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Opdracht en werkwijze 1 . 
1.1. Aanleiding 

Naar aanleiding van een signaal heeft de Inspectie van het Onderwijs 
(hierna: inspectie) onderzocht of Stichting NHL Stenden Hogeschool 
(hierna: NHLS) voldoet aan de vereisten die gelden ten aanzien van 
het strikt scheiden van haar publieke en private activiteiten en 
daaraan verbonden middelen voor zover het  haar opleidingen in 
Qatar betreft. 
Wij hebben onderzoek gedaan om vast te stellen of mogelijk publieke 
middelen zijn gebruikt voor de onder medeverantwoordelijkheid van 
NHLS in Qatar verzorgde opleidingen. 
 
De publieke middelen die NHLS op grond van de onderwijswetten 
ontvangt mogen namelijk uitsluitend worden aangewend voor de 
bekostigde wettelijke taak op grond van de onderwijswetten. 
Het verzorgen van onderwijs in Qatar aan studenten die niet bij door 
NHLS in Nederland verzorgde bekostigde, geaccrediteerde initiële 
opleidingen staan ingeschreven valt daar buiten. 
Publieke middelen mogen onder voorwaarden ook worden 
'geïnvesteerd' in private activiteiten die van meerwaarde zijn voor de 
bekostigde wettelijke taken. 
 
Voorafgaand aan ons onderzoek hebben wij NHLS gevraagd om 
hiernaar een onafhankelijk extern onderzoek te laten verrichten. De 
bevindingen van dat extern onderzoek hebben wij betrokken bij ons 
eigen onderzoek. 

1.2. Onderzoeksvragen en werkwijze 

Wij hebben onderzocht of er door NHLS publieke middelen zijn 
gebruikt voor het onderwijs in Qatar, waarbij dat onderwijs niet kan 
worden gerekend tot de bekostigde wettelijke taak op grond van de 
WHW van NHLS als Nederlandse bekostigde onderwijsinstelling. 
Daarbij keken wij zowel naar de mogelijk in Qatar geïnvesteerde 
publieke middelen en de daaraan verbonden aflossing(en) en 
vergoeding(en), als naar de transacties binnen de jaarlijkse exploitatie 
van het onderwijs in Qatar. 
Wij hebben antwoord gezocht op de volgende vragen: 
 
1) Zijn er publieke middelen gebruikt ten behoeve van de opleidingen 
in Qatar? 
 
2) Als er publieke middelen door NHLS zijn geïnvesteerd ten behoeve 
van Stenden University Qatar (hierna: SUQ), hoe verhoudt deze 
investering zich dan tot de in de Notitie Helderheid beschreven 
voorschriften voor investeringen van publieke 
middelen in private activiteiten? Is er sprake van aflossing en/of een 
redelijke vergoeding over deze investering? 
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3) Zijn alle binnen NHLS gemaakte kosten voor SUQ op de juiste 
manier onderscheiden in publieke en private lasten en zijn de private 
lasten doorbelast aan de private activiteit (SUQ)? 
 
4) Zijn de door SUQ aan NHLS in rekening gebrachte bedragen 
rechtmatige en doelmatige bestedingen van de publieke middelen van 
NHLS? 
 
Om deze en onderliggende vragen te kunnen beantwoorden hebben 
wij allereerst kennis genomen van de inhoud van het onafhankelijk 
extern onderzoek. Aan de hand van de beschikbare documentatie en 
middels gesprekken met de externe onderzoekers en met 
medewerkers van NHLS hebben wij  de conclusies en onderbouwing in 
het extern onderzoek beoordeeld. Daarnaast hebben wij bij NHLS 
inzage gekregen in een groot aantal documenten en hebben wij 
gesprekken gevoerd met de controller, het hoofd financiën, de extern 
onderzoekers, leden van examencommissies en het CvB. Ook heeft 
NHLS daarna nog door de inspectie per e-mail gestelde nadere vragen 
beantwoord. 
 

