscheid is dat tussen bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen. In de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en beroepsonderwijs worden alle bekostigde HBO- respectievelijk MBO-instellingen exact benoemd. Deze instellingen hebben aldus een wettelijke taak om beroepsopleidingen (hetzij HBO, hetzij MBO) aan te bieden. Een bekostigde onderwijsinstelling ontvangt van de rijksoverheid jaarlijks een financiële bijdrage, 

	33. Een student die een bekostigde opleiding volgt, komt in aanmerking voor het wettelijk collegegeld15 dat, uitzonderingen daargelaten, lager is dan het instellingscollegegeld.16 
	33. Een student die een bekostigde opleiding volgt, komt in aanmerking voor het wettelijk collegegeld15 dat, uitzonderingen daargelaten, lager is dan het instellingscollegegeld.16 


	16 De hoogte van het instellingscollegegeld wordt door de universiteit of hogeschool zelf bepaald. Het bedrag mag nooit lager zijn dan het wettelijk collegegeld (behalve bij zogeheten ‘joint degrees’). Het bedrag kan verschillen per onderwijsinstelling, per opleiding en per groep studenten. 
	16 De hoogte van het instellingscollegegeld wordt door de universiteit of hogeschool zelf bepaald. Het bedrag mag nooit lager zijn dan het wettelijk collegegeld (behalve bij zogeheten ‘joint degrees’). Het bedrag kan verschillen per onderwijsinstelling, per opleiding en per groep studenten. 
	17 De schoolverlaters betalen in de regel het wettelijk collegegeld omdat zij voor het eerst een HBO bachelor of master volgen en daarmee recht hebben op bekostiging.  

	Bekostigde instellingen kunnen in vergelijking tot niet-bekostigde aanbieders opleidingen dus tegen een lagere prijs aanbieden, vanwege het feit dat een deel van de kosten reeds is gedekt door de rijksbijdrage. Marktpartijen wijzen de ACM erop dat hier tegenover staat dat bekostigde instellingen gebonden zijn aan diverse regels, waar niet-bekostigde instellingen niet aan zijn gebonden. Als voorbeelden van deze regels noemen marktpartijen: (1) de voorwaarde dat een student zich voor de volledige opleiding in
	Bekostigde instellingen kunnen in vergelijking tot niet-bekostigde aanbieders opleidingen dus tegen een lagere prijs aanbieden, vanwege het feit dat een deel van de kosten reeds is gedekt door de rijksbijdrage. Marktpartijen wijzen de ACM erop dat hier tegenover staat dat bekostigde instellingen gebonden zijn aan diverse regels, waar niet-bekostigde instellingen niet aan zijn gebonden. Als voorbeelden van deze regels noemen marktpartijen: (1) de voorwaarde dat een student zich voor de volledige opleiding in
	Bekostigde instellingen kunnen in vergelijking tot niet-bekostigde aanbieders opleidingen dus tegen een lagere prijs aanbieden, vanwege het feit dat een deel van de kosten reeds is gedekt door de rijksbijdrage. Marktpartijen wijzen de ACM erop dat hier tegenover staat dat bekostigde instellingen gebonden zijn aan diverse regels, waar niet-bekostigde instellingen niet aan zijn gebonden. Als voorbeelden van deze regels noemen marktpartijen: (1) de voorwaarde dat een student zich voor de volledige opleiding in

	34. Marktpartijen vatten bovenstaande verschillen tussen bekostigde instellingen en private aanbieders wel samen als: de bekostigde instellingen genieten het (financiële) voordeel van de rijksbijdrage, terwijl private aanbieders meer ‘regelruimte’ hebben om hun aanbod in te richten zoals ze dat zelf willen. 
	34. Marktpartijen vatten bovenstaande verschillen tussen bekostigde instellingen en private aanbieders wel samen als: de bekostigde instellingen genieten het (financiële) voordeel van de rijksbijdrage, terwijl private aanbieders meer ‘regelruimte’ hebben om hun aanbod in te richten zoals ze dat zelf willen. 

	35. Overigens bieden de meeste bekostigde onderwijsinstellingen ook, op beperkte schaal, niet-bekostigd onderwijs aan, soms vanuit een specifiek daartoe opgerichte entiteit of vennootschap. 
	35. Overigens bieden de meeste bekostigde onderwijsinstellingen ook, op beperkte schaal, niet-bekostigd onderwijs aan, soms vanuit een specifiek daartoe opgerichte entiteit of vennootschap. 


	 
	Voltijd versus deeltijd en klassikaal onderwijs versus afstandsonderwijs 
	36. Zoals eerder beschreven bieden partijen hun opleidingen geheel (de LOI) of vrijwel geheel (NCOI Groep) aan in deeltijd. Vrijwel alle bekostigde onderwijsinstellingen bieden voltijd- en deeltijdopleidingen aan. Voltijd- en deeltijdopleidingen trekken doorgaans verschillende doelgroepen aan. Bij HBO-instellingen worden de voltijdopleidingen grotendeels gevolgd door studenten in de leeftijdscategorie 17-25 jaar (‘schoolverlaters’)17, terwijl de deeltijdopleidingen grotendeels worden gevolgd door werkenden 
	36. Zoals eerder beschreven bieden partijen hun opleidingen geheel (de LOI) of vrijwel geheel (NCOI Groep) aan in deeltijd. Vrijwel alle bekostigde onderwijsinstellingen bieden voltijd- en deeltijdopleidingen aan. Voltijd- en deeltijdopleidingen trekken doorgaans verschillende doelgroepen aan. Bij HBO-instellingen worden de voltijdopleidingen grotendeels gevolgd door studenten in de leeftijdscategorie 17-25 jaar (‘schoolverlaters’)17, terwijl de deeltijdopleidingen grotendeels worden gevolgd door werkenden 
	36. Zoals eerder beschreven bieden partijen hun opleidingen geheel (de LOI) of vrijwel geheel (NCOI Groep) aan in deeltijd. Vrijwel alle bekostigde onderwijsinstellingen bieden voltijd- en deeltijdopleidingen aan. Voltijd- en deeltijdopleidingen trekken doorgaans verschillende doelgroepen aan. Bij HBO-instellingen worden de voltijdopleidingen grotendeels gevolgd door studenten in de leeftijdscategorie 17-25 jaar (‘schoolverlaters’)17, terwijl de deeltijdopleidingen grotendeels worden gevolgd door werkenden 

	37. Onderwijsinstellingen bieden in de regel hun opleidingen klassikaal (‘contactonderwijs’) of op afstand aan, of in een mengvorm van beide. Bij klassikaal onderwijs volgt de student lessen ter plekke bij de onderwijsinstelling. Bij afstandsonderwijs studeert de student thuis, zo mogelijk op een moment dat hem/haar schikt. Reguliere/bekostigde onderwijsinstellingen zijn traditioneel 
	37. Onderwijsinstellingen bieden in de regel hun opleidingen klassikaal (‘contactonderwijs’) of op afstand aan, of in een mengvorm van beide. Bij klassikaal onderwijs volgt de student lessen ter plekke bij de onderwijsinstelling. Bij afstandsonderwijs studeert de student thuis, zo mogelijk op een moment dat hem/haar schikt. Reguliere/bekostigde onderwijsinstellingen zijn traditioneel 


	opgezet en ingericht als ‘school’ en bieden hun onderwijs voor het grootste deel klassikaal aan. Dat wil zeggen dat de student (zowel voltijd- als deeltijdstudent) fysiek naar de onderwijsinstelling moet reizen om onderwijs te volgen.  
	opgezet en ingericht als ‘school’ en bieden hun onderwijs voor het grootste deel klassikaal aan. Dat wil zeggen dat de student (zowel voltijd- als deeltijdstudent) fysiek naar de onderwijsinstelling moet reizen om onderwijs te volgen.  
	opgezet en ingericht als ‘school’ en bieden hun onderwijs voor het grootste deel klassikaal aan. Dat wil zeggen dat de student (zowel voltijd- als deeltijdstudent) fysiek naar de onderwijsinstelling moet reizen om onderwijs te volgen.  


	 
	(Recente) ontwikkelingen: Leven Lang Ontwikkelen en digitalisering 
	38. Zowel partijen als marktpartijen wijzen de ACM op het belang van de overheidsdoelstelling “Leven Lang Ontwikkelen” (LLO) en de maatregelen, experimenten en regelingen die de overheid inzet of zal inzetten om deze doelstelling te verwezenlijken. LLO houdt – kort gezegd – in dat de overheid, vanuit de gedachte dat de arbeidsmarkt verandert, globalisering en internationale concurrentie toeneemt en de maatschappij ingewikkelder wordt, werkenden stimuleert om gedurende de gehele loopbaan (bij)scholing te bli
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	38. Zowel partijen als marktpartijen wijzen de ACM op het belang van de overheidsdoelstelling “Leven Lang Ontwikkelen” (LLO) en de maatregelen, experimenten en regelingen die de overheid inzet of zal inzetten om deze doelstelling te verwezenlijken. LLO houdt – kort gezegd – in dat de overheid, vanuit de gedachte dat de arbeidsmarkt verandert, globalisering en internationale concurrentie toeneemt en de maatschappij ingewikkelder wordt, werkenden stimuleert om gedurende de gehele loopbaan (bij)scholing te bli

	39. Partijen en marktpartijen merken op dat de doelstelling LLO en de door de overheid ingezette of in te zetten instrumenten ertoe leiden dat het onderwijsaanbod zal (kunnen) veranderen. In het bijzonder verwachten (markt)partijen dat de bestaande, natuurlijke scheidslijn tussen bekostigde en niet-bekostigde instellingen of opleidingen zal vervagen of geheel verdwijnen. Dit komt doordat aan traditionele bekostigde instellingen wordt toegestaan om niet alleen complete opleidingen, maar ook (‘stapelbare’) op
	39. Partijen en marktpartijen merken op dat de doelstelling LLO en de door de overheid ingezette of in te zetten instrumenten ertoe leiden dat het onderwijsaanbod zal (kunnen) veranderen. In het bijzonder verwachten (markt)partijen dat de bestaande, natuurlijke scheidslijn tussen bekostigde en niet-bekostigde instellingen of opleidingen zal vervagen of geheel verdwijnen. Dit komt doordat aan traditionele bekostigde instellingen wordt toegestaan om niet alleen complete opleidingen, maar ook (‘stapelbare’) op

	40. De ACM merkt op dat deze ontwikkeling van LLO nauw aansluit bij de recent vastgestelde strategische agenda voor het hoger onderwijs van het ministerie van OCW.18 Daarin wordt de ambitie uitgesproken dat over vier jaar meer instellingen flexibel onderwijs verzorgen, waarmee goed en snel zou kunnen worden ingespeeld op de vraag van verschillende groepen studenten, waaronder de (werkende) volwassenen. De verwachting van OCW is dat het aantal en aandeel werkende volwassenen in het hoger onderwijs in deze pe
	40. De ACM merkt op dat deze ontwikkeling van LLO nauw aansluit bij de recent vastgestelde strategische agenda voor het hoger onderwijs van het ministerie van OCW.18 Daarin wordt de ambitie uitgesproken dat over vier jaar meer instellingen flexibel onderwijs verzorgen, waarmee goed en snel zou kunnen worden ingespeeld op de vraag van verschillende groepen studenten, waaronder de (werkende) volwassenen. De verwachting van OCW is dat het aantal en aandeel werkende volwassenen in het hoger onderwijs in deze pe


	18 De strategische agenda van het ministerie van OCW voor hoger onderwijs en onderzoek getiteld, “Houdbaar voor de toekomst”, van 2 december 2019.  
	18 De strategische agenda van het ministerie van OCW voor hoger onderwijs en onderzoek getiteld, “Houdbaar voor de toekomst”, van 2 december 2019.  
	19 Gespreksverslag […], p. 9, gespreksverslag […], p. 13.  

	6.2 Relevante productmarkten 
	41. De ACM zal in de hiernavolgende paragrafen ingaan op de voor de onderhavige concentratie relevante mogelijke productmarkten. De ACM zal achtereenvolgens ingaan op (i) de mogelijke markt(en) voor het aanbieden van erkend HBO, (ii) de mogelijke markt(en) voor het aanbieden van erkend MBO en (iii) de mogelijke markt(en) voor niet-erkend cursorisch onderwijs.  
	41. De ACM zal in de hiernavolgende paragrafen ingaan op de voor de onderhavige concentratie relevante mogelijke productmarkten. De ACM zal achtereenvolgens ingaan op (i) de mogelijke markt(en) voor het aanbieden van erkend HBO, (ii) de mogelijke markt(en) voor het aanbieden van erkend MBO en (iii) de mogelijke markt(en) voor niet-erkend cursorisch onderwijs.  
	41. De ACM zal in de hiernavolgende paragrafen ingaan op de voor de onderhavige concentratie relevante mogelijke productmarkten. De ACM zal achtereenvolgens ingaan op (i) de mogelijke markt(en) voor het aanbieden van erkend HBO, (ii) de mogelijke markt(en) voor het aanbieden van erkend MBO en (iii) de mogelijke markt(en) voor niet-erkend cursorisch onderwijs.  


	42. In het eerdere besluit van de NMa van 21 december 2001 (Hogeschool Alkmaar – Hogeschool Haarlem – Hogeschool Holland – Ichthus Hogeschool)20 heeft de NMa geoordeeld dat hogescholen in de hoedanigheid van bekostigde instellingen geen ondernemingen zijn in de zin van de Mededingingswet.21 De NMa overwoog dat bekostigde hogescholen bij de uitvoering van hun bekostigde activiteiten over onvoldoende commerciële speelruimte en vrijheid beschikten om economische activiteiten te kunnen verrichten.22 Daarbij nam
	42. In het eerdere besluit van de NMa van 21 december 2001 (Hogeschool Alkmaar – Hogeschool Haarlem – Hogeschool Holland – Ichthus Hogeschool)20 heeft de NMa geoordeeld dat hogescholen in de hoedanigheid van bekostigde instellingen geen ondernemingen zijn in de zin van de Mededingingswet.21 De NMa overwoog dat bekostigde hogescholen bij de uitvoering van hun bekostigde activiteiten over onvoldoende commerciële speelruimte en vrijheid beschikten om economische activiteiten te kunnen verrichten.22 Daarbij nam
	42. In het eerdere besluit van de NMa van 21 december 2001 (Hogeschool Alkmaar – Hogeschool Haarlem – Hogeschool Holland – Ichthus Hogeschool)20 heeft de NMa geoordeeld dat hogescholen in de hoedanigheid van bekostigde instellingen geen ondernemingen zijn in de zin van de Mededingingswet.21 De NMa overwoog dat bekostigde hogescholen bij de uitvoering van hun bekostigde activiteiten over onvoldoende commerciële speelruimte en vrijheid beschikten om economische activiteiten te kunnen verrichten.22 Daarbij nam

	43. In het licht van het bovenstaande acht de ACM het niet alleen voor de afbakening van de relevante productmarkt(en) maar ook voor de beoordeling van de gevolgen van de onderhavige concentratie (par. 6.4) van belang of, en zo ja, in welke mate de (economische) activiteiten van partijen concurreren met de activiteiten van bekostigde instellingen. De ACM acht in een eventuele vergunningsfase nader onderzoek op dit punt noodzakelijk. Temeer omdat partijen zich in de kern op het standpunt stellen dat zij conc
	43. In het licht van het bovenstaande acht de ACM het niet alleen voor de afbakening van de relevante productmarkt(en) maar ook voor de beoordeling van de gevolgen van de onderhavige concentratie (par. 6.4) van belang of, en zo ja, in welke mate de (economische) activiteiten van partijen concurreren met de activiteiten van bekostigde instellingen. De ACM acht in een eventuele vergunningsfase nader onderzoek op dit punt noodzakelijk. Temeer omdat partijen zich in de kern op het standpunt stellen dat zij conc


	20 Besluit van de NMa van 21 december 2001, zaak 2760.  
	20 Besluit van de NMa van 21 december 2001, zaak 2760.  
	21 Dit had tot gevolg dat de gemelde concentratie buiten de werkingssfeer van het concentratietoezicht viel. Immers, alleen de omzet van de hogescholen die was toe te rekenen aan de door hen uitgeoefende economische activiteiten werd in aanmerking genomen bij de berekening van omzet op grond van artikel 29 Mededingingswet.  
	22 Besluit van de NMa van 21 december 2001, zaak 2760, randnummers 48-50.  
	23 Besluit van de NMa van 21 december 2001, zaak 2760, randnummer 47. 
	24 Besluit van de NMa van 21 december 2001, zaak 2760, randnummers 51-52.  

