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1 Samenvatting en leeswijzer 

 

1. De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) heeft op 12 februari 2020 een melding ontvangen 

van de voorgenomen concentratie waarmee NCOI Holding B.V. (hierna: NCOI Groep) zeggenschap 

krijgt over DUBA Holding B.V. en daarmee zeggenschap over Hogeschool TIO B.V. en TIO Teach 

B.V. (hierna gezamenlijk: TIO). Deze voorgenomen concentratie is door de ACM onderzocht. De 

ACM concludeert dat NCOI Groep TIO mag overnemen. Er is geen vergunning vereist. 

2. NCOI Groep en TIO bieden beide erkend hoger beroepsonderwijs (hierna: hbo) en erkend 

middelbaar beroepsonderwijs (hierna: mbo) aan. NCOI Groep biedt daarnaast niet-erkend 

cursorisch onderwijs aan en is, in beperkte mate, actief met de uitgifte van school- en studieboeken. 

3. De ACM heeft voor de beoordeling van deze concentratie onder meer marktonderzoek verricht 

onder diverse concurrenten van TIO en NCOI Groep. De ACM heeft haar beoordeling ook in 

samenhang bezien met de beoordeling van de voorgenomen concentratie tussen NCOI Groep en 

Onderwijs Groep Nederland B.V.
1
 De ACM heeft besloten dat voor laatstbedoelde concentratie een 

vergunning is vereist.
2
  

4. Uit het onderzoek van de ACM is gebleken dat NCOI Groep en TIO momenteel niet of nauwelijks 

concurrenten van elkaar zijn en in geen geval nabije concurrenten zijn. De doelgroepen waarop 

NCOI Groep respectievelijk TIO zich richt, verschillen sterk van elkaar. 

5. Op grond hiervan concludeert de ACM dat de concentratie tussen NCOI Groep en TIO geen 

significant effect op de mededinging zal hebben en dat daarom geen vergunning is vereist. 

  

                                                        
1
 Onderwijs Groep Nederland B.V. is de (enige) aandeelhouder van Leidse Onderwijsinstellingen B.V., Studieplan B.V. en 

LOI Zakelijk B.V. (gezamenlijk: de LOI). 
2
 Besluit ACM/UIT/528820 van 10 februari 2020.  
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2 Melding 

 

6. De ACM heeft op 12 februari 2020 een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie.
3
 

NCOI Holding B.V. (hierna: NCOI Groep) en DUBA Holding B.V. hebben gemeld dat NCOI Groep de 

zeggenschap probeert te verkrijgen over TIO.NCOI Groep de zeggenschap probeert te verkrijgen 

over TIO. (hierna gezamenlijk: TIO). 

7. De ACM heeft de voorgenomen concentratie gemeld in de Staatscourant 10114 van 

17 februari 2020. De ACM heeft geen zienswijzen van derden ontvangen. De ACM heeft gesprekken 

gevoerd met verschillende marktpartijen.
4
 

 

3 Partijen 

 

8. NCOI Groep is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. NCOI Groep is via verschillende 

dochterondernemingen actief op het gebied van (i) erkend hbo, (ii) erkend mbo, (iii) niet-erkend 

cursorisch onderwijs en (iv) de uitgifte van school- en studieboeken (leermiddelen).
5
 

9. TIO is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Zij heeft als enige aandeelhouder DUBA 

Holding B.V., dat als enige aandeelhouder De Lytse Klynte B.V. heeft. TIO is actief op het gebied 

van (i) erkend hbo en (ii) erkend mbo.  

 

4 De gemelde operatie 

 

10. Partijen zijn van plan om de volgende transacties uit te voeren: NCOI Groep verwerft 100% van de 

aandelen in DUBA Holding B.V. en daarmee 100% van de aandelen en uitsluitende zeggenschap in 

TIO. De voorgenomen transactie blijkt uit de door partijen ondertekende “Overeenkomst van koop en 

verkoop van alle geplaatste aandelen in DUBA Holding B.V.” van 28 januari 2020. 