1.3. Wet- en regelgeving 

De volgende wet- en regelgeving is van toepassing: 
 
Artikel 12a van de Wet op het onderwijstoezicht (Wot) geeft de 
wettelijke grondslag voor het onderhavige onderzoek. De inspectie 
kan op grond van dat artikel onderzoek doen ter uitvoering van de in 
de Wot, artikel 3, eerste lid, onderdelen a en c, bedoelde taken, 
waaronder toezicht op  de naleving van bij of krachtens 
onderwijswetten gegeven voorschriften en het verrichten van 
onderzoek naar de rechtmatigheid van de bestedingen en naar de 
rechtmatigheid van het financieel beheer. 
 

Onderzoekskader Onderzoekskader 

De voor dit onderzoek relevante voorschriften zijn opgenomen in de 
zogenoemde Helderheidsnotities c.a., met name onder thema 2 “het 
investeren van publieke middelen in private activiteiten”. De 
betreffende publicaties zijn te vinden op onze website : 
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/private-activiteiten. 
Voor de verantwoording is met name lid 5 van artikel 4 van de 
Regeling jaarverslaggeving onderwijs relevant. 
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Bevindingen en conclusie(s) 2 . 
2.1. Bevindingen 

In deze paragraaf geven we een aantal algemene bevindingen. 
Aansluitend komen de bevindingen per onderzoeksvraag aan de orde. 

De activiteiten in Qatar worden door NHLS gezien als van meerwaarde 
voor de aangeboden opleidingen in Nederland. Deze Nederlandse 
opleidingen zijn internationaal georiënteerd. Dankzij de internationale 
campussen, waaronder die in Qatar, leren studenten (en ook 
docenten) van het studeren in een internationale omgeving en raken 
ze vertrouwd met veel aspecten van hun toekomstig werkveld. 
 
NHLS laat in Nederland ingeschreven studenten onderdelen van de 
opleiding volgen in Qatar (de zogenoemde Grand Tour), en NHLS 
verleent diensten aan de Qatarese opleidingen. 

Alle private activiteiten van NHLS zijn ondergebracht in Wyswert 
Beheer BV. Daardoor kunnen de private activiteiten van NHLS goed 
onderscheiden worden van de publieke activiteiten. Zo ook de kosten 
en baten van SUQ die via Wyswert verlopen. Het (positieve) resultaat 
van het private Wyswert wordt mede ingezet voor de bekostigde 
wettelijke taak van NHLS. De Qatarese opleidingen hebben een groot 
aandeel in het resultaat van Wyswert. 
 
De zeggenschap binnen de Board of Governance van SUQ is gelijkelijk 
verdeeld tussen NHLS en de Qatarese partner. Dat betekent dat 
besluiten altijd unaniem genomen moeten worden, zodat NHLS voor 
ieder besluit van SUQ verantwoordelijk is. 

Het onafhankelijk extern onderzoek zag een aantal onvolkomenheden 
in de interne procedures en in de uitvoering daarvan bij NHLS en doet 
aanbevelingen om deze in de toekomst te ondervangen. Zo kan de 
inzet van arbeidsuren van NHLS ten behoeve van het onderwijs in 
Qatar beter geregistreerd worden, kunnen toewijsbare kosten (zoals 
declaraties, reis- en verblijfskosten, automatiseringskosten en porto/
telefoon) beter worden doorberekend, en ook kunnen voor meer 
kostensoorten de daadwerkelijk gemaakte kosten worden 
doorberekend in plaats van te werken met algemene 
opslagpercentages. 