	6.2.1 Mogelijke markt(en) voor erkend HBO 
	 
	Standpunt partijen 
	44. Partijen gaan uit van een aparte markt voor erkend HBO, waarbinnen HBO bacheloropleidingen, associate degree-opleidingen en HBO masteropleidingen worden aangeboden. Partijen gaan daarnaast in op drie nadere doorsnijdingen: (i) financieringswijze (bekostigd en niet-bekostigd), (ii) onderwijsvorm (voltijd en deeltijd) en (iii) onderwijstype (klassikaal en afstandsonderwijs). Ten aanzien van al deze gezichtspunten concluderen partijen dat geen nader onderscheid dient te worden gemaakt binnen de mogelijke m
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	45. Partijen stellen ten eerste dat een nadere segmentatie naar financieringswijze, in de vorm van een onderscheid tussen bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen, niet nodig is. Ter ondersteuning van deze stelling wijzen partijen allereerst op het verschil in collegegeld en merken hierbij op dat er bij bekostigde hogescholen eveneens sprake kan zijn van een (hoger) 
	45. Partijen stellen ten eerste dat een nadere segmentatie naar financieringswijze, in de vorm van een onderscheid tussen bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen, niet nodig is. Ter ondersteuning van deze stelling wijzen partijen allereerst op het verschil in collegegeld en merken hierbij op dat er bij bekostigde hogescholen eveneens sprake kan zijn van een (hoger) 


	instellingsgeld wanneer een student niet (langer) in aanmerking komt voor bekostiging. In deze gevallen zou dan in mindere mate sprake zijn van een prijsverschil tussen opleidingen aangeboden door bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen. Daarnaast voeren partijen aan dat niet-bekostigde (particuliere) onderwijsinstellingen en bekostigde onderwijsinstellingen in het bijzonder concurreren op kwaliteit, onderwijsaanbod, de sfeer en het carrièreperspectief.  
	instellingsgeld wanneer een student niet (langer) in aanmerking komt voor bekostiging. In deze gevallen zou dan in mindere mate sprake zijn van een prijsverschil tussen opleidingen aangeboden door bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen. Daarnaast voeren partijen aan dat niet-bekostigde (particuliere) onderwijsinstellingen en bekostigde onderwijsinstellingen in het bijzonder concurreren op kwaliteit, onderwijsaanbod, de sfeer en het carrièreperspectief.  
	instellingsgeld wanneer een student niet (langer) in aanmerking komt voor bekostiging. In deze gevallen zou dan in mindere mate sprake zijn van een prijsverschil tussen opleidingen aangeboden door bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen. Daarnaast voeren partijen aan dat niet-bekostigde (particuliere) onderwijsinstellingen en bekostigde onderwijsinstellingen in het bijzonder concurreren op kwaliteit, onderwijsaanbod, de sfeer en het carrièreperspectief.  

	46. In aanvulling op het bovenstaande voeren partijen aan dat vanuit de vraagzijde bezien opleidingen aan bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen substitueerbaar zijn, aangezien sprake is van inhoudelijk vergelijkbaar beroepsonderwijs. Voor erkende opleidingen, ongeacht of deze worden aangeboden door bekostigde of niet-bekostigde onderwijsinstellingen, gelden dezelfde entree-eisen en voor de “erkenning” moet worden voldaan aan dezelfde criteria van de NVAO. De afgegeven diploma’s hebben dan ook 
	46. In aanvulling op het bovenstaande voeren partijen aan dat vanuit de vraagzijde bezien opleidingen aan bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen substitueerbaar zijn, aangezien sprake is van inhoudelijk vergelijkbaar beroepsonderwijs. Voor erkende opleidingen, ongeacht of deze worden aangeboden door bekostigde of niet-bekostigde onderwijsinstellingen, gelden dezelfde entree-eisen en voor de “erkenning” moet worden voldaan aan dezelfde criteria van de NVAO. De afgegeven diploma’s hebben dan ook 

	47. Ook vanuit de aanbodzijde bezien is er volgens partijen sprake van substitutie, aangezien bekostigde opleidingen eveneens niet-bekostigde opleidingen kunnen aanbieden. 
	47. Ook vanuit de aanbodzijde bezien is er volgens partijen sprake van substitutie, aangezien bekostigde opleidingen eveneens niet-bekostigde opleidingen kunnen aanbieden. 

	48. Ten aanzien van een mogelijk onderscheid tussen het voltijd en het deeltijd HBO hebben partijen aangevoerd dat deze twee vormen van onderwijs, vanwege de aanwezige aanbodsubstitutie, onderdeel van dezelfde markt vormen.  
	48. Ten aanzien van een mogelijk onderscheid tussen het voltijd en het deeltijd HBO hebben partijen aangevoerd dat deze twee vormen van onderwijs, vanwege de aanwezige aanbodsubstitutie, onderdeel van dezelfde markt vormen.  

	49. Partijen stellen ten derde dat er geen nader onderscheid dient te worden gemaakt tussen klassikaal en afstandsonderwijs. Partijen zijn van mening dat. hoewel de ACM dit onderscheid wel had gemaakt in NHA/Waldeck25, de verschillende onderwijsvormen in de loop der jaren zodanig naar elkaar toe zijn gegroeid dat er geen sprake meer is van twee afzonderlijke productmarkten. Partijen verwijzen in deze context onder meer naar de digitale leeromgeving die in toenemende mate tot de beschikking staat van de stud
	49. Partijen stellen ten derde dat er geen nader onderscheid dient te worden gemaakt tussen klassikaal en afstandsonderwijs. Partijen zijn van mening dat. hoewel de ACM dit onderscheid wel had gemaakt in NHA/Waldeck25, de verschillende onderwijsvormen in de loop der jaren zodanig naar elkaar toe zijn gegroeid dat er geen sprake meer is van twee afzonderlijke productmarkten. Partijen verwijzen in deze context onder meer naar de digitale leeromgeving die in toenemende mate tot de beschikking staat van de stud


	25 Besluit nr. 3125/44 van 11 augustus 2003 inzake NHA vs LOI,  
	25 Besluit nr. 3125/44 van 11 augustus 2003 inzake NHA vs LOI,  
	26 Gespreksverslag […], p. 4; Gespreksverslag […], p. 4; Gespreksverslag […], p. 5). 
	27 Gespreksverslag […], p. 5. Gespreksverslag […]; Gespreksverslag […], p. 5. 
	28 Gespreksverslag […], p. 13. 

	 
	Opvatting marktpartijen 
	50. Zoals hierboven in paragraaf 
	50. Zoals hierboven in paragraaf 
	50. Zoals hierboven in paragraaf 
	50. Zoals hierboven in paragraaf 
	6.1.2
	6.1.2

	 aangegeven, is uit het marktonderzoek van de ACM onder marktpartijen naar voren gekomen dat de Nederlandse onderwijsmarkt langs verschillende gezichtspunten kan worden bekeken. Deze gezichtspunten overlappen deels met de gezichtspunten die zijn genoemd door partijen.  


	51. Ten eerste geven verschillende marktpartijen (hogescholen) aan dat het voltijdsegment en het deeltijdsegment binnen het erkend HBO verschillende doelgroepen bedienen. Marktpartijen merken op dat het voltijdonderwijs vooral de “schoolverlater” bedient, terwijl de doelgroep van het deeltijdonderwijs doorgaans een (werkende) professional is, met een hogere gemiddelde leeftijd.26 Marktpartijen geven bovendien aan dat voor wat betreft het voltijdsegment en het deeltijdsegment de (mate van) concurrentie en de
	51. Ten eerste geven verschillende marktpartijen (hogescholen) aan dat het voltijdsegment en het deeltijdsegment binnen het erkend HBO verschillende doelgroepen bedienen. Marktpartijen merken op dat het voltijdonderwijs vooral de “schoolverlater” bedient, terwijl de doelgroep van het deeltijdonderwijs doorgaans een (werkende) professional is, met een hogere gemiddelde leeftijd.26 Marktpartijen geven bovendien aan dat voor wat betreft het voltijdsegment en het deeltijdsegment de (mate van) concurrentie en de

	52. Ten tweede bevestigt het marktonderzoek van partijen de stelling van partijen dat diverse factoren een rol spelen wanneer een student een keuze maakt voor een bepaalde 
	52. Ten tweede bevestigt het marktonderzoek van partijen de stelling van partijen dat diverse factoren een rol spelen wanneer een student een keuze maakt voor een bepaalde 


	onderwijsinstelling. Uit het marktonderzoek is echter geen eenduidig beeld naar voren gekomen van de mate waarin de genoemde factoren van belang, dan wel doorslaggevend, zouden zijn in dit keuzeproces. Zo wijzen twee marktpartijen op overwegend praktische overwegingen die een student meeneemt in de keuze voor een onderwijsinstelling, zoals de mate van (ingebouwde) flexibiliteit, bereikbaarheid van de locatie, doorlooptijd van de opleiding en studiebelasting.29 Deze praktische overwegingen lijken bovendien v
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	53. Het marktonderzoek geeft wat betreft de door partijen aangevoerde aanbodsubstitutie echter een afwijkend beeld. Vrijwel alle marktpartijen hebben namelijk aangegeven dat het toevoegen van een nieuwe erkende opleiding (al dan niet door de particuliere (niet-bekostigde) tak van de onderwijsinstelling), niet eenvoudig is.31 Marktpartijen merken op dat dit doorgaans een vrij langdurig (en kostbaar) proces is, waarbij bekostigde instellingen bovendien moeten voldoen aan zowel een kwaliteitstoets als een doel
	53. Het marktonderzoek geeft wat betreft de door partijen aangevoerde aanbodsubstitutie echter een afwijkend beeld. Vrijwel alle marktpartijen hebben namelijk aangegeven dat het toevoegen van een nieuwe erkende opleiding (al dan niet door de particuliere (niet-bekostigde) tak van de onderwijsinstelling), niet eenvoudig is.31 Marktpartijen merken op dat dit doorgaans een vrij langdurig (en kostbaar) proces is, waarbij bekostigde instellingen bovendien moeten voldoen aan zowel een kwaliteitstoets als een doel


	29 Gespreksverslag […], p. 4; Gespreksverslag […]; Gespreksverslag […], p. 4. 
	29 Gespreksverslag […], p. 4; Gespreksverslag […]; Gespreksverslag […], p. 4. 
	30 Gespreksverslag […], p. 4 
	31 Gespreksverslag […], p. 7; Gespreksverslag […], p. 5; Gespreksverslag […], p.7; Gespreksverslag […], p.5; Gespreksverslag […], p.10 
	32 Zie het besluit van de OFT van 25 februari 2005, ME/1613/04, Manchester University Merger, waarin (randnummers 6-9) een nader onderscheid is gemaakt naar undergraduate (bachelor) en postgraduate (master en/of Phd) opleidingen; In het besluit van 19 maart 2015 van de Portugese Autoridade da Concorrência, Ccent. 6/2015, Laureate / IADE*Ensicorporate*Ensigest*Gémeo, wordt eveneens dit onderscheid gemaakt tussen bachelor en masterprogramma’s en wordt tevens een nader onderscheid gemaakt tussen opleidingen bi
	33 Besluit nr. 3125/44 van 11 augustus 2003 inzake NHA vs LOI, randnummer 53. 

	 
	Beoordeling ACM 
	54. Noch de ACM, noch de Europese Commissie heeft eerder een markt of markt(en) afgebakend voor erkend HBO. Andere autoriteiten hebben een onderscheid gemaakt tussen bachelor en masterprogramma’s binnen het HBO.32 Deze besluiten zijn echter genomen binnen het kader van de nationale onderwijsregels die verschillend zijn per lidstaat. Daarom kan de ACM de marktafbakening die in deze besluiten is gemaakt niet zonder meer als uitgangspunt gebruiken voor de beoordeling van de deze concentratie. De ACM heeft eerd
	54. Noch de ACM, noch de Europese Commissie heeft eerder een markt of markt(en) afgebakend voor erkend HBO. Andere autoriteiten hebben een onderscheid gemaakt tussen bachelor en masterprogramma’s binnen het HBO.32 Deze besluiten zijn echter genomen binnen het kader van de nationale onderwijsregels die verschillend zijn per lidstaat. Daarom kan de ACM de marktafbakening die in deze besluiten is gemaakt niet zonder meer als uitgangspunt gebruiken voor de beoordeling van de deze concentratie. De ACM heeft eerd
	54. Noch de ACM, noch de Europese Commissie heeft eerder een markt of markt(en) afgebakend voor erkend HBO. Andere autoriteiten hebben een onderscheid gemaakt tussen bachelor en masterprogramma’s binnen het HBO.32 Deze besluiten zijn echter genomen binnen het kader van de nationale onderwijsregels die verschillend zijn per lidstaat. Daarom kan de ACM de marktafbakening die in deze besluiten is gemaakt niet zonder meer als uitgangspunt gebruiken voor de beoordeling van de deze concentratie. De ACM heeft eerd

	55. Evenals partijen vindt de ACM het voor de hand liggend dat het erkend HBO, het erkend MBO en het niet-erkend cursorisch onderwijs onderdeel uitmaken van aparte mogelijke productmarkten. Het onderzoek van de ACM heeft in dit stadium echter onvoldoende informatie en inzicht gegeven in de mogelijke markt voor erkend HBO om te kunnen beoordelen of een nader onderscheid dient te worden gemaakt op basis van: (i) financieringswijze (bekostigd en niet-bekostigde onderwijsinstellingen) en/of (ii) voltijd- en dee
	55. Evenals partijen vindt de ACM het voor de hand liggend dat het erkend HBO, het erkend MBO en het niet-erkend cursorisch onderwijs onderdeel uitmaken van aparte mogelijke productmarkten. Het onderzoek van de ACM heeft in dit stadium echter onvoldoende informatie en inzicht gegeven in de mogelijke markt voor erkend HBO om te kunnen beoordelen of een nader onderscheid dient te worden gemaakt op basis van: (i) financieringswijze (bekostigd en niet-bekostigde onderwijsinstellingen) en/of (ii) voltijd- en dee


	HBO tegen elkaar afwegen. Deze inzichten zijn van belang, aangezien het niet onaannemelijk is dat bepaalde nauwere segmentaties tot een mededingingsprobleem kunnen leiden.  
	HBO tegen elkaar afwegen. Deze inzichten zijn van belang, aangezien het niet onaannemelijk is dat bepaalde nauwere segmentaties tot een mededingingsprobleem kunnen leiden.  
	HBO tegen elkaar afwegen. Deze inzichten zijn van belang, aangezien het niet onaannemelijk is dat bepaalde nauwere segmentaties tot een mededingingsprobleem kunnen leiden.  