 

5 Toepasselijkheid van het concentratietoezicht 

 

11. De gemelde transactie is een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mw. 

Het gevolg van de transactie is dat NCOI Groep uitsluitende zeggenschap verkrijgt over TIO. 

12. De betrokken ondernemingen zijn NCOI Groep en TIO. 

13. 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.  

                                                        
3
 Op grond van artikel 34 van de Mededingingswet. 

4
 Dit betreft vier privaat gefinancierde onderwijsinstellingen die hoger en/of middelbaar (beroeps)onderwijs aanbieden en die 

door partijen als directe concurrenten van partijen zijn omschreven. 
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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6 Beoordeling 

 

14. In dit hoofdstuk beoordeelt de ACM de voorgenomen concentratie. Paragraaf 6.1.2 bevat een 

beschrijving van enkele elementen en ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijssysteem, voor 

zover deze van belang zijn voor de beoordeling van deze concentratie. De ACM zal hierna in 

paragraaf 6.2 ingaan op de mogelijke relevante productmarkten, in paragraaf 6.3 op de mogelijke 

geografische markt en in paragraaf 6.4 op de mogelijke gevolgen van de concentratie. 

15. De beoordeling van deze concentratie moet worden bezien in samenhang met de beoordeling van 

de voorgenomen concentratie tussen NCOI Groep en Onderwijs Groep Nederland B.V.
6
 De ACM 

heeft eerder al besloten dat voor laatstbedoelde concentratie een vergunning is vereist.
7
 De ACM 

heeft hiertoe onder meer besloten omdat de ACM niet heeft kunnen vaststellen of de mogelijke 

markten voor erkend hbo en erkend mbo nader moeten worden onderscheiden naar 

financieringswijze, onderwijsvorm en/of vakgebied. Op 12 februari 2020 hebben de betrokken 

partijen bij de ACM een vergunningaanvraag voor bedoelde concentratie ingediend. De beoordeling 

van deze vergunningaanvraag is bij de ACM thans onderhanden. Voor de beoordeling van 

onderhavige concentratie is de ACM eveneens nagegaan wat de betekenis is van de hiervoor 

aangeduide nadere onderscheiden in de mogelijke markten voor erkend hbo en erkend mbo. 

6.1 Inleiding 

16. De ACM beschrijft kort de concrete onderwijsactiviteiten van partijen (paragraaf 6.1.1) en daarna de 

relevante elementen en ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijssysteem (paragraaf 6.1.2). 

6.1.1 Onderwijsactiviteiten van partijen 

17. NCOI Groep en TIO bieden beide (1) erkende
8
 hbo-opleidingen en (2) erkende mbo-opleidingen 

aan. NCOI Groep biedt daarnaast ook (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. TIO behaalt circa […]% van haar omzet met erkend hbo en circa […]% 

met erkend mbo. 

18. NCOI Groep biedt haar opleidingen aan via diverse dochterondernemingen.
9
 NCOI Groep biedt 116 

erkende hbo-opleidingen
10

 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 

                                                        
6
 Besluit ACM/UIT/528820, reeds aangehaald. 

7
 Zie voetnoot 2. 

8
 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.  
9
 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. 
10

 Volledige hbo-opleidingen op de niveaus Associate Degree (8), hbo-bachelor (101) en hbo-postbachelor (7). Bron: 

www.ncoi.nl/opleidingen.  

http://www.ncoi.nl/opleidingen
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mbo-opleidingen voornamelijk in deeltijd aan (waaronder in duale vorm).
11

 Van de hbo-studenten bij 

NCOI Groep volgt circa de helft de opleiding volledig klassikaal, de andere helft hetzij via 

afstandsonderwijs hetzij een combinatie van beide vormen. Bij de mbo-studenten liggen deze 

verhoudingen op een kwart respectievelijk driekwart. 