Wij hebben geen aanwijzingen gevonden die afbreuk kunnen doen 
aan de externe onderzoeksresultaten. 
Wij onderschrijven  de adviezen uit het extern onderzoek. Die zullen 
de doorbelasting van de binnen NHLS gemaakte kosten voor SUQ en 
daarmee het onderscheid tussen publiek en privaat verbeteren. 
Opvolging van die adviezen zal ook leiden tot een getrouwer 
weergave van de grootte en de samenstelling van het vermogen en 
van het  resultaat van NHLS. 
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Het extern onderzoek becijferde in samenwerking met NHLS dat over 
de jaren 2016-2018 een bedrag van € 142.952,- ten onrechte als 
publieke lasten is verantwoord terwijl dat privaat had moeten worden 
doorbelast. NHLS heeft aangegeven dit te zullen corrigeren en dit 
bedrag terug te laten vloeien naar de publieke middelen ten laste van 
de private middelen. 
In diezelfde periode 2016-2018 bedroeg het positieve resultaat van de 
Qatarese vestiging  aan Wyswert ongeveer € 1,2 mln. 
 
NHLS brengt in het vervolg voor alle publieke inzet ten behoeve van 
Qatar tenminste de integrale kostprijs in rekening aan private 
activiteiten c.q. partijen. Dan worden de feitelijk gemaakte kosten via 
Wyswert integraal doorbelast aan de  activiteiten in Qatar. Op deze 
manier wordt het (private) resultaat van Qatar voor NHLS correct 
berekend, maar geeft de jaarrekening van de Joint Venture in Qatar en 
ook die van SUQ B.V. geen volledig beeld van de lasten.  Dan valt 
vanuit alleen die jaarrekening moeilijk tot een adequaat vastgestelde 
kostprijs te komen. Dit betreft onder andere de kostprijs van de Grand 
Tour. 
In 2018 zijn tijdens 10 reizen 24 vluchten naar Qatar geboekt voor 
medewerkers van NHLS. De verblijfskosten hiervan werden gedragen 
door de joint venture SUQ, de reiskosten werden doorbelast aan SUQ 
BV en deze kosten drukken zodoende niet op de publieke middelen 
van NHLS, maar wel op het resultaat van SUQ en daarmee uiteindelijk 
op de private baten voor NHLS. 
Onze bevindingen bij de onderzoeksvragen worden onderstaand 
weergegeven. 
 

2.1.1. Onderzoeksvraag 1: 

Onze bevindingen bij de onderzoeksvragen worden onderstaand 
weergegeven. Allereerst: 

Zijn er publieke middelen gebruikt ten behoeve van de opleidingen in 
Qatar? 
 
Wij hebben ons op basis van beschikbare documenten een beeld 
gevormd van de investeringen door NHLS in SUQ en het verloop 
daarvan in de tijd alsmede de private dan wel publieke herkomst van 
die investeringen. Bij de aanvang in 2001/2002 is door NHLS 50.000 
USD aan publieke middelen geïnvesteerd in de vorm van 
voorbereidingskosten voor en 100.000 USD in de vorm van een lening 
aan, de  joint venture in Qatar. Dat wordt vermeld in de Joint Venture 
Agreement die aan de oprichting van SUQ ten grondslag ligt. Het 
inspectierapport van 27 mei 2011 (pagina 21, bijlage bij Tweede Kamer, 
vergaderjaar 2010–2011, 31 288, nr. 183) noemt vergelijkbare bedragen 
en vermeldt bovendien dat de betreffende financiering in 2009 is 
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afgelost. Er is dus momenteel geen sprake meer van een investering 
van publieke dan wel private middelen – anders dan Intellectuele 
Eigendomsrechten (IER) – van NHLS in de Qatarese opleidingen. 
 
Het extern onderzoek liet zien dat tegenover de door NHLS voor SUQ 
gemaakte kosten aanzienlijke bijdragen vanuit SUQ aan de exploitatie 
van NHLS stonden. Deze bijdragen zijn niet in mindering gebracht op 
het private deel van het eigen vermogen van NHLS. Het extern 
onderzoek adviseert NHLS deze bijdragen (door middel van een 
‘winstbestemmingsbesluit’) alsnog in mindering te brengen op het 
private deel van het eigen vermogen (en dus ten gunste te brengen 
van het publieke deel). Daarna is zeker geen sprake van publieke 
middelen die zijn ingezet voor private activiteiten, maar is er sprake 
van het tegendeel. 