	6.2.2 Mogelijke markt(en) voor erkend MBO 
	 
	Standpunt partijen 
	56. Partijen gaan uit van een aparte markt voor erkend MBO en voeren evenals voor het erkend HBO aan dat geen nader onderscheid dient te worden gemaakt tussen (i) bekostigd en particulier onderwijs en tussen (ii) voltijd en deeltijdonderwijs. 
	56. Partijen gaan uit van een aparte markt voor erkend MBO en voeren evenals voor het erkend HBO aan dat geen nader onderscheid dient te worden gemaakt tussen (i) bekostigd en particulier onderwijs en tussen (ii) voltijd en deeltijdonderwijs. 
	56. Partijen gaan uit van een aparte markt voor erkend MBO en voeren evenals voor het erkend HBO aan dat geen nader onderscheid dient te worden gemaakt tussen (i) bekostigd en particulier onderwijs en tussen (ii) voltijd en deeltijdonderwijs. 

	57. Ook in het kader van het erkend MBO stellen partijen ten eerste dat, hoewel er een verschil kan bestaan tussen het lesgeld van bekostigde onderwijsinstellingen en niet-bekostigde onderwijsinstellingen, instellingen vooral concurreren op factoren zoals de kwaliteit en de sfeer van de onderwijsinstelling. Daarnaast is de inhoud van onderwijsinstellingen vergelijkbaar, omdat particuliere onderwijsaanbieders in het CREBO-register kunnen worden opgenomen met als resultaat dat vergelijkbare diploma’s worden a
	57. Ook in het kader van het erkend MBO stellen partijen ten eerste dat, hoewel er een verschil kan bestaan tussen het lesgeld van bekostigde onderwijsinstellingen en niet-bekostigde onderwijsinstellingen, instellingen vooral concurreren op factoren zoals de kwaliteit en de sfeer van de onderwijsinstelling. Daarnaast is de inhoud van onderwijsinstellingen vergelijkbaar, omdat particuliere onderwijsaanbieders in het CREBO-register kunnen worden opgenomen met als resultaat dat vergelijkbare diploma’s worden a

	58. Daarnaast merken partijen ook hier op dat sprake is van aanbodsubstitutie, aangezien bekostigde MBO-instellingen ook niet-bekostigde opleidingen kunnen aanbieden. Ook merken partijen op dat door het LLO-beleid en een actief beleid ten behoeve van het flexibiliseren van het onderwijs de concurrentiedruk vanuit bekostigde instellingen op particuliere onderwijsaanbieders is toegenomen en ook verder zal toenemen de komende jaren. 
	58. Daarnaast merken partijen ook hier op dat sprake is van aanbodsubstitutie, aangezien bekostigde MBO-instellingen ook niet-bekostigde opleidingen kunnen aanbieden. Ook merken partijen op dat door het LLO-beleid en een actief beleid ten behoeve van het flexibiliseren van het onderwijs de concurrentiedruk vanuit bekostigde instellingen op particuliere onderwijsaanbieders is toegenomen en ook verder zal toenemen de komende jaren. 

	59. Ten tweede dient volgens partijen geen nader onderscheid te worden gemaakt tussen het voltijd (BOL) en deeltijd (BBL en OVO34)-segment. Partijen merken op dat de doelgroep van BOL- en BBL-opleidingen verschilt (de schoolverlaters versus studenten die doorgaans ouder zijn dan 20 jaar), maar voeren aan dat in het bijzonder vanwege de aanwezige aanbodsubstitutie geen relevant onderscheid bestaat tussen BOL-opleidingen enerzijds en BBL/OVO-opleidingen anderzijds.  
	59. Ten tweede dient volgens partijen geen nader onderscheid te worden gemaakt tussen het voltijd (BOL) en deeltijd (BBL en OVO34)-segment. Partijen merken op dat de doelgroep van BOL- en BBL-opleidingen verschilt (de schoolverlaters versus studenten die doorgaans ouder zijn dan 20 jaar), maar voeren aan dat in het bijzonder vanwege de aanwezige aanbodsubstitutie geen relevant onderscheid bestaat tussen BOL-opleidingen enerzijds en BBL/OVO-opleidingen anderzijds.  


	34 OVO is de niet-bekostigde variant van BBL. 
	34 OVO is de niet-bekostigde variant van BBL. 
	35 Gespreksverslag […], p. 4. ; Gespreksverslag […], p. 3 
	36 Gespreksverslag […], p.5; Gespreksverslag […], p. 4; Gespreksverslag […], p. 3 

	 
	Opvatting marktpartijen 
	60. Het marktonderzoek onder marktpartijen die actief zijn op het gebied van erkend MBO (bekostigde onderwijsinstellingen) geeft een beeld dat vergelijkbaar is met het HBO en bevestigt eveneens de daarbij genoemde verschillende gezichtspunten.  
	60. Het marktonderzoek onder marktpartijen die actief zijn op het gebied van erkend MBO (bekostigde onderwijsinstellingen) geeft een beeld dat vergelijkbaar is met het HBO en bevestigt eveneens de daarbij genoemde verschillende gezichtspunten.  
	60. Het marktonderzoek onder marktpartijen die actief zijn op het gebied van erkend MBO (bekostigde onderwijsinstellingen) geeft een beeld dat vergelijkbaar is met het HBO en bevestigt eveneens de daarbij genoemde verschillende gezichtspunten.  

	61. Ten eerste merken marktpartijen op dat ook voor het erkend MBO geldt dat de voltijdopleidingen (BOL) doorgaans een andere doelgroep bedienen dan het deeltijd BBL-onderwijs. Waar de BOL-opleidingen zich vooral richten op de jonge schoolverlater, bedienen de BBL-opleidingen meestal een groep studenten die ouder is.35  
	61. Ten eerste merken marktpartijen op dat ook voor het erkend MBO geldt dat de voltijdopleidingen (BOL) doorgaans een andere doelgroep bedienen dan het deeltijd BBL-onderwijs. Waar de BOL-opleidingen zich vooral richten op de jonge schoolverlater, bedienen de BBL-opleidingen meestal een groep studenten die ouder is.35  

	62. Ten tweede komt ook hier een verscheidenheid aan factoren naar voren die volgens marktpartijen een rol spelen in het keuzeproces van een student. Marktpartijen merken op dat de schoolverlater met name let op de geschiktheid van een bepaalde opleiding, de sfeer en de voorlichting die wordt gegeven tijdens open dagen.36 De oudere studenten/afnemers van BBL-opleidingen letten volgens marktpartijen vooral op het beschikbare aanbod, de vereiste 
	62. Ten tweede komt ook hier een verscheidenheid aan factoren naar voren die volgens marktpartijen een rol spelen in het keuzeproces van een student. Marktpartijen merken op dat de schoolverlater met name let op de geschiktheid van een bepaalde opleiding, de sfeer en de voorlichting die wordt gegeven tijdens open dagen.36 De oudere studenten/afnemers van BBL-opleidingen letten volgens marktpartijen vooral op het beschikbare aanbod, de vereiste 


	tijdsinvestering, kosten, mogelijkheden om een bepaald kwalificatieniveau te behalen en marketing via het internet.37  
	tijdsinvestering, kosten, mogelijkheden om een bepaald kwalificatieniveau te behalen en marketing via het internet.37  
	tijdsinvestering, kosten, mogelijkheden om een bepaald kwalificatieniveau te behalen en marketing via het internet.37  

	63. Ten tweede bevestigt het marktonderzoek van partijen de stelling van partijen dat diverse factoren een rol spelen wanneer een student een keuze maakt voor een bepaalde onderwijsinstelling. Uit het marktonderzoek is echter geen eenduidig beeld naar voren gekomen van de mate waarin de genoemde factoren van belang, dan wel doorslaggevend, zijn in dit keuzeproces. Zo wijzen twee marktpartijen op overwegend praktische overwegingen die een student meeneemt in de keuze voor een onderwijsinstelling, zoals de ma
	63. Ten tweede bevestigt het marktonderzoek van partijen de stelling van partijen dat diverse factoren een rol spelen wanneer een student een keuze maakt voor een bepaalde onderwijsinstelling. Uit het marktonderzoek is echter geen eenduidig beeld naar voren gekomen van de mate waarin de genoemde factoren van belang, dan wel doorslaggevend, zijn in dit keuzeproces. Zo wijzen twee marktpartijen op overwegend praktische overwegingen die een student meeneemt in de keuze voor een onderwijsinstelling, zoals de ma

	64. Ook (bekostigde) marktpartijen die actief zijn in het erkend MBO geven aan dat dat het ontwikkelen en toevoegen van nieuwe erkende opleidingen geen eenvoudig proces is. Marktpartijen merken op dat het ontwikkelen van een nieuwe opleiding erg veel tijd kost, kostbaar is en bovendien onderhevig is aan veel regelgeving (die gekoppeld is aan de bekostiging van onderwijsinstellingen).40 Particuliere instellingen en de particuliere takken van bekostigde instellingen kunnen makkelijker een opleiding aan hun pr
	64. Ook (bekostigde) marktpartijen die actief zijn in het erkend MBO geven aan dat dat het ontwikkelen en toevoegen van nieuwe erkende opleidingen geen eenvoudig proces is. Marktpartijen merken op dat het ontwikkelen van een nieuwe opleiding erg veel tijd kost, kostbaar is en bovendien onderhevig is aan veel regelgeving (die gekoppeld is aan de bekostiging van onderwijsinstellingen).40 Particuliere instellingen en de particuliere takken van bekostigde instellingen kunnen makkelijker een opleiding aan hun pr


	37 Gespreksverslag […], p. 5; Gespreksverslag […], p. 3; Gespreksverslag […]p. 3. 
	37 Gespreksverslag […], p. 5; Gespreksverslag […], p. 3; Gespreksverslag […]p. 3. 
	38 Gespreksverslag […], p. 4; Gespreksverslag […]; Gespreksverslag […], p. 4. 
	39 Gespreksverslag […], p. 4 
	40 Gespreksverslag […], p. 5; Gespreksverslag […], p. 5; Gespreksverslag […], p. 5. 

	 
	Beoordeling ACM 
	65. Noch de ACM, noch de Europese Commissie heeft eerder een markt of markt(en) afgebakend voor erkend MBO. Zoals eerder benoemd, vindt de ACM evenals partijen voor de hand liggend dat het erkend MBO een aparte mogelijke productmarkt vormt. De ACM heeft in dit stadium echter onvoldoende informatie en inzicht verkregen om te kunnen beoordelen of een nader onderscheid dient te worden gemaakt op basis van: (i) financieringswijze (bekostigd en niet-bekostigde onderwijsinstellingen) en/of (ii) voltijd- en deelti
	65. Noch de ACM, noch de Europese Commissie heeft eerder een markt of markt(en) afgebakend voor erkend MBO. Zoals eerder benoemd, vindt de ACM evenals partijen voor de hand liggend dat het erkend MBO een aparte mogelijke productmarkt vormt. De ACM heeft in dit stadium echter onvoldoende informatie en inzicht verkregen om te kunnen beoordelen of een nader onderscheid dient te worden gemaakt op basis van: (i) financieringswijze (bekostigd en niet-bekostigde onderwijsinstellingen) en/of (ii) voltijd- en deelti
	65. Noch de ACM, noch de Europese Commissie heeft eerder een markt of markt(en) afgebakend voor erkend MBO. Zoals eerder benoemd, vindt de ACM evenals partijen voor de hand liggend dat het erkend MBO een aparte mogelijke productmarkt vormt. De ACM heeft in dit stadium echter onvoldoende informatie en inzicht verkregen om te kunnen beoordelen of een nader onderscheid dient te worden gemaakt op basis van: (i) financieringswijze (bekostigd en niet-bekostigde onderwijsinstellingen) en/of (ii) voltijd- en deelti

	66. In een eventuele vergunningsfase zal de ACM onder andere het bovenstaande nader onderzoeken. 
	66. In een eventuele vergunningsfase zal de ACM onder andere het bovenstaande nader onderzoeken. 


	 
	6.2.3 Mogelijke markt(en) voor niet-erkend cursorisch onderwijs 
	 
	Standpunt partijen 
	67. Partijen gaan uit van een markt voor niet-erkend cursorisch onderwijs. Volgens partijen omvat deze markt cursussen en andere opleidingen die niet resulteren in een wettelijk erkend diploma 
	67. Partijen gaan uit van een markt voor niet-erkend cursorisch onderwijs. Volgens partijen omvat deze markt cursussen en andere opleidingen die niet resulteren in een wettelijk erkend diploma 
	67. Partijen gaan uit van een markt voor niet-erkend cursorisch onderwijs. Volgens partijen omvat deze markt cursussen en andere opleidingen die niet resulteren in een wettelijk erkend diploma 


	(opleidingen die niet zijn ingeschreven in het CREBO- of CROHO-register). Volgens partijen is het niet nodig om binnen deze markt een nader onderscheid te maken naar opleidingsrichting en/of opleidingsniveau, nu marktpartijen relatief gemakkelijk hun bestaande cursusaanbod kunnen uitbreiden. Volgens partijen is een onderscheid tussen afstands- en klassikaal onderwijs en onderscheid naar type afnemer eveneens overbodig.  
	(opleidingen die niet zijn ingeschreven in het CREBO- of CROHO-register). Volgens partijen is het niet nodig om binnen deze markt een nader onderscheid te maken naar opleidingsrichting en/of opleidingsniveau, nu marktpartijen relatief gemakkelijk hun bestaande cursusaanbod kunnen uitbreiden. Volgens partijen is een onderscheid tussen afstands- en klassikaal onderwijs en onderscheid naar type afnemer eveneens overbodig.  
	(opleidingen die niet zijn ingeschreven in het CREBO- of CROHO-register). Volgens partijen is het niet nodig om binnen deze markt een nader onderscheid te maken naar opleidingsrichting en/of opleidingsniveau, nu marktpartijen relatief gemakkelijk hun bestaande cursusaanbod kunnen uitbreiden. Volgens partijen is een onderscheid tussen afstands- en klassikaal onderwijs en onderscheid naar type afnemer eveneens overbodig.  