19. NCOI Groep is op het gebied van voltijd hbo-opleidingen actief via haar dochterondernemingen 

Luzac Hogeschool en Schoevers. Partijen geven aan dat NCOI Groep heeft besloten om de 

activiteiten van Luzac Hogeschool af te bouwen en dat er sinds het collegejaar 2019/2020 geen 

nieuwe studenten meer worden toegelaten. [Vertrouwelijk]. 

20. 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). 

21. TIO biedt vier erkende hbo-bacheloropleidingen
 
aan, in de disciplines ‘Commerciële economie en 

ondernemerschap’, ‘Hotel- en eventmanagement’, ‘Internationaal toeristisch management’ en 

‘International business management’.
12

 TIO biedt erkende mbo-opleidingen aan in de disciplines 

‘Commerciële business management’, ‘Hotelmanagement’ en ‘Steward(ess) /receptionist(e) / 

host(ess)’. TIO biedt zowel haar hbo- als haar mbo-opleidingen alleen in voltijd en in klassikale vorm 

aan.  

22. NCOI Groep en TIO zijn beide niet-bekostigde (particuliere) onderwijsinstellingen. Dit betekent dat zij 

geen financiering ontvangen vanuit de Rijksoverheid, maar hun inkomsten behalen met college- of 

inschrijfgeld van particuliere afnemers (studenten) en zakelijke afnemers (bedrijven en organisaties 

die onderwijs inkopen voor hun werknemers).  

23. Bij NCOI Groep betreft het overgrote deel van de studenten werkenden, in de leeftijd 25+. Bij TIO 

betreft het overgrote deel van de studenten ‘schoolverlaters’, in de leeftijdscategorie 17-25 jaar.  

24. De onderwijsactiviteiten van beide partijen overlappen op het gebied van erkend hbo en mbo in 

ruime zin, mogelijk verbijzonderd naar de vakgebieden (commerciële) economie, business 

management, management voor hotelwezen en toerisme en mogelijk verbijzonderd naar niet-

bekostigd onderwijs. 

6.1.2 Nederlandse onderwijsmarkt 

25. In het in randnummer 15 aangehaalde recente besluit van de ACM op de melding van de 

voorgenomen concentratie tussen NCOI Groep en Onderwijs Groep Nederland B.V. heeft de ACM 

de relevante feiten en ontwikkelingen in de Nederlandse onderwijsmarkt beschreven. In deze 

paragraaf geeft de ACM deze feiten en ontwikkelingen weer, voor zover van belang voor 

onderhavige concentratie.  

26. Uit informatie van partijen en uit onderzoek van de ACM blijkt dat de Nederlandse onderwijsmarkt, 

voor zover dit relevant is voor de segmenten waarop partijen actief zijn, langs verschillende 

dimensies die voor de beoordeling van deze concentratie van belang zijn kan worden 

gecategoriseerd.  

Erkend onderwijs 

27. Zoals hierboven beschreven biedt zowel NCOI Groep als TIO erkende hbo- en mbo-opleidingen aan. 

Opleidingen worden (wettelijk) erkend door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). 

                                                        
11

 Luzac Hogeschool biedt haar opleidingen aan in voltijd.  
12

 Met ingang van september 2020 biedt TIO ook de hbo-bacheloropleidingen ‘Bedrijfseconomie’ en ‘Rechten’ aan. 
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De NVAO beoordeelt de kwaliteit van onderwijsinstellingen en doet dit iedere zes jaar opnieuw. 

Alleen erkende opleidingen mogen wettelijk erkende diploma’s afgeven. 