2.1.2. Onderzoeksvraag 2: 

Als er publieke middelen door NHLS zijn geïnvesteerd ten behoeve 
van  SUQ, hoe verhoudt deze investering zich dan tot de in de Notitie 
Helderheid beschreven voorschriften voor investeringen van publieke 
middelen in private activiteiten? Is er sprake van aflossing en/of een 
redelijke vergoeding over deze investering? 
 
Gezien het met de bij vraag 1 genoemde financiële investeringen 
beoogde doel achten wij deze  niet onrechtmatig en in lijn met de 
notitie Helderheid. 

Ook de doorlopende investering van IER in Qatar is in 
overeenstemming met alle daarvoor in de notitie Helderheid 
opgesomde voorwaarden, te weten in lijn met en bijdragend aan de 
bekostigde wettelijke taken van NHLS op grond van de WHW; niet 
onevenredig groot ten opzichte van die meerwaarde voor de 
bekostigde wettelijke taken; niet uitsluitend om financieel gewin; 
tenminste de integrale kostprijs wordt aan alle ‘afnemers’ in rekening 
gebracht; de publieke middelen zijn gevrijwaard (door de BV-
constructie, enz.) voor (grote) risico’s en er is  sprake van een 
transparante verantwoording. 
 
Voor het ter beschikking stellen van IER aan Qatar ontvangt 
NHLS jaarlijks per opleiding een licence fee van USD 10.000, die als 
publieke middelen wordt verantwoord. Wij hebben geen reden om dit 
een onvoldoende vergoeding  (dat wil zeggen minder dan de integrale 
kostprijs) voor deze investering te achten. 
 
De activiteiten in Qatar leveren NHLS zowel private als publieke baten 
op.  Zo krijgt NHLS de al eerder genoemde  jaarlijks terugkerende 
licence fee voor de opleidingen die in Qatar worden aangeboden. Het 
intellectueel eigendom van de Nederlandse opleidingen van NHLS 
wordt dus te gelde gemaakt. Deze opbrengst wordt door NHLS terecht 
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verantwoord als een publieke bate. Het betreft immers een opbrengst 
van met publieke middelen gefinancierde voorzieningen. 
Als private bate geldt het aandeel van NHLS in het in Qatar behaalde 
resultaat, in zo verre dat niet moet worden gerekend als aflossing/
rendement op geïnvesteerde publieke middelen en niet dient ter 
compensatie van door NHLS gemaakte kosten ten behoeve van de 
opleidingen in Qatar. 
 

2.1.3. Onderzoeksvraag 3: 

Zijn alle binnen NHLS gemaakte kosten voor SUQ op de juiste manier 
onderscheiden in publieke en private lasten en zijn de private lasten 
doorbelast aan de private activiteit (SUQ)? 
 
Wij constateren dat het nadrukkelijk de intentie van NHLS is om te 
zorgen voor een juiste doorbelasting en dit ook in de verantwoording 
tot uiting te laten komen. In het verleden heeft de doorbelasting op 
onderdelen niet volledig plaatsgevonden. Dit wordt in het externe 
onderzoek verklaard door: 

• Onvolledige registratie van 'publieke' arbeidsuren van NHLS ten 
behoeve van het onderwijs in Qatar; 

• Onvolledige doorberekening van van reis- en verblijfkosten en 
declaraties ten behoeve van Qatar; en 

• De systematiek van een opslag versus werkelijk gemaakte 
kosten. 

NHLS heeft inmiddels aangegeven in het vervolg de werkelijke kosten 
te verrekenen. 
 