	68. Hoewel de ACM in NHA/Waldeck een onderscheid heeft overwogen naar aanbod aan zakelijke partijen en aanbod aan particulieren, is er volgens partijen vanuit een aanbodperspectief bezien geen relevant verschil tussen zakelijke en particuliere afnemers van cursussen. Hierbij geldt volgens partijen dat aanbieders van cursussen aan particulieren net zo goed in staat zijn om lespakketten te ontwikkelen voor bedrijven en vice versa.  
	68. Hoewel de ACM in NHA/Waldeck een onderscheid heeft overwogen naar aanbod aan zakelijke partijen en aanbod aan particulieren, is er volgens partijen vanuit een aanbodperspectief bezien geen relevant verschil tussen zakelijke en particuliere afnemers van cursussen. Hierbij geldt volgens partijen dat aanbieders van cursussen aan particulieren net zo goed in staat zijn om lespakketten te ontwikkelen voor bedrijven en vice versa.  


	 
	Opvatting marktpartijen 
	69. Uit het marktonderzoek volgt dat sprake is van verschillende soorten afnemers van niet-erkend cursorisch onderwijs; dit omvat zowel particulieren (individueel) als grotere bedrijven.41 Marktpartijen geven aan dat bij cursussen die worden gegeven aan (grotere) bedrijven, het inkoopproces veelal verloopt via onderhandse aanbestedingen. In deze aanbestedingen letten bedrijven vooral op de omvang van de aanbieder, de prijs en de variëteit in het aanbod. 42 
	69. Uit het marktonderzoek volgt dat sprake is van verschillende soorten afnemers van niet-erkend cursorisch onderwijs; dit omvat zowel particulieren (individueel) als grotere bedrijven.41 Marktpartijen geven aan dat bij cursussen die worden gegeven aan (grotere) bedrijven, het inkoopproces veelal verloopt via onderhandse aanbestedingen. In deze aanbestedingen letten bedrijven vooral op de omvang van de aanbieder, de prijs en de variëteit in het aanbod. 42 
	69. Uit het marktonderzoek volgt dat sprake is van verschillende soorten afnemers van niet-erkend cursorisch onderwijs; dit omvat zowel particulieren (individueel) als grotere bedrijven.41 Marktpartijen geven aan dat bij cursussen die worden gegeven aan (grotere) bedrijven, het inkoopproces veelal verloopt via onderhandse aanbestedingen. In deze aanbestedingen letten bedrijven vooral op de omvang van de aanbieder, de prijs en de variëteit in het aanbod. 42 

	70. Uit het marktonderzoek is geen eenduidig beeld naar voren gekomen over hoe eenvoudig of moeilijk het is voor aanbieders van niet-erkend cursorisch onderwijs om cursussen toe te voegen aan het bestaande aanbod. Zo merkt een marktpartij op dat het uitbreiden van het programma relatief eenvoudig is en dat de moeilijkheid vooral is gelegen in het creëren van naamsbekendheid en de daarbij behorende marketing.43 Een andere markpartij geeft echter aan dat de ontwikkeling van nieuwe programma’s tamelijk moeilij
	70. Uit het marktonderzoek is geen eenduidig beeld naar voren gekomen over hoe eenvoudig of moeilijk het is voor aanbieders van niet-erkend cursorisch onderwijs om cursussen toe te voegen aan het bestaande aanbod. Zo merkt een marktpartij op dat het uitbreiden van het programma relatief eenvoudig is en dat de moeilijkheid vooral is gelegen in het creëren van naamsbekendheid en de daarbij behorende marketing.43 Een andere markpartij geeft echter aan dat de ontwikkeling van nieuwe programma’s tamelijk moeilij


	41 Gespreksverslag […], p. 3; Gespreksverslag […], p. 3. 
	41 Gespreksverslag […], p. 3; Gespreksverslag […], p. 3. 
	42 Gespreksverslag […], p. 3; Gespreksverslag […].  
	43 Gespreksverslag […], p. 6. 
	44 Gespreksverslag […], p. 6. 
	45 Zie bijvoorbeeld bijlage 1 bij additionele antwoorden, Bijlage 25 bij additionele antwoorden. 

	 
	Beoordeling ACM 
	71. Zoals hierboven benoemd gaat de ACM evenals partijen uit van een aparte mogelijke markt voor niet-erkend cursorisch onderwijs. In dit stadium heeft de ACM nog onvoldoende informatie en inzicht verkregen in het concurrentiële speelveld. Hoewel partijen op verzoek van de ACM een aantal interne documenten hebben overgelegd waaruit is op te maken dat zij de concurrentie per “label” en/of vakgebied en/of afnemer beoordelen45, heeft de ACM onvoldoende inzicht verkregen om te kunnen beoordelen of deze mogelijk
	71. Zoals hierboven benoemd gaat de ACM evenals partijen uit van een aparte mogelijke markt voor niet-erkend cursorisch onderwijs. In dit stadium heeft de ACM nog onvoldoende informatie en inzicht verkregen in het concurrentiële speelveld. Hoewel partijen op verzoek van de ACM een aantal interne documenten hebben overgelegd waaruit is op te maken dat zij de concurrentie per “label” en/of vakgebied en/of afnemer beoordelen45, heeft de ACM onvoldoende inzicht verkregen om te kunnen beoordelen of deze mogelijk
	71. Zoals hierboven benoemd gaat de ACM evenals partijen uit van een aparte mogelijke markt voor niet-erkend cursorisch onderwijs. In dit stadium heeft de ACM nog onvoldoende informatie en inzicht verkregen in het concurrentiële speelveld. Hoewel partijen op verzoek van de ACM een aantal interne documenten hebben overgelegd waaruit is op te maken dat zij de concurrentie per “label” en/of vakgebied en/of afnemer beoordelen45, heeft de ACM onvoldoende inzicht verkregen om te kunnen beoordelen of deze mogelijk


	72. In een eventuele vergunningsfase zal de ACM het bovenstaande nader onderzoeken. 
	72. In een eventuele vergunningsfase zal de ACM het bovenstaande nader onderzoeken. 
	72. In een eventuele vergunningsfase zal de ACM het bovenstaande nader onderzoeken. 


	6.3 Relevante geografische markten 
	73. Met betrekking tot de in 6.2 besproken relevante productmarkten, zal de ACM hierna ingaan op de mogelijke relevante geografische markten. De ACM zal achtereenvolgens ingaan op (i) de mogelijke markt(en) voor het aanbieden van erkend HBO, (ii) de mogelijke markt(en) voor het aanbieden van erkend MBO en (iii) de mogelijke markt(en) voor niet-erkend cursorisch onderwijs. 
	73. Met betrekking tot de in 6.2 besproken relevante productmarkten, zal de ACM hierna ingaan op de mogelijke relevante geografische markten. De ACM zal achtereenvolgens ingaan op (i) de mogelijke markt(en) voor het aanbieden van erkend HBO, (ii) de mogelijke markt(en) voor het aanbieden van erkend MBO en (iii) de mogelijke markt(en) voor niet-erkend cursorisch onderwijs. 
	73. Met betrekking tot de in 6.2 besproken relevante productmarkten, zal de ACM hierna ingaan op de mogelijke relevante geografische markten. De ACM zal achtereenvolgens ingaan op (i) de mogelijke markt(en) voor het aanbieden van erkend HBO, (ii) de mogelijke markt(en) voor het aanbieden van erkend MBO en (iii) de mogelijke markt(en) voor niet-erkend cursorisch onderwijs. 


	6.3.1 Mogelijke markt(en) voor erkend HBO 
	 
	Standpunt partijen 
	74. Partijen voeren aan dat de markt voor erkend HBO nationaal in omvang is. Volgens partijen is er sprake van homogene concurrentievoorwaarden in Nederland door onder andere het wettelijk kader van het WHW, de homogeniteit van het HBO en het nationale toezicht op de kwaliteit van opleidingen door de NVAO. 
	74. Partijen voeren aan dat de markt voor erkend HBO nationaal in omvang is. Volgens partijen is er sprake van homogene concurrentievoorwaarden in Nederland door onder andere het wettelijk kader van het WHW, de homogeniteit van het HBO en het nationale toezicht op de kwaliteit van opleidingen door de NVAO. 
	74. Partijen voeren aan dat de markt voor erkend HBO nationaal in omvang is. Volgens partijen is er sprake van homogene concurrentievoorwaarden in Nederland door onder andere het wettelijk kader van het WHW, de homogeniteit van het HBO en het nationale toezicht op de kwaliteit van opleidingen door de NVAO. 


	 
	Opvatting marktpartijen 
	75. Uit het marktonderzoek van de ACM hebben diverse marktpartijen aangegeven dat de keuze voor een onderwijsinstellingen deels regionaal bepaald is (en/of dat “de regio” een rol speelt in het keuzeproces van de student) en dat concurrentie met andere onderwijsinstellingen ook grotendeels op regionaal niveau plaatsvindt.46 Een enkele marktpartij merkt op dat voor voltijdstudenten de woon-studie afstand in steeds mindere mate van belang is.47 Daarnaast hebben marktpartijen de ACM erop gewezen dat bekostigde 
	75. Uit het marktonderzoek van de ACM hebben diverse marktpartijen aangegeven dat de keuze voor een onderwijsinstellingen deels regionaal bepaald is (en/of dat “de regio” een rol speelt in het keuzeproces van de student) en dat concurrentie met andere onderwijsinstellingen ook grotendeels op regionaal niveau plaatsvindt.46 Een enkele marktpartij merkt op dat voor voltijdstudenten de woon-studie afstand in steeds mindere mate van belang is.47 Daarnaast hebben marktpartijen de ACM erop gewezen dat bekostigde 
	75. Uit het marktonderzoek van de ACM hebben diverse marktpartijen aangegeven dat de keuze voor een onderwijsinstellingen deels regionaal bepaald is (en/of dat “de regio” een rol speelt in het keuzeproces van de student) en dat concurrentie met andere onderwijsinstellingen ook grotendeels op regionaal niveau plaatsvindt.46 Een enkele marktpartij merkt op dat voor voltijdstudenten de woon-studie afstand in steeds mindere mate van belang is.47 Daarnaast hebben marktpartijen de ACM erop gewezen dat bekostigde 


	46 Gespreksverslag […], p. 4; Gespreksverslag […], p. 4; Gespreksverslag […], p.4 
	46 Gespreksverslag […], p. 4; Gespreksverslag […], p. 4; Gespreksverslag […], p.4 
	47 Gespreksverslag […], p. 6. 

	 
	Beoordeling ACM 
	76. Uit het marktonderzoek en een eerste analyse van data die de ACM heeft verkregen van DUO, zijn aanwijzingen naar voren gekomen dat de geografische afbakening van de mogelijke markt voor erkend HBO nauwer is dan nationaal. Uit de van DUO verkregen data volgt dat studenten van onderwijsinstellingen voor het overgrote deel uit de regio komen. Dit is eveneens naar voren gekomen in de diverse gesprekken die de ACM heeft gevoerd met marktpartijen.  
	76. Uit het marktonderzoek en een eerste analyse van data die de ACM heeft verkregen van DUO, zijn aanwijzingen naar voren gekomen dat de geografische afbakening van de mogelijke markt voor erkend HBO nauwer is dan nationaal. Uit de van DUO verkregen data volgt dat studenten van onderwijsinstellingen voor het overgrote deel uit de regio komen. Dit is eveneens naar voren gekomen in de diverse gesprekken die de ACM heeft gevoerd met marktpartijen.  
	76. Uit het marktonderzoek en een eerste analyse van data die de ACM heeft verkregen van DUO, zijn aanwijzingen naar voren gekomen dat de geografische afbakening van de mogelijke markt voor erkend HBO nauwer is dan nationaal. Uit de van DUO verkregen data volgt dat studenten van onderwijsinstellingen voor het overgrote deel uit de regio komen. Dit is eveneens naar voren gekomen in de diverse gesprekken die de ACM heeft gevoerd met marktpartijen.  

	77. In dit stadium is de ACM daarom nog niet in staat om de geografische markt voor erkend HBO af te bakenen. In een eventuele vergunningsfase zal de ACM dit nader onderzoeken.  
	77. In dit stadium is de ACM daarom nog niet in staat om de geografische markt voor erkend HBO af te bakenen. In een eventuele vergunningsfase zal de ACM dit nader onderzoeken.  


	6.3.2 Mogelijke markt(en) voor erkend MBO 
	 
	Standpunt partijen 
	78. Partijen voeren aan dat de markt voor erkend MBO nationaal in omvang is. Volgens partijen is er evenals voor het HBO sprake van homogene concurrentievoorwaarden in Nederland door onder andere het nationale wettelijk kader. 
	78. Partijen voeren aan dat de markt voor erkend MBO nationaal in omvang is. Volgens partijen is er evenals voor het HBO sprake van homogene concurrentievoorwaarden in Nederland door onder andere het nationale wettelijk kader. 
	78. Partijen voeren aan dat de markt voor erkend MBO nationaal in omvang is. Volgens partijen is er evenals voor het HBO sprake van homogene concurrentievoorwaarden in Nederland door onder andere het nationale wettelijk kader. 


	 
	Opvatting marktpartijen 
	79. Uit het marktonderzoek van de ACM hebben diverse marktpartijen aangegeven dat “de regio” een rol speelt in het keuzeproces van de student en de concurrentie met andere onderwijsinstellingen.48 Daarnaast hebben marktpartijen de ACM erop gewezen dat bekostigde onderwijsinstellingen gebonden zijn aan een bepaald “verzorgingsgebied” en slechts binnen dit gebied onderwijs mogen aanbieden. 
	79. Uit het marktonderzoek van de ACM hebben diverse marktpartijen aangegeven dat “de regio” een rol speelt in het keuzeproces van de student en de concurrentie met andere onderwijsinstellingen.48 Daarnaast hebben marktpartijen de ACM erop gewezen dat bekostigde onderwijsinstellingen gebonden zijn aan een bepaald “verzorgingsgebied” en slechts binnen dit gebied onderwijs mogen aanbieden. 
	79. Uit het marktonderzoek van de ACM hebben diverse marktpartijen aangegeven dat “de regio” een rol speelt in het keuzeproces van de student en de concurrentie met andere onderwijsinstellingen.48 Daarnaast hebben marktpartijen de ACM erop gewezen dat bekostigde onderwijsinstellingen gebonden zijn aan een bepaald “verzorgingsgebied” en slechts binnen dit gebied onderwijs mogen aanbieden. 