28. 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. 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.
13

 Per 1 oktober 2019 zijn in het CREBO bij bekostigde instellingen 18.552 mbo-

opleidingen geregistreerd bij 63 instellingen.
14

 

Bekostigde versus niet-bekostigde onderwijsinstellingen 

30. Erkende hbo- en mbo-opleidingen worden als gezegd aangeboden door zowel bekostigde als niet-

bekostigde onderwijsinstellingen. In de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 

(WHW) en de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) worden alle bekostigde hbo- respectievelijk 

mbo-instellingen exact benoemd. Deze instellingen hebben aldus een wettelijke taak om 

beroepsopleidingen (hbo of mbo) aan te bieden. Een bekostigde onderwijsinstelling ontvangt van de 

rijksoverheid jaarlijks een financiële bijdrage, in de vorm van een lumpsum. Een niet-bekostigde 

onderwijsinstelling ontvangt geen rijksbijdrage, maar behaalt haar inkomsten volledig uit inschrijf- en 

collegegelden (en aanverwante gelden) van studenten of zakelijke afnemers. NCOI Groep en TIO 

zijn beide niet-bekostigde instellingen. 

31. Een student die een bekostigde opleiding volgt, komt in aanmerking voor het wettelijk collegegeld.
15

 

Dit is in beginsel lager dan het instellingscollegegeld.
16

 In de regel kunnen bekostigde instellingen 

opleidingen aanbieden tegen een lagere prijs dan niet-bekostigde aanbieders, omdat een deel van 

hun kosten reeds is gedekt door de rijksbijdrage die ze van de overheid ontvangen. 

32. Overigens biedt een aantal 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 

33. Zoals eerder beschreven biedt NCOI Groep haar opleidingen vrijwel geheel aan in deeltijd terwijl TIO 

haar opleidingen geheel in voltijd aanbiedt. Vrijwel alle bekostigde onderwijsinstellingen bieden 

voltijd- en deeltijdopleidingen aan. Uit (markt)onderzoek van de ACM blijkt dat voltijd- en 

deeltijdopleidingen doorgaans verschillende doelgroepen van studenten aantrekken. Bij hbo-

instellingen worden de voltijdopleidingen grotendeels gevolgd door studenten in de leeftijdscategorie 

                                                        
13

 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.  
14

 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. 
15

 Het wettelijk collegegeld is door de overheid bepaald en is voor alle onderwijsinstellingen gelijk. 
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. 

http://www.studiekeuze123.nl/
https://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/mbo/onderwijsdeelnemers/deelnemers-mbo3.jsp
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17-25 jaar (‘schoolverlaters’)
17

, terwijl de deeltijdopleidingen grotendeels worden gevolgd door 

werkenden in de leeftijd “30+”. In het mbo worden opleidingen niet ingedeeld in voltijd/deeltijd maar 

in de categorieën BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) en BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) of 

OVO (de zogenoemde ‘derde leerweg’). OVO is de niet-bekostigde variant van BBL. 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 de BBL/OVO-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/OVO-studenten ouder dan BOL-

studenten. 

34. 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, 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 op locatie en klassikaal aan. Dat wil zeggen dat de 

student (zowel voltijd- als deeltijdstudent) fysiek naar de onderwijsinstelling moet reizen om 

onderwijs te volgen.  

6.2 Relevante productmarkten 

6.2.1 Opvattingen van partijen 

35. Partijen merken op dat erkend hbo en erkend mbo mogelijk tot één grote markt voor onderwijs 

behoren. Een nader onderscheid naar erkend hbo en erkend mbo kan volgens partijen in het midden 

blijven, omdat de concentratie, ongeacht dit onderscheid, niet zou leiden tot een significante 

beperking van de mededinging. Partijen behandelen daarnaast twee mogelijke, nadere 

doorsnijdingen: (i) financieringswijze (bekostigd en niet-bekostigd) en (ii) onderwijsvorm (voltijd en 

deeltijd). Partijen concluderen dat de productmarkten niet nader hoeven te worden onderscheiden 

langs de lijnen van deze beide doorsnijdingen. Partijen gaan niet in op een eventueel nader 

onderscheid naar vakgebied, zoals de ACM heeft overwogen in het besluit op de melding van de 

voorgenomen concentratie tussen NCOI Groep en Onderwijs Groep Nederland B.V.
 18

 