De personele inzet op de internationale campussen verloopt via 
detachering en doorbelasting. De detacheringsbaten worden op een 
aparte rekening geboekt. Deze detacheringsbaten gelden als publieke 
baten. Voor zover de personele inzet van niet gedetacheerde 
medewerkers ten behoeve van het onderwijs in Qatar niet onderdelen 
van de Nederlandse opleidingen (i.c. de Grand Tour) betreft worden 
deze personeelskosten doorbelast op basis van registratie van uren. 
 
Voor de inzet van arbeidsuren van NHLS ten behoeve van beheer, 
bestuur en kwaliteitsborging voor het onderwijs in Qatar hanteert 
NHLS een tijdschrijf systeem op basis waarvan de kosten worden 
doorbelast. Voor de indirecte kosten wordt gewerkt met een 
opslagpercentage. Uit de door NHLS ter beschikking gestelde 
documenten en nadere toelichting constateren wij dat er in principe 
inderdaad sprake is van een doorbelasting van de integrale kostprijs 
van de geleverde diensten. Het uurtarief voor de personeelskosten dat 
NHLS hierbij hanteert is op gebruikelijke wijze berekend uit de 
personeelskosten op jaarbasis en het aantal uren per jaar. Beide 
componenten van het uurtarief bevatten elementen die soms anders 
worden behandeld. Het mogelijke effect van een andere invulling 

INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS SPECIFIEK ONDERZOEK 8/14



 

daarvan is relatief gering. Bovendien overtreft de inzet van private 
middelen voor de bekostigde wettelijke taak de eventuele 
onvolledigheid in de doorberekening van publieke kosten voor de 
Qatarese activiteiten aanzienlijk. 
 

2.1.4. Onderzoeksvraag 4: 

Zijn de door SUQ aan NHLS in rekening gebrachte bedragen  te 
beschouwen als rechtmatige en doelmatige bestedingen van de 
publieke middelen van NHLS? 

NHLS betaalt aan SUQ voor onderwijs aan in Nederland voor 
bekostigde opleidingen ingeschreven studenten, die in Qatar één of 
enkele studieonderdelen volgen van hun Nederlandse opleiding, de 
Grand Tour. Daarmee is dat een besteding voor het bekostigd 
onderwijs en dus een rechtmatige besteding. Omdat dit een verplicht 
onderdeel van de studie is dat anderszins niet of tegen hogere kosten 
vorm zou kunnen krijgen, is het ook een doelmatige besteding. 
Bovendien bestaat er geen alternatief voor, terwijl de kennis en 
ervaring wel van groot belang zijn voor de betrokken opleidingen. 

Voorts wordt de prijs voor deze zogenoemde Grand Tour bepaald als 
de integrale kostprijs van het betreffende studieonderdeel in Qatar. 
Dus ook als private prestatie vanuit de private activiteit in Qatar wordt 
voldaan aan het vereiste dat tenminste de integrale kostprijs in 
rekening wordt gebracht. In zo verre die kostprijs te laag is (omdat de 
door NHLS ten behoeve van Qatar-privaat gemaakte kosten niet in de 
jaarrekening van de Joint Venture zijn verwerkt) leidt dit tot een 
voordeel voor de publieke middelen van NHLS. En omdat het aandeel 
van NHLS in het resultaat van de Qatarese opleidingen ook na aftrek 
van de door te belasten kosten van NHLS positief blijft, kan ook niet 
worden geconcludeerd dat niet een integrale kostprijs in rekening is 
gebracht. De prijs voor de Grand Tour voldoet dus aan de te stellen 
eisen. 
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Conclusies en aanbevelingen 3 . 
Op basis van het voorafgaande komen wij tot de volgende conclusies 
en aanbevelingen: 
 
Vanwege het specifieke internationaal georiënteerde karakter van de 
opleidingen in international business, hotelwezen en toerisme is het 
verklaarbaar dat NHLS internationale campussen heeft, waaronder die 
in Qatar. Deze campussen hebben een meerwaarde voor de instelling 
en haar studenten en docenten. 
 