	48 Gespreksverslag […], p. 3; Gespreksverslag […], p. 4 
	48 Gespreksverslag […], p. 3; Gespreksverslag […], p. 4 
	49 Besluit nr. 3125/44 van 11 augustus 2003 inzake NHA vs LOI, randnummer 54. 

	 
	Beoordeling ACM 
	80. Uit het marktonderzoek en een eerste analyse van data die de ACM heeft verkregen van DUO, zijn aanwijzingen naar voren gekomen dat de geografische afbakening van de mogelijke markt voor erkend MBO nauwer is dan nationaal. Uit de van DUO verkregen data volgt dat studenten van onderwijsinstellingen voor het overgrote deel uit de regio komen. Dit is eveneens naar voren gekomen in de diverse gesprekken die de ACM heeft gevoerd met marktpartijen.  
	80. Uit het marktonderzoek en een eerste analyse van data die de ACM heeft verkregen van DUO, zijn aanwijzingen naar voren gekomen dat de geografische afbakening van de mogelijke markt voor erkend MBO nauwer is dan nationaal. Uit de van DUO verkregen data volgt dat studenten van onderwijsinstellingen voor het overgrote deel uit de regio komen. Dit is eveneens naar voren gekomen in de diverse gesprekken die de ACM heeft gevoerd met marktpartijen.  
	80. Uit het marktonderzoek en een eerste analyse van data die de ACM heeft verkregen van DUO, zijn aanwijzingen naar voren gekomen dat de geografische afbakening van de mogelijke markt voor erkend MBO nauwer is dan nationaal. Uit de van DUO verkregen data volgt dat studenten van onderwijsinstellingen voor het overgrote deel uit de regio komen. Dit is eveneens naar voren gekomen in de diverse gesprekken die de ACM heeft gevoerd met marktpartijen.  

	81. In dit stadium is de ACM daarom nog niet in staat om de geografische markt voor erkend MBO af te bakenen. In een eventuele vergunningsfase zal de ACM dit nader onderzoeken.  
	81. In dit stadium is de ACM daarom nog niet in staat om de geografische markt voor erkend MBO af te bakenen. In een eventuele vergunningsfase zal de ACM dit nader onderzoeken.  


	6.3.3 Mogelijke markt(en) voor niet-erkend cursorisch onderwijs 
	 
	Standpunt partijen 
	82. Partijen stellen dat de markt voor niet-erkend cursorisch onderwijs minstens nationaal in omvang is. Partijen verwijzen onder andere naar NHA/LOI, waar de NMa overwoog dat de geografische markt voor particulier schriftelijk onderwijs nationaal in omvang is.49 Partijen voeren echter aan dat de geografische markt minstens nationaal is, aangezien partijen in toenemende mate concurrentiedruk ervaren van internationale alternatieven zoals LinkedIn learning en edX en Nederlandse consumenten kunnen kiezen voor
	82. Partijen stellen dat de markt voor niet-erkend cursorisch onderwijs minstens nationaal in omvang is. Partijen verwijzen onder andere naar NHA/LOI, waar de NMa overwoog dat de geografische markt voor particulier schriftelijk onderwijs nationaal in omvang is.49 Partijen voeren echter aan dat de geografische markt minstens nationaal is, aangezien partijen in toenemende mate concurrentiedruk ervaren van internationale alternatieven zoals LinkedIn learning en edX en Nederlandse consumenten kunnen kiezen voor
	82. Partijen stellen dat de markt voor niet-erkend cursorisch onderwijs minstens nationaal in omvang is. Partijen verwijzen onder andere naar NHA/LOI, waar de NMa overwoog dat de geografische markt voor particulier schriftelijk onderwijs nationaal in omvang is.49 Partijen voeren echter aan dat de geografische markt minstens nationaal is, aangezien partijen in toenemende mate concurrentiedruk ervaren van internationale alternatieven zoals LinkedIn learning en edX en Nederlandse consumenten kunnen kiezen voor


	 
	Beoordeling ACM 
	83. Uit het marktonderzoek van de ACM is geen eenduidig beeld naar voren gekomen over de schaal waarop de concurrentie binnen de mogelijke markt voor niet-erkend cursorisch onderwijs plaatsvindt. Daarnaast kan de ACM op basis van het marktonderzoek niet uitsluiten dat de geografische markt varieert, afhankelijk van het vakgebied waarin niet-erkend cursorisch onderwijs wordt aangeboden. Bovendien dateert het besluit NHA/LOI van 2005 en heeft de Nederlandse onderwijsmarkt diverse ontwikkelingen ondergaan. De 
	83. Uit het marktonderzoek van de ACM is geen eenduidig beeld naar voren gekomen over de schaal waarop de concurrentie binnen de mogelijke markt voor niet-erkend cursorisch onderwijs plaatsvindt. Daarnaast kan de ACM op basis van het marktonderzoek niet uitsluiten dat de geografische markt varieert, afhankelijk van het vakgebied waarin niet-erkend cursorisch onderwijs wordt aangeboden. Bovendien dateert het besluit NHA/LOI van 2005 en heeft de Nederlandse onderwijsmarkt diverse ontwikkelingen ondergaan. De 
	83. Uit het marktonderzoek van de ACM is geen eenduidig beeld naar voren gekomen over de schaal waarop de concurrentie binnen de mogelijke markt voor niet-erkend cursorisch onderwijs plaatsvindt. Daarnaast kan de ACM op basis van het marktonderzoek niet uitsluiten dat de geografische markt varieert, afhankelijk van het vakgebied waarin niet-erkend cursorisch onderwijs wordt aangeboden. Bovendien dateert het besluit NHA/LOI van 2005 en heeft de Nederlandse onderwijsmarkt diverse ontwikkelingen ondergaan. De 

	84. De ACM heeft met name onvoldoende inzicht in (i) het keuzeproces van de afnemers en (ii) in hoeverre het concurrentie zich binnen een bepaalde regio afspeelt en of dit verschilt per type aanbieder. In een eventuele vergunningsfase zal de ACM dit nader onderzoeken.  
	84. De ACM heeft met name onvoldoende inzicht in (i) het keuzeproces van de afnemers en (ii) in hoeverre het concurrentie zich binnen een bepaalde regio afspeelt en of dit verschilt per type aanbieder. In een eventuele vergunningsfase zal de ACM dit nader onderzoeken.  


	6.4 Gevolgen van de voorgenomen concentratie 
	85. In het hiernavolgende zal de ACM de mogelijke horizontale gevolgen van de voorgenomen concentratie bespreken. 
	85. In het hiernavolgende zal de ACM de mogelijke horizontale gevolgen van de voorgenomen concentratie bespreken. 
	85. In het hiernavolgende zal de ACM de mogelijke horizontale gevolgen van de voorgenomen concentratie bespreken. 


	6.4.1 Markt(en) voor erkend HBO 
	 
	Standpunt partijen 
	86. Partijen voeren aan dat de voorgenomen concentratie niet resulteert in een significante beperking van de mededinging op de mogelijke markt voor erkend HBO en/of op de mogelijk nauwere markt(en) voor erkend HBO nader onderscheiden naar onderwijsvorm (voltijd/deeltijd) en/of financieringswijze (bekostigd en particulier). Volgens partijen is hun (geschatte) gezamenlijke marktaandeel op deze mogelijke markt(en) beperkt. De door partijen berekende marktaandelen zijn weergegeven in Tabel 1: 
	86. Partijen voeren aan dat de voorgenomen concentratie niet resulteert in een significante beperking van de mededinging op de mogelijke markt voor erkend HBO en/of op de mogelijk nauwere markt(en) voor erkend HBO nader onderscheiden naar onderwijsvorm (voltijd/deeltijd) en/of financieringswijze (bekostigd en particulier). Volgens partijen is hun (geschatte) gezamenlijke marktaandeel op deze mogelijke markt(en) beperkt. De door partijen berekende marktaandelen zijn weergegeven in Tabel 1: 
	86. Partijen voeren aan dat de voorgenomen concentratie niet resulteert in een significante beperking van de mededinging op de mogelijke markt voor erkend HBO en/of op de mogelijk nauwere markt(en) voor erkend HBO nader onderscheiden naar onderwijsvorm (voltijd/deeltijd) en/of financieringswijze (bekostigd en particulier). Volgens partijen is hun (geschatte) gezamenlijke marktaandeel op deze mogelijke markt(en) beperkt. De door partijen berekende marktaandelen zijn weergegeven in Tabel 1: 


	Tabel 1: Marktaandelen op de mogelijke markt(en) voor HBO (zoals geschat door partijen)  
	Table
	TR
	TH
	Span
	Mogelijke markt voor erkend HBO 

	TH
	Span
	NCOI Groep 

	TH
	Span
	de LOI 

	TH
	Span
	Totaal 

	Span

	Op basis van (geschatte omzet) 
	Op basis van (geschatte omzet) 
	Op basis van (geschatte omzet) 

	[0-10]% 
	[0-10]% 

	[0-10]% 
	[0-10]% 

	[0-10]% 
	[0-10]% 

	Span

	Onderscheid naar voltijd versus deeltijd: 
	Onderscheid naar voltijd versus deeltijd: 
	Onderscheid naar voltijd versus deeltijd: 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	Span

	segment erkend voltijd HBO 
	segment erkend voltijd HBO 
	segment erkend voltijd HBO 

	[0-10]% 
	[0-10]% 

	[0-10]% 
	[0-10]% 

	[0-10]% 
	[0-10]% 

	Span

	segment erkend deeltijd HBO 
	segment erkend deeltijd HBO 
	segment erkend deeltijd HBO 

	[0-10]% 
	[0-10]% 

	[0-10]% 
	[0-10]% 

	[0-10]% 
	[0-10]% 

	Span

	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	Span

	Onderscheid naar particulier versus bekostigd onderwijs 
	Onderscheid naar particulier versus bekostigd onderwijs 
	Onderscheid naar particulier versus bekostigd onderwijs 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	Span

	segment erkend particulier HBO 
	segment erkend particulier HBO 
	segment erkend particulier HBO 

	[10-20]% 
	[10-20]% 

	[0-10]% 
	[0-10]% 

	[20-30]% 
	[20-30]% 

	Span

	segment erkend bekostigd HBO 
	segment erkend bekostigd HBO 
	segment erkend bekostigd HBO 

	[0-10]% 
	[0-10]% 

	[0-10]% 
	[0-10]% 

	[0-10]% 
	[0-10]% 

	Span

	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	Span

	Op basis van studentenaantallen 
	Op basis van studentenaantallen 
	Op basis van studentenaantallen 

	[0-10]% 
	[0-10]% 

	[0-10]% 
	[0-10]% 

	[0-10]% 
	[0-10]% 

	Span

	Onderscheid naar voltijd versus deeltijd: 
	Onderscheid naar voltijd versus deeltijd: 
	Onderscheid naar voltijd versus deeltijd: 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	Span

	segment erkend voltijd HBO 
	segment erkend voltijd HBO 
	segment erkend voltijd HBO 

	[0-10]% 
	[0-10]% 

	[0-10]% 
	[0-10]% 

	[0-10]% 
	[0-10]% 

	Span

	segment erkend deeltijd HBO 
	segment erkend deeltijd HBO 
	segment erkend deeltijd HBO 

	[10-20]% 
	[10-20]% 

	[0-10]% 
	[0-10]% 

	[10-20]% 
	[10-20]% 

	Span

	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	Span

	Onderscheid naar particulier versus bekostigd onderwijs 
	Onderscheid naar particulier versus bekostigd onderwijs 
	Onderscheid naar particulier versus bekostigd onderwijs 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	Span

	segment erkend particulier HBO 
	segment erkend particulier HBO 
	segment erkend particulier HBO 

	[20-30]%50 
	[20-30]%50 

	[0-10]%51 
	[0-10]%51 

	[30-40]%52 
	[30-40]%52 

	Span

	segment erkend bekostigd HBO 
	segment erkend bekostigd HBO 
	segment erkend bekostigd HBO 

	[0-10]% 
	[0-10]% 

	[0-10]% 
	[0-10]% 

	[0-10]% 
	[0-10]% 

	Span


	50 Partijen voeren aan dat dit marktaandeel mogelijk te laag is omdat zij hun studentenaantallen hebben afgezet tegen een totale marktomvang die ook wetenschappelijk onderwijs omvat. 
	50 Partijen voeren aan dat dit marktaandeel mogelijk te laag is omdat zij hun studentenaantallen hebben afgezet tegen een totale marktomvang die ook wetenschappelijk onderwijs omvat. 
	51 Ibid. 
	52 Ibid. 

	 
	87. Partijen schatten hun marktaandelen op basis van hun eigen omzet ten opzichte van de totale marktomvang van de mogelijke markt(en). Partijen geven hun geschatte marktaandelen weer op basis van aantal studenten en omzet. De totale omvang van de mogelijke markt(en) baseren zij op verschillende publiek beschikbare bronnen. 
	87. Partijen schatten hun marktaandelen op basis van hun eigen omzet ten opzichte van de totale marktomvang van de mogelijke markt(en). Partijen geven hun geschatte marktaandelen weer op basis van aantal studenten en omzet. De totale omvang van de mogelijke markt(en) baseren zij op verschillende publiek beschikbare bronnen. 
	87. Partijen schatten hun marktaandelen op basis van hun eigen omzet ten opzichte van de totale marktomvang van de mogelijke markt(en). Partijen geven hun geschatte marktaandelen weer op basis van aantal studenten en omzet. De totale omvang van de mogelijke markt(en) baseren zij op verschillende publiek beschikbare bronnen. 

	88. De omvang van de mogelijke markt(en) op basis van het aantal studenten baseren partijen op de kennisbank van de Vereniging Hogescholen53 en op rapporten van NRTO54 en de Inspectie van 
	88. De omvang van de mogelijke markt(en) op basis van het aantal studenten baseren partijen op de kennisbank van de Vereniging Hogescholen53 en op rapporten van NRTO54 en de Inspectie van 


	53 Partijen verwijzen naar 
	53 Partijen verwijzen naar 
	53 Partijen verwijzen naar 
	https://www.vereniginghogescholen.nl/kennisbank/feiten-en-cijfers/artikelen/dashboard-instroom-inschrijvingen-en-diploma-s
	https://www.vereniginghogescholen.nl/kennisbank/feiten-en-cijfers/artikelen/dashboard-instroom-inschrijvingen-en-diploma-s

	.  

	54 NRTO - 
	54 NRTO - 
	Brancheverslag hoger onderwijs 2016
	Brancheverslag hoger onderwijs 2016

	 (hierna: NRTO 2016). 