36. Partijen stellen ten eerste dat in wezen het enige verschil tussen bekostigde en niet-bekostigde 

onderwijsinstellingen de financieringswijze is. Voor het overige bieden beide categorieën 

onderwijsinstellingen vergelijkbaar onderwijs aan qua inhoud, accreditatieproces, docenten, 

eindtermen, civiel effect, et cetera, waardoor zij concurreren om dezelfde student. Om deze reden 

dienen de productmarkten erkend hbo en erkend mbo niet nader te worden onderscheiden naar 

bekostigd en niet-bekostigd onderwijs, aldus partijen. 

37. Partijen stellen daarnaast dat er geen reden bestaat om de markten voor erkend hbo en erkend mbo 

nader te onderscheiden naar voltijd- en deeltijdonderwijs, vanwege de mogelijkheid tot 

aanbodsubstitutie. Met betrekking tot mbo-opleidingen merken partijen op dat veel bestaande 

opleidingsinstellingen hun opleidingen reeds in zowel voltijd- als deeltijdvariant aanbieden. Partijen 

erkennen dat er een beperkte mate van vraagsubstitutie bestaat omdat voor een student die geen 

tijd heeft voor een voltijdopleiding, een deeltijdopleiding in beginsel de beste optie zal zijn. Andersom 

zullen voltijdstudenten niet snel kiezen voor een deeltijdopleiding, aldus partijen. 

                                                        
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.  
18

 Besluit ACM/UIT/528820, reeds aangehaald. 
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6.2.2 Opvattingen van marktpartijen 

38. De marktpartijen met wie de ACM heeft gesproken in het kader van het marktonderzoek gaan niet 

zozeer in op de (mogelijke) markten voor erkend hbo en erkend mbo in brede zin, maar wijzen de 

ACM direct op de specifieke groepen van afnemers van TIO en NCOI Groep die in deze concentratie 

in het geding zijn. De doelgroep waarop TIO en ook het merendeel van de marktpartijen zich op 

richt(en) wordt omschreven als jongeren (schoolverlaters, 17-24 jaar) uit ondernemende, doorgaans 

bemiddelde families, die in voltijd een studie willen volgen die is gericht op een (internationale) 

businesscarrière. Deze studenten hebben behoefte aan veel begeleiding, persoonlijke aandacht, 

kleinschaligheid en structuur en zijn daardoor bij uitstek gericht op privaat onderwijs in traditionele en 

klassikale vorm. Marktpartijen stellen dat de hbo- en mbo-opleidingen van NCOI Groep in het 

algemeen zijn gericht op werkenden van (circa) 27 jaar en ouder, die reeds een eerdere opleiding 

hebben afgerond en die in deeltijd een extra opleiding volgen naast hun werk.  

6.2.3 Beoordeling door de ACM 

39. De ACM heeft in haar eerder
19

 genoemde besluit over de voorgenomen concentratie tussen NCOI 

Groep en Onderwijs Groep Nederland B.V. overwogen dat het voor de hand ligt om een onderscheid 

te maken tussen erkend hbo en erkend mbo en dat deze markten nader zouden kunnen worden 

gesegmenteerd naar financieringswijze, vakgebied of opleidingsvorm (voltijd/deeltijd). De ACM heeft 

uit het marktonderzoek ten behoeve van de beoordeling van deze concentratie geen aanwijzingen 

gekregen om van dit eerdere uitgangspunt af te wijken. Voor deze concentratie kan de 

marktafbakening echter in het midden blijven omdat dit de beoordeling van de concentratie niet 

beïnvloedt (zie paragraaf 6.4.3).  

6.3 Relevante geografische markten 

6.3.1 Opvattingen van partijen 

40. Partijen stellen dat sprake is van een landelijke markt. Vanwege het nationale wettelijke kader voor 

het middelbaar en hoger onderwijs, het nationale toezicht door o.a. de NVAO en keteneffecten zijn 

concurrentievoorwaarden homogeen, aldus partijen. 