De private baten uit SUQ stellen NHLS in staat om uitgaven te doen 
ten gunste van de bekostigde wettelijke taak in Nederland welke 
anders wellicht niet uit de publieke middelen zouden kunnen worden 
gedekt. De hoogte van de private baten uit SUQ zijn dermate 
aantrekkelijk dat NHLS ervoor dient te waken dat een zekere 
afhankelijkheid ontstaat van deze baten voor haar publieke taken. Het 
is niet wenselijk als de campus In Quatar (vanwege de baten) wordt 
voortgezet, terwijl de meerwaarde voor de Nederlandse studenten en 
docenten zou teruglopen. 
 
Wij hebben geen concrete aanwijzingen gevonden die de juistheid van 
de bevindingen van het onafhankelijk extern onderzoek in twijfel 
trekken. Wij onderschrijven de hierna volgende conclusies en 
aanbevelingen van het externe rapport. 

• De registratie van door NHLS ten behoeve van het onderwijs in 
Qatar gemaakte arbeidsuren van NHLS voor het onderwijs in 
Qatar  en de doorberekening van reis- en verblijfkosten en 
declaraties was onvolledig en dat leidde tot onderschatting van 
de door te berekenen kosten. 

Aanbevolen wordt de genoemde uren volledig te registreren en de 
toewijsbare lasten volledig direct door te berekenen. 

• Door NHLS ten behoeve van het onderwijs in Qatar gemaakte 
kosten zijn deels doorberekend op basis van opslagpercentages 
en dat leidde tot onderschatting. 

Aanbevolen wordt de feitelijk gemaakte kosten door te berekenen. 
Daarmee ontstaat een  getrouwer beeld van grootte en samenstelling 
van het resultaat. 

• Ten behoeve van de bekostigde wettelijke taak van NHLS wordt 
door NHLS gebruik gemaakt van het positieve resultaat dat 
wordt behaald op het onderwijs in Qatar. Dat blijkt uit de 
begrotingen van NHLS, maar het wordt niet als zodanig in de 
jaarrekeningen verwerkt. 

Aanbevolen wordt om door middel van een 
‘winstbestemmingsbesluit’ deze middelen transparant toe te wijzen 
aan de publieke taak en aan de publieke middelen. 
 
Uit de door NHLS aan ons ter beschikking gestelde documentatie en 
uit de gesprekken met medewerkers van NHLS concluderen wij in 
aanvulling op het externe onderzoek het volgende: 

• Wij bevelen NHLS aan om in naast het hierboven reeds 
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genoemde  ‘winstbestemmingsbesluit’ ook in de verantwoording 
zichtbaar te maken hoe en voor welke publieke doelen de private 
middelen zijn aangewend. 

• De door NHLS in Qatar geïnvesteerde financiële middelen en 
aanloopkosten zijn terugbetaald en voor de doorlopende 
investering van IER is en wordt een redelijk rendement 
ontvangen ten gunste van de publieke middelen. 

• De betaling door NHLS aan SUQ voor studieonderdelen van 
bekostigde opleidingen die in Qatar door Nederlandse studenten 
van die bekostigde opleidingen worden gevolgd zijn een 
rechtmatige en doelmatige besteding van de publieke middelen 
voor het bekostigde onderwijs, en het tarief dekt de integrale 
kosten zoals voor private activiteiten is voorgeschreven. 

• Een denkbare andere invulling voor de doorberekening van 
personeelskosten kan het globale beeld niet wezenlijk 
veranderen. 
 

• In het verleden zijn dus op onderdelen door NHLS de gemaakte 
kosten niet volledig doorberekend Dit mogelijke ‘tekort’ aan 
doorberekende kosten valt in het niet ten opzichte van de 
positieve private bijdragen die vanuit het Qatarese resultaat via 
Wyswert BV worden ingezet voor de bekostigde wettelijke taak 
van NHLS. 
 