	55 Inspectie van het Onderwijs – 
	55 Inspectie van het Onderwijs – 
	‘Rapport De Staat van het Onderwijs 2019’
	‘Rapport De Staat van het Onderwijs 2019’

	 (hierna: ‘Inspectie van het Onderwijs 2019’) . 

	56 Partijen verwijzen naar 
	56 Partijen verwijzen naar 
	https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80393ned/table?ts=1552389694100
	https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80393ned/table?ts=1552389694100

	.  

	57 Zie, voor meer informatie over bekostigd en particulier onderwijs, randnummers 
	57 Zie, voor meer informatie over bekostigd en particulier onderwijs, randnummers 
	32
	32

	 tot en met 
	35
	35

	 
	Fout! Verwijzingsbron 
	iet gevonden.
	van dit besluit.
	 

	58 Gespreksverslag […], p. 13.  

	het Onderwijs.55 Waar nodig combineren partijen de data afkomstig uit deze verschillende bronnen om tot de berekening van de totale marktomvang te komen.  
	het Onderwijs.55 Waar nodig combineren partijen de data afkomstig uit deze verschillende bronnen om tot de berekening van de totale marktomvang te komen.  
	het Onderwijs.55 Waar nodig combineren partijen de data afkomstig uit deze verschillende bronnen om tot de berekening van de totale marktomvang te komen.  

	89. De omvang van de mogelijke markt(en) op basis van de (geschatte) omzet baseren partijen voornamelijk op cijfers uit CBS-Statline56, maar ook op voorgenoemde rapporten. Waar nodig combineren partijen de data afkomstig uit deze verschillende bronnen om tot de berekening van een totale marktomvang te komen. 
	89. De omvang van de mogelijke markt(en) op basis van de (geschatte) omzet baseren partijen voornamelijk op cijfers uit CBS-Statline56, maar ook op voorgenoemde rapporten. Waar nodig combineren partijen de data afkomstig uit deze verschillende bronnen om tot de berekening van een totale marktomvang te komen. 

	90. Als mogelijke verklaring voor het verschil tussen hun marktaandeel op de mogelijke markt voor erkend deeltijd HBO op basis van studentenaantallen en op basis van omzet geven partijen aan dat bekostigde instellingen per student meer geld te besteden hebben dan particuliere instellingen. Particuliere onderwijsinstellingen zijn volgens partijen hierdoor genoodzaakt hogere collegegelden te hanteren.57 Partijen geven geen verklaring voor het verschil tussen hun marktaandeel op de mogelijke markt voor erkend 
	90. Als mogelijke verklaring voor het verschil tussen hun marktaandeel op de mogelijke markt voor erkend deeltijd HBO op basis van studentenaantallen en op basis van omzet geven partijen aan dat bekostigde instellingen per student meer geld te besteden hebben dan particuliere instellingen. Particuliere onderwijsinstellingen zijn volgens partijen hierdoor genoodzaakt hogere collegegelden te hanteren.57 Partijen geven geen verklaring voor het verschil tussen hun marktaandeel op de mogelijke markt voor erkend 

	91. In aanvulling op de door partijen geschatte marktaandelen, merken partijen op dat zij concurreren met 36 bekostigde hogescholen die soortgelijke opleidingen aanbieden. Bovendien zijn in Nederland nog eens 68 particuliere HBO instellingen actief, aldus partijen. Partijen zijn daarom van mening dat zij concurrentie ondervinden vanuit een significant aantal onderwijsinstellingen. Partijen voeren ook aan dat bekostigde onderwijsinstellingen een concurrentievoordeel genieten omdat de overheid de door hen aan
	91. In aanvulling op de door partijen geschatte marktaandelen, merken partijen op dat zij concurreren met 36 bekostigde hogescholen die soortgelijke opleidingen aanbieden. Bovendien zijn in Nederland nog eens 68 particuliere HBO instellingen actief, aldus partijen. Partijen zijn daarom van mening dat zij concurrentie ondervinden vanuit een significant aantal onderwijsinstellingen. Partijen voeren ook aan dat bekostigde onderwijsinstellingen een concurrentievoordeel genieten omdat de overheid de door hen aan


	 
	Opvatting marktpartijen 
	92. Uit het marktonderzoek blijkt dat meerdere hogescholen kritisch staan tegenover de overname van de LOI door NCOI Groep. Hogescholen bieden op dit moment in beperkte mate niet-bekostigd (commercieel) erkend HBO aan, en concurreren op dat vlak met partijen. Zij wijzen erop dat de reeds bestaande sterke marktpositie van NCOI Groep op het niet-bekostigde erkend HBO door de overname verder wordt verstevigd, wat nadelige gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van het onderwijsaanbod. Tegelijkertijd wordt opgem
	92. Uit het marktonderzoek blijkt dat meerdere hogescholen kritisch staan tegenover de overname van de LOI door NCOI Groep. Hogescholen bieden op dit moment in beperkte mate niet-bekostigd (commercieel) erkend HBO aan, en concurreren op dat vlak met partijen. Zij wijzen erop dat de reeds bestaande sterke marktpositie van NCOI Groep op het niet-bekostigde erkend HBO door de overname verder wordt verstevigd, wat nadelige gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van het onderwijsaanbod. Tegelijkertijd wordt opgem
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	93. Door de overname van de LOI door NCOI Groep verdwijnt de bestaande concurrentiedruk tussen partijen. Een van de gesproken marktpartijen merkt op dat de LOI op dit moment nog enig 
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	tegenwicht kan bieden aan NCOI Groep op het gebied van opleidingen in ICT en zorg, maar dat NCOI Groep de markt op dit moment al op alle fronten dicteert.59  
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	94. Ook geven meerdere hogescholen aan dat zij er last van hebben dat partijen als NCOI Groep en de LOI de (lucratieve) “krenten uit de pap” kunnen en mogen halen, zodat publieke hogescholen steeds meer moeite zullen krijgen om relevante, maar minder populaire opleidingen aan te blijven bieden. Hiermee wordt bedoeld dat private aanbieders zich gemakkelijk(er) kunnen richten op de zogenaamde “goedkopere” opleidingen dan publieke instellingen dat kunnen doen, waardoor zij de studenten van bekostigde onderwijs
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	95. Marktpartijen (althans: bekostigde hogescholen) erkennen dat zij ten opzichte van niet-bekostigde aanbieders het voordeel van de financiële overheidsbijdrage genieten, maar wijzen er tegelijkertijd op dat NCOI Groep en de LOI aanmerkelijke (concurrentie)voordelen hebben ten opzichte van publieke onderwijsinstellingen. Hogescholen moeten uit de bekostiging in de vorm van een lump sum (zie ook randnummer 
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	) ook, qua investeringen in gebouwen en apparatuur, dure technische opleidingen en opleidingen in de gezondheidszorg aanbieden, terwijl private aanbieders zich (volledig) kunnen richten op relatief goedkope opleidingen. Een ander concurrentievoordeel voor private partijen bestaat uit het feit dat bekostigde instellingen uit hoofde van hun maatschappelijke opdracht te maken hebben met een forse en kostbare regeldruk als het gaat om toegankelijkheid en kansengelijkheid en om studierendement.62 Marktpartijen v
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	Beoordeling ACM 
	96. Zoals hiervoor is beschreven, heeft de ACM in dit stadium onvoldoende inzicht verkregen in de mogelijke markt(en) voor erkend HBO. De ACM overweegt of een nader onderscheid moet worden gemaakt op basis van (i) financieringswijze (bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen) en/of (ii) voltijd- en deeltijdonderwijs en/of (iii) klassikaal en afstandsonderwijs en/of (iv) vakgebied. De ACM heeft bovendien nog geen eenduidig beeld welke factoren en alternatieven afnemers tegen elkaar afwegen. Ook is 
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	96. Zoals hiervoor is beschreven, heeft de ACM in dit stadium onvoldoende inzicht verkregen in de mogelijke markt(en) voor erkend HBO. De ACM overweegt of een nader onderscheid moet worden gemaakt op basis van (i) financieringswijze (bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen) en/of (ii) voltijd- en deeltijdonderwijs en/of (iii) klassikaal en afstandsonderwijs en/of (iv) vakgebied. De ACM heeft bovendien nog geen eenduidig beeld welke factoren en alternatieven afnemers tegen elkaar afwegen. Ook is 


	en concreet. Hierdoor heeft de ACM nog geen duidelijk beeld kunnen vormen van de spelers die in de mogelijke markt(en) actief zijn, de positie die elk van hen inneemt, de daarbij horende concurrentieverhoudingen en de positie die partijen innemen in het concurrentiële speelveld. Deze inzichten zijn van belang, aangezien niet onaannemelijk is dat bepaalde nauwere segmentaties leiden tot het oordeel dat deze concentratie een mededingingsprobleem veroorzaakt. De ACM zal hieronder nader ingaan op de gevolgen va
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	en concreet. Hierdoor heeft de ACM nog geen duidelijk beeld kunnen vormen van de spelers die in de mogelijke markt(en) actief zijn, de positie die elk van hen inneemt, de daarbij horende concurrentieverhoudingen en de positie die partijen innemen in het concurrentiële speelveld. Deze inzichten zijn van belang, aangezien niet onaannemelijk is dat bepaalde nauwere segmentaties leiden tot het oordeel dat deze concentratie een mededingingsprobleem veroorzaakt. De ACM zal hieronder nader ingaan op de gevolgen va

	97. Voor zover bekostigd en niet-bekostigd erkend HBO tot dezelfde productmarkt behoren, heeft de ACM op dit moment onvoldoende inzicht om te kunnen bepalen in hoeverre (i) de bekostiging en/of de ‘regelruimte’ daadwerkelijk een concurrentievoordeel oplevert en, indien dit inderdaad zo is, (ii) hoe de bekostiging en de regelruimte tegen elkaar zouden moeten worden afgewogen. De ACM acht deze inzichten niet alleen relevant voor de afbakening van de relevante markt, maar ook voor het bepalen van de concurrent
	97. Voor zover bekostigd en niet-bekostigd erkend HBO tot dezelfde productmarkt behoren, heeft de ACM op dit moment onvoldoende inzicht om te kunnen bepalen in hoeverre (i) de bekostiging en/of de ‘regelruimte’ daadwerkelijk een concurrentievoordeel oplevert en, indien dit inderdaad zo is, (ii) hoe de bekostiging en de regelruimte tegen elkaar zouden moeten worden afgewogen. De ACM acht deze inzichten niet alleen relevant voor de afbakening van de relevante markt, maar ook voor het bepalen van de concurrent


	i) financieringswijze  
	98. Wat een nader onderscheid op basis van financieringswijze betreft, merkt de ACM op dat partijen in het erkend HBO enkel niet-bekostigd onderwijs aanbieden. Partijen schatten hun gezamenlijke marktaandeel op dit segment op [20-30]% op basis van omzet en minimaal [30-40]% op basis van studentenaantallen. Uit het marktonderzoek blijkt dat partijen als grote (en volgens sommige partijen dominante) spelers binnen dit segment worden gezien en ervaren. Hoewel partijen aangeven dat zij concurreren met 36 bekost
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	ii) voltijd/deeltijd 
	99. Indien een nader onderscheid tussen voltijd en deeltijdonderwijs moet worden gemaakt, merkt de ACM op dat de activiteiten van partijen enkel overlappen op het segment ‘deeltijd’ en dat de voorgenomen concentratie in dat geval enkel op een markt voor erkend deeltijd HBO gevolgen kan hebben. Op de mogelijke relevante markt voor deeltijd erkend HBO presenteren partijen een marktaandeel van [0-10]% op basis van omzet en [10-20]% op basis van studentenaantallen. De ACM merkt op dat de aanname van partijen hi
	99. Indien een nader onderscheid tussen voltijd en deeltijdonderwijs moet worden gemaakt, merkt de ACM op dat de activiteiten van partijen enkel overlappen op het segment ‘deeltijd’ en dat de voorgenomen concentratie in dat geval enkel op een markt voor erkend deeltijd HBO gevolgen kan hebben. Op de mogelijke relevante markt voor deeltijd erkend HBO presenteren partijen een marktaandeel van [0-10]% op basis van omzet en [10-20]% op basis van studentenaantallen. De ACM merkt op dat de aanname van partijen hi
	99. Indien een nader onderscheid tussen voltijd en deeltijdonderwijs moet worden gemaakt, merkt de ACM op dat de activiteiten van partijen enkel overlappen op het segment ‘deeltijd’ en dat de voorgenomen concentratie in dat geval enkel op een markt voor erkend deeltijd HBO gevolgen kan hebben. Op de mogelijke relevante markt voor deeltijd erkend HBO presenteren partijen een marktaandeel van [0-10]% op basis van omzet en [10-20]% op basis van studentenaantallen. De ACM merkt op dat de aanname van partijen hi


	iii) klassikaal en afstandsonderwijs  
	100. De ACM overweegt dat het onderscheid tussen klassikaal en afstandsonderwijs een belangrijke factor kan zijn voor de beoordeling van de gevolgen van de voorgenomen concentratie. Zoals is beschreven in paragraaf 
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	 vormt, door de toenemende flexibilisering van het onderwijs, het afstandselement en/of het ‘blended’ karakter zeer waarschijnlijk een belangrijke keuzefactor en concurrentieparameter. Partijen zijn van oudsher hoofzakelijk actief op het aanbieden van HBO op basis van afstandsonderwijs, waarbij het klassikale element minder prominent aanwezig is ten opzichte van andere aanbieders. De ACM kan niet uitsluiten dat de wijze waarop het onderwijs wordt gevolgd en aangeboden het concurrentiele speelveld en de keuz



	iv) vakgebied 
	101. De ACM overweegt of de mogelijke markt voor erkend HBO nader moet worden onderscheiden naar vakgebied. Daarbij merkt de ACM op dat partijen hun studentenaantallen weliswaar naar vakgebied hebben uitgesplitst, maar de totale omvang van studentenaantallen per vakgebied onduidelijk is.63 Hierdoor kan de ACM de positie van partijen op de mogelijke markt(en) naar vakgebied niet inschatten. Daarnaast zijn er indicaties uit het marktonderzoek dat partijen op sommige vakgebieden elkaars voornaamste of enige co
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	63 Reactie op informatieverzoek van de ACM van 21 november 2019 en per e-mail gestelde aanvullende vragen van 27 november 2019, met kenmerk ACM/IN/461716. 
	63 Reactie op informatieverzoek van de ACM van 21 november 2019 en per e-mail gestelde aanvullende vragen van 27 november 2019, met kenmerk ACM/IN/461716. 