6.3.2 Opvattingen van marktpartijen 

41. Uit het marktonderzoek ontstaat een divers beeld over de (geografische) herkomst van de studenten 

van marktpartijen (als wordt gekeken naar onderwijsinstellingen die vergelijkbaar zijn met van TIO): 

het gebied waaruit deze afkomstig zijn varieert van een gebied in een straal van circa 50 km om de 

onderwijslocatie tot een ‘bovenregionaal’ gebied (bijvoorbeeld meerdere provincies) tot geheel 

Nederland. 

6.3.3 Beoordeling door de ACM 

42. De ACM heeft in haar eerder
20

 genoemde besluit over de voorgenomen concentratie tussen NCOI 

Groep en Onderwijs Groep Nederland B.V. overwogen dat de geografische afbakening van de 

mogelijke markten voor erkend hbo en mbo in algemene zin nauwer kan zijn dan nationaal. Het 

marktonderzoek in onderhavige zaak levert voor de specifieke afnemersgroep die in deze zaak in 

het geding is zowel aanwijzingen op voor een “bovenregionale” als voor een landelijke geografische 

markt. Voor deze concentratie kan de marktafbakening echter in het midden blijven omdat dit de 

beoordeling van de concentratie niet beïnvloedt (zie paragraaf 6.4.3). 

                                                        
19

 Idem  
20

 Idem  
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6.4 Gevolgen van de concentratie 

6.4.1 Opvattingen van partijen 

43. Partijen betogen dat hun opleidingen, onderwijsvormen en doelgroepen dusdanig van elkaar 

verschillen dat partijen geen concurrenten van elkaar zijn en de voorgenomen concentratie geen 

gevolgen heeft voor de mededinging. TIO bedient met haar voltijdonderwijs schoolverlaters zonder 

(relevante) werkervaring met een leeftijd tussen de 17 en 25 jaar. NCOI Groep bedient met haar 

deeltijdonderwijs vooral professionals met (relevante) werkervaring en een hogere leeftijd van 

gemiddeld 35 jaar.
21

 Dit onderscheid in doelgroep komt, volgens partijen, tot uiting in onder meer de 

presentatie van de websites, de aard (en inrichting) van het onderwijs, de leermethoden, de 

wettelijke verplichtingen op het gebied van onderwijsresultaten alsmede het curriculum. Om deze 

reden is het (deeltijd) aanbod van NCOI Groep geen alternatief voor de (voltijd)opleidingen van TIO 

en vice versa.  

44. Partijen stellen aanvullend dat de voorgenomen concentratie niet tot problemen leidt op de mogelijke 

markt voor erkend hbo, omdat de marktaandelen laag zijn, de toevoeging als gevolg van de 

concentratie beperkt is en er voldoende alternatieven overblijven na de overname. Enkel in het 

segment erkend hbo door niet-bekostigde instellingen leidt de voorgenomen concentratie tot een 

marktaandeel van circa [20-30]%. Daarbij geven partijen aan dat NCOI Groep haar label Luzac 

Hogeschool afbouwt en met haar label Schoevers een beperkt aantal studenten bedient. 

[Vertrouwelijk]. 

45. Met vergelijkbare argumenten stellen partijen dat de voorgenomen concentratie ook op de mogelijke 

markt voor erkend mbo niet leidt tot problemen voor de mededinging.  