• Daarom concluderen wij dat per saldo geen publieke middelen 
zijn gebruikt voor het onderwijs in Qatar. Als NHLS de genoemde 
correcties uitvoert en de aanbevelingen opvolgt zal dat ook 
correct tot uitdrukking worden gebracht in de stand van het 
publieke en private deel van het eigen vermogen van NHLS. 
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Reactie van het bestuur 
Het bestuur heeft op 31 januari gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
te reageren op het rapport. En wel als volgt: 

Wij richten ons in deze zienswijze op de voor Stichting NHL Stenden 
Hogeschool ("NHL Stenden") belangrijkste uitgangspunten van het 
‘Specifiek Onderzoek Rekenschap’ (Rapport van 13 januari 2019, 
referentie 5473331). Het onderzoek is verricht met het doel ‘om vast te 
stellen of mogelijk publieke middelen zijn gebruikt voor de onder 
medeverantwoordelijkheid van NHL Stenden in Qatar verzorgde 
opleidingen’. 
In het onderzoek is het totaal van geldstromen tussen NHL Stenden 
en Stenden University Qatar ("SUQ") betrokken. Daarbij is specifiek 
onderzoek gedaan naar de in de SUQ geïnvesteerde publieke 
middelen, de daaraan verbonden aflossingen en vergoedingen en de 
jaarlijkse transacties ten aanzien van de exploitatie van het onderwijs 
in Qatar. 
NHL Stenden ging het onderzoekstraject met vertrouwen in omdat zij 
nauwgezet volgens de in de Notitie Helderheid omschreven 
uitgangspunten werkt. Uit de bevindingen van de Inspectie van het 
Onderwijs ("Inspectie") blijkt dat de private activiteiten goed kunnen 
worden onderscheiden van de publieke activiteiten (p. 5). NHL 
Stenden is verheugd dat de Inspectie concludeert dat de 
internationale campussen, waaronder die in Qatar, van meerwaarde 
zijn voor de instelling, haar studenten en docenten (p. 10). 
Zoals uit het rapport blijkt, onderschrijft de Inspectie dat er geen 
sprake is van publieke middelen die zijn ingezet voor private 
activiteiten. In tegendeel, private middelen zijn ingezet voor publieke 
activiteiten (p. 7). 
In het externe onderzoek waartoe NHL Stenden opdracht heeft 
gegeven, wordt een aanbeveling gedaan met betrekking tot 
aanscherping van de allocatie. NHL Stenden heeft deze aanbeveling 
overgenomen hetgeen leidt tot een extra dotatie van €142.952,- ten 
gunste van de publieke middelen. 
 
Ook onderstrepen de bevindingen op de deelvragen de 
uitgangspunten van het door NHL Stenden gevoerde beleid: 

• ‘er is geen sprake meer van een investering van publieke dan wel 
private middelen – anders dan Intellectueel Eigendomsrechten 
(IER) – van NHL Stenden in Qatarese opleidingen' (p. 7); 

• 'de genoemde financiële investeringen worden niet onrechtmatig 
en in lijn met de notitie Helderheid geacht' (p. 7); 

• 'dat het nadrukkelijk de intentie van NHL Stenden is om te zorgen 
voor een juiste doorbelasting en dit ook in de verantwoording tot 
uiting te laten komen' (p. 8); 

• 'de voor Grand tour in rekening gebrachte vergoedingen zijn 
rechtmatig en doelmatig' (p. 9). 

De bevindingen in het rapport leiden tot de eindconclusie dat ‘per 
saldo geen publieke middelen zijn gebruikt voor het onderwijs in 
Qatar’ (p. 11). Deze eindconclusie stemt tot tevredenheid bij de 
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organisatie als geheel. Het bestuur heeft inmiddels besluiten 
genomen in lijn met de aanbevelingen die – naast de voornoemde 
conclusies – in het rapport worden gegeven, zodat er ook in de 
toekomst geen twijfel kan bestaan over het gebruik van publieke 
middelen ten aanzien van de in Qatar verzorgde opleidingen. 
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