	6.4.2 Markt(en) voor erkend MBO 
	 
	Standpunt partijen 
	102. Partijen stellen dat de voorgenomen concentratie niet resulteert in een significante belemmering van de mededinging op de mogelijke markt voor erkend MBO en/of de mogelijke markt voor erkend MBO wanneer deze wordt onderscheiden naar onderwijsvorm (BBL/OVO en BOL) en/of financieringswijze (bekostigd en particulier). Het geschatte marktaandeel van partijen op deze mogelijke markt(en) is volgens partijen beperkt. Dit marktaandeel staat vermeld in Tabel 2: 
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	102. Partijen stellen dat de voorgenomen concentratie niet resulteert in een significante belemmering van de mededinging op de mogelijke markt voor erkend MBO en/of de mogelijke markt voor erkend MBO wanneer deze wordt onderscheiden naar onderwijsvorm (BBL/OVO en BOL) en/of financieringswijze (bekostigd en particulier). Het geschatte marktaandeel van partijen op deze mogelijke markt(en) is volgens partijen beperkt. Dit marktaandeel staat vermeld in Tabel 2: 


	 
	Tabel 2: Marktaandelen op de mogelijke markt(en) voor MBO (schatting volgens partijen) 
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	103. Partijen schatten hun marktaandelen op basis van hun eigen omzet ten opzichte van de totale marktomvang van de mogelijke markt(en). De totale omvang van de mogelijke markt(en) baseren zij op verschillende publiek beschikbare bronnen, voornamelijk cijfers uit CBS-Statline64, data van DUO65 in combinatie met de Staat van het Onderwijs. 66 Waar nodig combineren partijen de data afkomstig uit deze verschillende bronnen om tot de berekening van een totale marktomvang te komen. 
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	103. Partijen schatten hun marktaandelen op basis van hun eigen omzet ten opzichte van de totale marktomvang van de mogelijke markt(en). De totale omvang van de mogelijke markt(en) baseren zij op verschillende publiek beschikbare bronnen, voornamelijk cijfers uit CBS-Statline64, data van DUO65 in combinatie met de Staat van het Onderwijs. 66 Waar nodig combineren partijen de data afkomstig uit deze verschillende bronnen om tot de berekening van een totale marktomvang te komen. 

	104. De omvang van de mogelijke markt(en) op basis van het aantal studenten baseren partijen op data van Onderwijs in Cijfers67 in combinatie met de Staat van het Onderwijs.68 Waar nodig combineren partijen de data afkomstig uit deze verschillende bronnen om tot de berekening van een totale marktomvang te komen. 
	104. De omvang van de mogelijke markt(en) op basis van het aantal studenten baseren partijen op data van Onderwijs in Cijfers67 in combinatie met de Staat van het Onderwijs.68 Waar nodig combineren partijen de data afkomstig uit deze verschillende bronnen om tot de berekening van een totale marktomvang te komen. 

	105. Als mogelijke verklaring voor het significante verschil tussen hun marktaandeel op de mogelijke markt voor erkend particulier MBO op basis van studentenaantallen en op basis van omzet geven partijen aan dat de bron waarop zij zich baseren69 het aantal particuliere MBO-studenten mogelijk onderschat. Daarnaast noemen zij de mogelijke overschatting van de totale marktwaarde door het CBS, het prijsverschil tussen particuliere opleidingen aangeboden door zichzelf en door concurrenten of een combinatie van v
	105. Als mogelijke verklaring voor het significante verschil tussen hun marktaandeel op de mogelijke markt voor erkend particulier MBO op basis van studentenaantallen en op basis van omzet geven partijen aan dat de bron waarop zij zich baseren69 het aantal particuliere MBO-studenten mogelijk onderschat. Daarnaast noemen zij de mogelijke overschatting van de totale marktwaarde door het CBS, het prijsverschil tussen particuliere opleidingen aangeboden door zichzelf en door concurrenten of een combinatie van v

	106. In aanvulling op de door partijen geschatte marktaandelen, merken zij op dat zij concurreren met 62 bekostigde MBO opleidingsinstituten en er nog eens 100 particuliere MBO-instellingen zijn die opleidingen aanbieden. Bovendien genieten bekostigde onderwijsinstellingen een concurrentievoordeel, aangezien de overheid de door hen aangeboden opleidingen in de meeste gevallen subsidieert. Particuliere onderwijsaanbieders zoals NCOI Groep en de LOI kunnen hierdoor enkel gedeeltelijk op basis van het collegeg
	106. In aanvulling op de door partijen geschatte marktaandelen, merken zij op dat zij concurreren met 62 bekostigde MBO opleidingsinstituten en er nog eens 100 particuliere MBO-instellingen zijn die opleidingen aanbieden. Bovendien genieten bekostigde onderwijsinstellingen een concurrentievoordeel, aangezien de overheid de door hen aangeboden opleidingen in de meeste gevallen subsidieert. Particuliere onderwijsaanbieders zoals NCOI Groep en de LOI kunnen hierdoor enkel gedeeltelijk op basis van het collegeg


	64 Partijen verwijzen naar 
	64 Partijen verwijzen naar 
	64 Partijen verwijzen naar 
	https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80393ned/table?ts=1552389694100
	https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80393ned/table?ts=1552389694100

	.  

	65 Partijen verwijzen naar 
	65 Partijen verwijzen naar 
	https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/mbo/onderwijsdeelnemers/deelnemers-mbo1.jsp
	https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/mbo/onderwijsdeelnemers/deelnemers-mbo1.jsp

	.  

	66 Staat van het Onderwijs 2019. 
	67 Partijen verwijzen naar 
	67 Partijen verwijzen naar 
	https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/mbo/studenten-mbo/aantallen-studenten-mbo
	https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/mbo/studenten-mbo/aantallen-studenten-mbo

	.  

	68 Staat van het Onderwijs 2019. 
	69 Dit betreft Staat van het Onderwijs 2019. 

	 
	Opvatting marktpartijen 
	107. Marktpartijen wijzen erop dat de concurrentie tussen de reguliere middelbaar beroepsinstellingen (ROC’s) en private onderwijsaanbieders zich richt op het niet-bekostigd MBO. Uit het marktonderzoek blijkt dat de reguliere ROC’s op dit moment een relatief geringe omzet behalen 
	107. Marktpartijen wijzen erop dat de concurrentie tussen de reguliere middelbaar beroepsinstellingen (ROC’s) en private onderwijsaanbieders zich richt op het niet-bekostigd MBO. Uit het marktonderzoek blijkt dat de reguliere ROC’s op dit moment een relatief geringe omzet behalen 
	107. Marktpartijen wijzen erop dat de concurrentie tussen de reguliere middelbaar beroepsinstellingen (ROC’s) en private onderwijsaanbieders zich richt op het niet-bekostigd MBO. Uit het marktonderzoek blijkt dat de reguliere ROC’s op dit moment een relatief geringe omzet behalen 


	op het privaat bekostigde deel van de markt (waarbij wel de verwachting is dat dit zal toenemen).70 
	op het privaat bekostigde deel van de markt (waarbij wel de verwachting is dat dit zal toenemen).70 
	op het privaat bekostigde deel van de markt (waarbij wel de verwachting is dat dit zal toenemen).70 

	108. In dat segment wordt door de afnemers de afweging gemaakt of onderwijs in BBL-vorm dan wel bij een partij als NCOI Groep of de LOI wordt gevolgd (OVO). Hoewel een werknemer in het geval van een BBL-opleiding in ieder geval een dag per week niet inzetbaar is voor de werkgever, geven marktpartijen aan dat bedrijven vaak kiezen voor BBL vanwege de kosten, omdat privaat onderwijs duurder is.  
	108. In dat segment wordt door de afnemers de afweging gemaakt of onderwijs in BBL-vorm dan wel bij een partij als NCOI Groep of de LOI wordt gevolgd (OVO). Hoewel een werknemer in het geval van een BBL-opleiding in ieder geval een dag per week niet inzetbaar is voor de werkgever, geven marktpartijen aan dat bedrijven vaak kiezen voor BBL vanwege de kosten, omdat privaat onderwijs duurder is.  

	109. Voor wat betreft de gevolgen van de voorgenomen concentratie volgt uit het marktonderzoek geen eenduidig beeld. Enerzijds geven marktpartijen aan dat de ROC’s over een stevige positie beschikken, door de bekostiging vanuit de overheid van de opleidingen. Aangegeven wordt dat vanuit die bekostiging de ROC’s gemakkelijk kunnen opereren en ook kunnen concurreren met NCOI Groep en de LOI. Anderzijds wordt ervoor gevreesd dat NCOI Groep en de LOI gezamenlijk vanuit de private sector één groot blok kunnen vo
	109. Voor wat betreft de gevolgen van de voorgenomen concentratie volgt uit het marktonderzoek geen eenduidig beeld. Enerzijds geven marktpartijen aan dat de ROC’s over een stevige positie beschikken, door de bekostiging vanuit de overheid van de opleidingen. Aangegeven wordt dat vanuit die bekostiging de ROC’s gemakkelijk kunnen opereren en ook kunnen concurreren met NCOI Groep en de LOI. Anderzijds wordt ervoor gevreesd dat NCOI Groep en de LOI gezamenlijk vanuit de private sector één groot blok kunnen vo

	110. Evenals aan bod is gekomen in het kader van het erkend HBO, stellen marktpartijen die erkend MBO aanbieden dat particuliere instellingen, anders dan de ROC’s, niet zijn gebonden aan allerlei regelgeving. Publieke instellingen zouden daarom minder “slagkracht” hebben dan private instellingen. Volgens marktpartijen kunnen private instellingen sneller en makkelijker inspelen op de markt en hun onderwijs goedkoper aanbieden: er is geen cao waar zij zich aan moeten houden en er zijn geen of minder regels va
	110. Evenals aan bod is gekomen in het kader van het erkend HBO, stellen marktpartijen die erkend MBO aanbieden dat particuliere instellingen, anders dan de ROC’s, niet zijn gebonden aan allerlei regelgeving. Publieke instellingen zouden daarom minder “slagkracht” hebben dan private instellingen. Volgens marktpartijen kunnen private instellingen sneller en makkelijker inspelen op de markt en hun onderwijs goedkoper aanbieden: er is geen cao waar zij zich aan moeten houden en er zijn geen of minder regels va


	70 Gespreksverslag […], p. 3.  
	70 Gespreksverslag […], p. 3.  
	71 Gespreksverslag […], p. 4.  

	 
	Beoordeling ACM 
	111. Partijen stellen zich op het standpunt dat zij op de mogelijke markt voor erkend MBO sterke concurrentie ondervinden van de bekostigde ROC’s en dat de voorgenomen concentratie daarom niet tot een significante beperking van de mededinging zal leiden. Ook voor wat betreft de mogelijke markt(en) voor erkend MBO heeft de ACM op dit moment nog onvoldoende informatie van partijen en uit het marktonderzoek verkregen om de relevante productmarkten te kunnen vaststellen. De ACM overweegt of een nader onderschei
	111. Partijen stellen zich op het standpunt dat zij op de mogelijke markt voor erkend MBO sterke concurrentie ondervinden van de bekostigde ROC’s en dat de voorgenomen concentratie daarom niet tot een significante beperking van de mededinging zal leiden. Ook voor wat betreft de mogelijke markt(en) voor erkend MBO heeft de ACM op dit moment nog onvoldoende informatie van partijen en uit het marktonderzoek verkregen om de relevante productmarkten te kunnen vaststellen. De ACM overweegt of een nader onderschei
	111. Partijen stellen zich op het standpunt dat zij op de mogelijke markt voor erkend MBO sterke concurrentie ondervinden van de bekostigde ROC’s en dat de voorgenomen concentratie daarom niet tot een significante beperking van de mededinging zal leiden. Ook voor wat betreft de mogelijke markt(en) voor erkend MBO heeft de ACM op dit moment nog onvoldoende informatie van partijen en uit het marktonderzoek verkregen om de relevante productmarkten te kunnen vaststellen. De ACM overweegt of een nader onderschei

	112. Bovendien is de (cijfermatige) informatie die de ACM van partijen en marktpartijen heeft verkregen, nog onvoldoende specifiek en concreet. Hierdoor heeft de ACM nog geen duidelijk beeld kunnen vormen van de spelers die in de mogelijke markt(en) actief zijn, de positie die elk van hen inneemt, de daarbij horende concurrentieverhoudingen en de positie die partijen innemen in het concurrentieel speelveld. Deze inzichten zijn van belang, aangezien niet 
	112. Bovendien is de (cijfermatige) informatie die de ACM van partijen en marktpartijen heeft verkregen, nog onvoldoende specifiek en concreet. Hierdoor heeft de ACM nog geen duidelijk beeld kunnen vormen van de spelers die in de mogelijke markt(en) actief zijn, de positie die elk van hen inneemt, de daarbij horende concurrentieverhoudingen en de positie die partijen innemen in het concurrentieel speelveld. Deze inzichten zijn van belang, aangezien niet 


	onaannemelijk is dat bepaalde nauwere segmentaties leiden tot het oordeel dat deze concentratie een mededingingsprobleem zal veroorzaken.  
	onaannemelijk is dat bepaalde nauwere segmentaties leiden tot het oordeel dat deze concentratie een mededingingsprobleem zal veroorzaken.  
	onaannemelijk is dat bepaalde nauwere segmentaties leiden tot het oordeel dat deze concentratie een mededingingsprobleem zal veroorzaken.  

	113. Voor zover bekostigd en niet-bekostigd erkend MBO tot dezelfde productmarkt behoren, heeft de ACM op dit moment onvoldoende inzicht om te kunnen bepalen in hoeverre (i) de bekostiging en/of de ‘regelruimte’ daadwerkelijk een concurrentievoordeel oplevert en, indien dit inderdaad zo is, (ii) hoe de bekostiging en de regelruimte tegen elkaar zouden moeten worden afgewogen. Ondanks dat marktpartijen aangeven dat zij vanuit de bekostiging goed kunnen concurreren met private onderwijsaanbieders, kan niet wo
	113. Voor zover bekostigd en niet-bekostigd erkend MBO tot dezelfde productmarkt behoren, heeft de ACM op dit moment onvoldoende inzicht om te kunnen bepalen in hoeverre (i) de bekostiging en/of de ‘regelruimte’ daadwerkelijk een concurrentievoordeel oplevert en, indien dit inderdaad zo is, (ii) hoe de bekostiging en de regelruimte tegen elkaar zouden moeten worden afgewogen. Ondanks dat marktpartijen aangeven dat zij vanuit de bekostiging goed kunnen concurreren met private onderwijsaanbieders, kan niet wo

	114. Uit de in Tabel 2 vermelde marktaandelen van partijen op de mogelijke relevante productmarkten voor erkend MBO, volgt volgens partijen dat hun gezamenlijke positie gering is. Hoewel het geschatte marktaandeel op de mogelijke markt voor erkend particulier MBO op basis van omzetcijfers (slechts) […]% bedraagt, merkt de ACM op dat op basis van het aantal studenten het geschatte marktaandeel met […]% aanzienlijk hoger ligt. Op basis van de punten die hierboven zijn overwogen, kan de ACM niet uitsluiten dat
	114. Uit de in Tabel 2 vermelde marktaandelen van partijen op de mogelijke relevante productmarkten voor erkend MBO, volgt volgens partijen dat hun gezamenlijke positie gering is. Hoewel het geschatte marktaandeel op de mogelijke markt voor erkend particulier MBO op basis van omzetcijfers (slechts) […]% bedraagt, merkt de ACM op dat op basis van het aantal studenten het geschatte marktaandeel met […]% aanzienlijk hoger ligt. Op basis van de punten die hierboven zijn overwogen, kan de ACM niet uitsluiten dat


	 
	Conclusie 
	115. Op basis van het voorgaande kan de ACM niet uitsluiten dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de mogelijke relevante markt(en) voor erkend MBO op significante wijze belemmert. De ACM zal de gevolgen van de voorgenomen concentratie op deze nader af te bakenen mogelijke markt in een eventuele vergunningsfase nader onderzoeken. 
	115. Op basis van het voorgaande kan de ACM niet uitsluiten dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de mogelijke relevante markt(en) voor erkend MBO op significante wijze belemmert. De ACM zal de gevolgen van de voorgenomen concentratie op deze nader af te bakenen mogelijke markt in een eventuele vergunningsfase nader onderzoeken. 
	115. Op basis van het voorgaande kan de ACM niet uitsluiten dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de mogelijke relevante markt(en) voor erkend MBO op significante wijze belemmert. De ACM zal de gevolgen van de voorgenomen concentratie op deze nader af te bakenen mogelijke markt in een eventuele vergunningsfase nader onderzoeken. 