6.4.2 Opvattingen van marktpartijen 

46. De door de ACM geraadpleegde particuliere onderwijsinstellingen geven aan dat zij wel concurrentie 

ervaren van TIO, maar vrijwel niet van NCOI Groep.
22

 De belangrijkste reden daarvoor is dat 

bedoelde onderwijsinstellingen en TIO zich op een andere doelgroep richten dan NCOI Groep. NCOI 

Groep richt zich voornamelijk op de werkende volwassenen in de leeftijd van circa 27 jaar en ouder 

die wensen te studeren in deeltijd. TIO en zijn directe concurrenten richten zich op de 

schoolverlaters in de leeftijd 17-25 jaar, die voor voltijdonderwijs kiezen als logische vervolgstap na 

het voortgezet onderwijs. Deze schoolverlaters zijn vaak afkomstig uit ondernemende families en 

volgen een studie die is gericht op (internationale) businessfuncties (te denken is aan commerciële 

economie, ondernemerschap, bedrijfskunde en hotel/eventmanagement). Ze kiezen voor 

kleinschalig en particulier onderwijs vanwege de persoonlijke benadering, intensieve begeleiding, 

traditioneel (klassikaal) onderwijs, structuur en hoge onderwijskwaliteit.  

47. Concurrenten merken op dat de concentratie weinig tot geen verandering zal brengen in de 

concurrentieverhoudingen. De zorgen die wél worden geuit richten zich i) op de mogelijke 

doorgeleiding, in de toekomst, van scholieren die voortgezet onderwijs volgen bij Luzac College naar 

TIO en die ten koste gaat van de instroom van Luzac-scholieren naar concurrenten en ii) op de 

(reeds bestaande) grote marketing-kracht van NCOI Groep die na de overname ook voor TIO zal 

worden ingezet.
 23

 Dit zou de naamsbekendheid van TIO in de markt kunnen vergroten. Tegelijkertijd 

geven de marktpartijen aan dat zijzelf een goede reputatie en naamsbekendheid hebben verworven 

waarbij iedere speler zich duidelijk kan profileren binnen een bepaald vakgebied zoals international 

business, automotive/nautisch, hotel/event en ondernemerschap. Daarbij wordt opgemerkt dat de 

                                                        
21

 Beantwoording informatieverzoek ACM van 7 mei 2020, randnummer 6.  
22

 Gespreksverslag […], p. 6; Gespreksverslag […], p. 6; Gespreksverslag […], p. 4; Gespreksverslag […], p. 3.  
23

 Gespreksverslag […], p. 4-5; Gespreksverslag […], p. 6; Gespreksverslag […], p. 6.  
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overname er ook in kan resulteren dat TIO zich minder goed kan profileren als kleinschalige 

onderwijsaanbieder, wat voordelen kan hebben voor de andere particuliere onderwijsaanbieders.  

6.4.3 Beoordeling door de ACM 

48. De ACM heeft onderzocht wat de gevolgen van deze concentratie zijn op de nauwst mogelijke 

relevante markt(en) waarop de activiteiten van partijen overlappen, zoals overwogen in randnummer 

39. In deze zaak zijn dit de mogelijke markt(en) voor erkend, voltijd, niet-bekostigd hbo 

respectievelijk mbo in het vakgebied bedrijfseconomie/bedrijfskunde/ondernemerschap
24

.  

49. De ACM constateert, met name op grond van het marktonderzoek, dat de activiteiten van beide 

partijen op deze mogelijke productmarkten in theorie overlappen, maar dat de afzonderlijke partijen 

in de ogen van de doelgroepen (in het bijzonder die van TIO) geen alternatief voor elkaar vormen en 

daardoor nauwelijks tot geen concurrenten zijn, zeker geen nabije concurrenten. De doelgroep van 

TIO heeft, gezien de levensfase, behoefte aan voltijd-onderwijs. Het huidige aanbod van voltijd hbo- 

en mbo opleidingen van NCOI Groep beantwoordt qua vorm en inhoud echter niet of nauwelijks aan 

de behoefte van de doelgroep van TIO. TIO richt zich daarbij hoofdzakelijk op hotel- en 

eventmanagement, terwijl Schoevers vooral opleidingen voor officemanagement/secretaresse 

aanbiedt. 

50. De bevindingen uit het marktonderzoek bevestigen het beeld dat TIO voornamelijk concurreert met 

het voltijdaanbod van andere particuliere onderwijsinstellingen (waaronder Business School 

Notenboom, IVA Driebergen, Eurocollege en – in mindere mate – Wittenborg University) en niet of 

nauwelijks met het voltijdaanbod dat NCOI Groep (vooralsnog) aanbiedt via Luzac Hogeschool en 

Schoevers Hogeschool, zowel op erkend mbo als hbo.
25

 Daar komt nog bij dat NCOI Groep haar 

voltijd onderwijs afbouwt voor [vertrouwelijk] Luzac Hogeschool [vertrouwelijk] waardoor de 

(eventuele bestaande) overlap nog minder zal worden.
26

 De ACM acht het bovendien niet 

aannemelijk dat de deeltijdopleidingen van NCOI Groep een alternatief zijn voor de doelgroep van 

TIO, omdat die doelgroep onmiskenbaar behoefte heeft aan voltijd-onderwijs. Een verruiming van de 

mogelijke markten met deeltijdonderwijs leidt zodoende niet tot een andere conclusie.  

51. Indien wordt uitgegaan van (een) eventuele ruimere
27

 productmarkt(en) dan de hiervoor beschreven 

nauwst mogelijke productmarkt, constateert de ACM dat haar conclusie niet wijzigt. Dit is wederom 

gelegen in de zeer specifieke doelgroep die TIO bedient, zoals hierboven beschreven. Aanvullend 

geldt dat verruiming van de mogelijke markten met niet-erkende opleidingen dan wel bekostigde 

opleiders het aantal andere onderwijsaanbieders sterk laat toenemen. 

52. Dezelfde conclusie geldt indien wordt uitgegaan van regionale dan wel nationale markten.  

53. De ACM constateert tot slot dat de in randnummer 47 door marktpartijen genoemde mogelijkheid 

van doorgeleiding van VO-scholieren van Luzac College naar TIO, gelet op de huidige instroom van 

deze groep leerlingen bij de bestaande aanbieders, geen onoverkomelijk probleem oplevert, nog los 

van de vraag of partijen hiertoe de mogelijkheid of prikkel hebben. De ACM beschouwt ook de door 

marktpartijen benoemde marketing-kracht van de NCOI Groep niet als een onoverkomelijk 

probleem. 

                                                        
24

 Eventueel verder verbijzonderd naar de sector(en) hotelwezen, toerisme, evenementorganisatie. 
25

 Schoevers Hogeschool biedt, zo volgt uit het overzicht op haar website, maar enkele voltijd erkende hbo en mbo 

opleidingen die uitsluitend opleiden tot managementassistent of zijn gericht op (executive) officemanagement. Zie: 

https://www.schoevers.nl/voltijd/opleidingen.html. 
26

 Formulier melding concentratie NCOI Holding B.V. / DUBA Holding B.V, rn. 29 en 122.  
27

 Deze verruiming kan plaatsvinden in diverse richtingen (deeltijdonderwijs, bekostigd onderwijs, meer vakgebieden) 

https://www.schoevers.nl/voltijd/opleidingen.html
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54. Gelet op het bovenstaande acht de ACM het niet aannemelijk dat onderhavige concentratie zal 

leiden tot een significante beperking van de mededinging.  

7 Conclusie 

 

55. NCOI Groep en TIO hebben aan de ACM gemeld dat NCOI Groep de zeggenschap probeert te 

verkrijgen over TIO.NCOI Groep de zeggenschap probeert te verkrijgen over TIO. 

56. De ACM concludeert dat de gemelde operatie binnen de werkingssfeer valt van het in hoofdstuk 5 

van de Mededingingswet geregeld concentratietoezicht. Zij heeft geen 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. Daarom stelt de ACM vast dat NCOI Groep en TIO geen 

vergunning nodig hebben voor het tot stand brengen van deze concentratie.  
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