	6.4.3 Markt(en) voor niet-erkend cursorisch onderwijs 
	 
	Standpunt partijen 
	116. Met betrekking tot eventuele horizontale gevolgen van de voorgenomen concentratie voor de mogelijke markt(en) voor niet-erkend cursorisch, stellen partijen dat de voorgenomen concentratie niet resulteert in een significante belemmering van de mededinging. Het geschatte marktaandeel van partijen op deze mogelijke markt(en) is beperkt, zowel gebaseerd op studentenaantallen als op omzet.  
	116. Met betrekking tot eventuele horizontale gevolgen van de voorgenomen concentratie voor de mogelijke markt(en) voor niet-erkend cursorisch, stellen partijen dat de voorgenomen concentratie niet resulteert in een significante belemmering van de mededinging. Het geschatte marktaandeel van partijen op deze mogelijke markt(en) is beperkt, zowel gebaseerd op studentenaantallen als op omzet.  
	116. Met betrekking tot eventuele horizontale gevolgen van de voorgenomen concentratie voor de mogelijke markt(en) voor niet-erkend cursorisch, stellen partijen dat de voorgenomen concentratie niet resulteert in een significante belemmering van de mededinging. Het geschatte marktaandeel van partijen op deze mogelijke markt(en) is beperkt, zowel gebaseerd op studentenaantallen als op omzet.  


	Tabel 3: Marktaandelen op de mogelijke markt(en) voor niet-erkend cursorisch onderwijs (schatting volgens partijen) 
	Table
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	Span
	Mogelijke markt voor niet-erkend cursorisch onderwijs 

	TH
	Span
	NCOI Groep 

	TH
	Span
	de LOI 

	TH
	Span
	Totaal 
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	Op basis van omzet 
	Op basis van omzet 
	Op basis van omzet 

	[0-10]% 
	[0-10]% 

	[0-10]% 
	[0-10]% 

	[0-10]% 
	[0-10]% 
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	Op basis van studentenaantallen 
	Op basis van studentenaantallen 
	Op basis van studentenaantallen 
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	[0-10]% 

	[0-10]% 
	[0-10]% 
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	117. De omvang van de mogelijke markt(en) op basis van het aantal studenten en op basis van de (geschatte) omzet baseren partijen op cijfers uit CBS-Statline72 en een marktmonitor van SEO.73 Waar nodig combineren partijen de data afkomstig uit deze verschillende bronnen om tot de berekening van een totale marktomvang te komen. 
	117. De omvang van de mogelijke markt(en) op basis van het aantal studenten en op basis van de (geschatte) omzet baseren partijen op cijfers uit CBS-Statline72 en een marktmonitor van SEO.73 Waar nodig combineren partijen de data afkomstig uit deze verschillende bronnen om tot de berekening van een totale marktomvang te komen. 
	117. De omvang van de mogelijke markt(en) op basis van het aantal studenten en op basis van de (geschatte) omzet baseren partijen op cijfers uit CBS-Statline72 en een marktmonitor van SEO.73 Waar nodig combineren partijen de data afkomstig uit deze verschillende bronnen om tot de berekening van een totale marktomvang te komen. 


	72 Partijen verwijzen naar https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80393ned/table?ts=1552389694100. 
	72 Partijen verwijzen naar https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80393ned/table?ts=1552389694100. 
	73 SEO, ‘Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen’ (Amsterdam, mei 2018). 

	118. Partijen voeren aan dat er in Nederland 14.315 opleidingsinstituten zijn die niet-erkend cursorisch onderwijs aanbieden, waarvan 2.462 instituten met meer dan één medewerker. Partijen merken verder op dat het aantal instellingen dat niet-erkend cursorisch onderwijs aanbiedt, is toegenomen en de komende jaren zal blijven toenemen. Dit komt onder meer door stimulerende maatregelen vanuit de overheid. Partijen wijzen hierbij op een aantal bekostigde instellingen, zowel hogescholen als universiteiten, die 
	118. Partijen voeren aan dat er in Nederland 14.315 opleidingsinstituten zijn die niet-erkend cursorisch onderwijs aanbieden, waarvan 2.462 instituten met meer dan één medewerker. Partijen merken verder op dat het aantal instellingen dat niet-erkend cursorisch onderwijs aanbiedt, is toegenomen en de komende jaren zal blijven toenemen. Dit komt onder meer door stimulerende maatregelen vanuit de overheid. Partijen wijzen hierbij op een aantal bekostigde instellingen, zowel hogescholen als universiteiten, die 
	118. Partijen voeren aan dat er in Nederland 14.315 opleidingsinstituten zijn die niet-erkend cursorisch onderwijs aanbieden, waarvan 2.462 instituten met meer dan één medewerker. Partijen merken verder op dat het aantal instellingen dat niet-erkend cursorisch onderwijs aanbiedt, is toegenomen en de komende jaren zal blijven toenemen. Dit komt onder meer door stimulerende maatregelen vanuit de overheid. Partijen wijzen hierbij op een aantal bekostigde instellingen, zowel hogescholen als universiteiten, die 


	 
	Opvatting marktpartijen 
	119. In het marktonderzoek hebben marktpartijen de aanbieders die actief zijn in het private onderwijsdomein wel als volgt ingedeeld: 
	119. In het marktonderzoek hebben marktpartijen de aanbieders die actief zijn in het private onderwijsdomein wel als volgt ingedeeld: 
	119. In het marktonderzoek hebben marktpartijen de aanbieders die actief zijn in het private onderwijsdomein wel als volgt ingedeeld: 

	(i) (Zeer) kleine bedrijven (vaak ZZP-ers) die zeer gespecialiseerd onderwijs aanbieden (bijvoorbeeld in bijzondere vormen van technisch onderwijs) die soms ook actief zijn als docent bij grotere onderwijsaanbieders; 
	(i) (Zeer) kleine bedrijven (vaak ZZP-ers) die zeer gespecialiseerd onderwijs aanbieden (bijvoorbeeld in bijzondere vormen van technisch onderwijs) die soms ook actief zijn als docent bij grotere onderwijsaanbieders; 

	(ii) Thema-gewijze bedrijven met een wat groter volume, maar wel actief op één thema, zoals TIO (opleidingen in toerisme, hotelwezen), Schoevers en (voorheen) Markus Verbeek; 
	(ii) Thema-gewijze bedrijven met een wat groter volume, maar wel actief op één thema, zoals TIO (opleidingen in toerisme, hotelwezen), Schoevers en (voorheen) Markus Verbeek; 

	(iii) Grote bedrijven met een uitgebreid portfolio en veel volume: NCOI Groep, NTI en de LOI.  
	(iii) Grote bedrijven met een uitgebreid portfolio en veel volume: NCOI Groep, NTI en de LOI.  


	 
	Marktpartijen wijzen erop dat in de laatste categorie onmiskenbaar sprake is van een geconcentreerd segment .74  
	74 Gespreksverslag […], p. 9.  
	74 Gespreksverslag […], p. 9.  
	75 Gespreksverslag […], p. 8. 
	76 Gespreksverslag […], p. 5.  

	 
	120. De marktpartijen die actief zijn op de mogelijke markt voor het niet-erkend cursorisch onderwijs wijzen op het belang van marketing in deze sector en geven daarbij aan dat NCOI Groep veel beter is in het in de markt zetten en het aanbieden van grote onderwijs/cursusprogramma’s. NCOI Groep is in hun ogen zeker de grootste partij in Nederland, de marktleider. Marktpartijen geven aan dat door de overname van de LOI, NCOI Groep nog dominanter en kapitaalkrachtiger wordt. Daarbij wordt aangegeven dat de con
	120. De marktpartijen die actief zijn op de mogelijke markt voor het niet-erkend cursorisch onderwijs wijzen op het belang van marketing in deze sector en geven daarbij aan dat NCOI Groep veel beter is in het in de markt zetten en het aanbieden van grote onderwijs/cursusprogramma’s. NCOI Groep is in hun ogen zeker de grootste partij in Nederland, de marktleider. Marktpartijen geven aan dat door de overname van de LOI, NCOI Groep nog dominanter en kapitaalkrachtiger wordt. Daarbij wordt aangegeven dat de con
	120. De marktpartijen die actief zijn op de mogelijke markt voor het niet-erkend cursorisch onderwijs wijzen op het belang van marketing in deze sector en geven daarbij aan dat NCOI Groep veel beter is in het in de markt zetten en het aanbieden van grote onderwijs/cursusprogramma’s. NCOI Groep is in hun ogen zeker de grootste partij in Nederland, de marktleider. Marktpartijen geven aan dat door de overname van de LOI, NCOI Groep nog dominanter en kapitaalkrachtiger wordt. Daarbij wordt aangegeven dat de con

	121. Verder geven marktpartijen aan dat concurrentie in de mogelijke markt voor niet-erkend cursorisch onderwijs zich ook richt op het aantrekken van freelancers die de cursussen of trainingen verzorgen.76 De vrees bestaat dat NCOI Groep freelancers naar zich toe trekt omdat zij veel meer stabiliteit kan bieden. Concurrenten met een kleinere omvang kunnen dat niet, terwijl zij voor het verzorgen van het aanbod wel van deze groep afhankelijk zijn.  
	121. Verder geven marktpartijen aan dat concurrentie in de mogelijke markt voor niet-erkend cursorisch onderwijs zich ook richt op het aantrekken van freelancers die de cursussen of trainingen verzorgen.76 De vrees bestaat dat NCOI Groep freelancers naar zich toe trekt omdat zij veel meer stabiliteit kan bieden. Concurrenten met een kleinere omvang kunnen dat niet, terwijl zij voor het verzorgen van het aanbod wel van deze groep afhankelijk zijn.  


	 
	Beoordeling ACM 
	122. De mogelijke markt voor niet-erkend cursorisch onderwijs bestaat volgens partijen uit een grote verscheidenheid aan opleidingsinstituten waarmee partijen concurreren. Ook stellen partijen dat zij concurrentie ondervinden vanuit de bekostigde instellingen die de markt voor niet-erkend cursorisch onderwijs betreden. De ACM beschikt nog over onvoldoende informatie om te kunnen constateren dat de opleidingsinstituten met een relatief geringe omvang daadwerkelijk concurrentiedruk kunnen uitoefenen op het gr
	122. De mogelijke markt voor niet-erkend cursorisch onderwijs bestaat volgens partijen uit een grote verscheidenheid aan opleidingsinstituten waarmee partijen concurreren. Ook stellen partijen dat zij concurrentie ondervinden vanuit de bekostigde instellingen die de markt voor niet-erkend cursorisch onderwijs betreden. De ACM beschikt nog over onvoldoende informatie om te kunnen constateren dat de opleidingsinstituten met een relatief geringe omvang daadwerkelijk concurrentiedruk kunnen uitoefenen op het gr
	122. De mogelijke markt voor niet-erkend cursorisch onderwijs bestaat volgens partijen uit een grote verscheidenheid aan opleidingsinstituten waarmee partijen concurreren. Ook stellen partijen dat zij concurrentie ondervinden vanuit de bekostigde instellingen die de markt voor niet-erkend cursorisch onderwijs betreden. De ACM beschikt nog over onvoldoende informatie om te kunnen constateren dat de opleidingsinstituten met een relatief geringe omvang daadwerkelijk concurrentiedruk kunnen uitoefenen op het gr

	123. Hier staat tegenover dat diverse partijen die de ACM in het marktonderzoek heeft gesproken opmerken dat de concentratie tussen NCOI Groep en de LOI leidt tot een zeer dominante speler in het niet-erkend cursorisch onderwijs. Dit sluit ook aan bij de constatering van partijen zelf (althans: NCOI Groep) […] dat zij “veruit de grootste opleider van werkend Nederland is”. Indien inderdaad de concurrentiedruk van andere aanbieders op partijen afwezig of slechts beperkt is, kan het samengaan van partijen lei
	123. Hier staat tegenover dat diverse partijen die de ACM in het marktonderzoek heeft gesproken opmerken dat de concentratie tussen NCOI Groep en de LOI leidt tot een zeer dominante speler in het niet-erkend cursorisch onderwijs. Dit sluit ook aan bij de constatering van partijen zelf (althans: NCOI Groep) […] dat zij “veruit de grootste opleider van werkend Nederland is”. Indien inderdaad de concurrentiedruk van andere aanbieders op partijen afwezig of slechts beperkt is, kan het samengaan van partijen lei


	Conclusie 
	124. Op basis van het voorgaande acht de ACM het niet onaannemelijk dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de mogelijke markt voor niet-erkend cursorisch onderwijs op significante wijze zal belemmeren. De gevolgen van de voorgenomen concentratie op deze mogelijk nader af te bakenen markt zal de ACM in een eventuele vergunningsfase nader onderzoeken. 
	124. Op basis van het voorgaande acht de ACM het niet onaannemelijk dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de mogelijke markt voor niet-erkend cursorisch onderwijs op significante wijze zal belemmeren. De gevolgen van de voorgenomen concentratie op deze mogelijk nader af te bakenen markt zal de ACM in een eventuele vergunningsfase nader onderzoeken. 
	124. Op basis van het voorgaande acht de ACM het niet onaannemelijk dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de mogelijke markt voor niet-erkend cursorisch onderwijs op significante wijze zal belemmeren. De gevolgen van de voorgenomen concentratie op deze mogelijk nader af te bakenen markt zal de ACM in een eventuele vergunningsfase nader onderzoeken. 
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