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Onderwerp

Verzoek om erkenning in het kader van de Wet
op de erkende onderwijsinstellingen (artikelen
4 en 5) van Instituut Praehep/Examenopleiding Hugas,
Elgersma, Potgieser te 's-Gravenhage.

In antwoord op bovengenoemde adviesaanvrage inzake het verzoek om
erkenning van Instituut Praehep/Examenopleiding Hugas, Elgersma, Potgieser
te 's-Gravenhage in het kader van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen
(W.E.O.), deelt de Afdeling kwartair onderwijs van de Onderwijsraad u het
volgende mede.
Uit de bij uw bovenvermelde brief gevoegde stukken maakt de Afdeling op dat erkenning wordt aangevraagd door het bevoegd gezag van
a. Instituut Praehep B.V. te 's-Gravenhage en van
b. Examenopleiding Hugas, Elgersma, Potgieser (E.H.E.P.) B.V. eveneens te
's-Gravenhage.
Het formulier erkenningsaanvraag vermeldt als instelling, waarvoor
het bevoegd gezag erkenning vraagt, weliswaar Instituut Praehep/Examenopleiding Hugas, Elgersma, Potgieser, waarvan de juridische vorm "Besloten Vennootschap" zou zijn, maar uit de bijlagen bij uw brief (zie de bijgevoegde
statuten) blijkt echter dat dit twee verschillende b.v.'s zijn. Het formulier opgave van cursussen noemt slechts "Instituut PRAEHEP" als de te erkennen instelling, terwijl uit andere stukken (bijv. de financiële bescheiden,
de lesrapporten en de studiegidsen) blijkt dat het (ook) om E.H.E.P. gaat.
De inspectie stelt in haar advies: "Beide instituten zijn juridisch gezien zelfstandige B.V.'s, echter als onderwijsinstituut is het feitelijk één geheel met de naam PRAEHEP".
De Afdeling acht niet helder welke instelling nu precies erkenning
behoeft. Haars inziens is er juridisch sprake van twee verschillende instellingen, ook in de zin van de W.E.O. Het is mogelijk beide te erkennen, maar
eerst dient omtrent een en ander meer duidelijkheid te bestaan dan thans.

Vermeld bij beantwoording
van een brief kenmerk en datum
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Mede gezien het inspectierapport is de Afdeling van oordeel dat de
organisatie van de instelling, waarbij zij in eerste instantie evenals de
inspectie beide instellingen te zamen in beschouwing neemt, aan de vereisten
voldoet en de continuïteit van het onderwijs voldoende is gewaarborgd, zoals
in artikel 13 van het Besluit op de erkende onderwijsinstellingen (B.E.O.)
wordt geëist. Ook ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs oordeelt
zij positief: aan de vereisten van artikel 2 B.E.O. en artikel 9 W.E.O.
wordt voldaan.
Met betrekking tot de bevoegdheid, casu quo de bekwaamheid van de
docenten heeft de Afdeling zich ook nu geconformeerd aan het door een van de
inspecteurs VO/OV opgestelde model (bijlage 7 van de stukken), waarbij zij
overigens haar bemerkingen ter zake, zoals laatstelijk gesteld in haar
advies van 14 september 1988, kenmerk OR 4/241 K, handhaaft. Aan de hand van
dat model merkt zij op dat de navolgende docenten (nog) onbevoegd zijn: K.
Batenburg, J.B. Berend, A. Böing, B.P.G. Cornielje, F. Dernison, C.A.M.
Douw, G.C. Geeve, M.H.J. Gerritsjans, Th.M.A. Goos, M. van Halteren, S.S.
Hettinga (voor de vakken bedrijfscalculatie en bedrijfseconomie, behorende
tot de SPD-opleiding), H.J.W. ter Horst, C. Hubert, P.J. Janse, C. Kerkhof,
J.W. de Keyzer, C. Klop, M.B.B, de Koning, H.J.M. Koster Oosterbaan (voor
het vak statistiek behorende tot de SPD-opleiding), J.H.H, van Krogten, C.
Labruyère (voor de vakken bedrijfseconomie II en statistiek, behorende tot
de SPD-opleiding), W. de Lange, F.C. van Luijk, R. Mook, J.C. de Mos, H.
Ottens, N.W. Overgaauw, Û. Peters, D.C. Peters, H. Peul (voor het vak
bedrijfseconomie II, behorende tot de SPD-opleiding), L.J. Pluimgraaff, J.J.
de Prie, W.H. Ravenhorst, P.A.M. Reinders, W.F.M. Rust, E.H. Saeijs, A.
Sanders, J. Smaardijk, L. Snabel, H. Terpstra, H. van Veen (voor het vak
bedrijfseconomie II, behorende tot de SPD-opleiding), M.W. van der Veen, L.
Wessels (voor de vakken administratieve organisatie en techniek, behorende
tot de SPD-opleiding). T. Wietsma, J.J. Willems, W.A. Willemsberg en P.H.M.
Willemsen. De Afdeling beveelt u aan de dispensatie ingevolge artikel 7,
derde lid, te binden aan een termijn van een jaar en wanneer het vereiste
bewijs van bekwaamheid dan nog niet is verkregen opnieuw over dispensatie te
beslissen. Ten behoeve van de overige docenten die niet in het bezit van een
bewijs van bekwaamheid zijn kan naar het oordeel van de Afdeling een in
artikel 7, eerste lid, der wet bedoelde verklaring van bekwaamheid worden
opgemaakt.
In het kader van de werving van cursisten is de Afdeling van
mening dat vermelding van enkel aantallen geslaagde studenten in de advertenties van Instituut Praehep, zonder dat vermeld wordt hoeveel studenten in
totaal aan de examens hebben deelgenomen, achterwege gelaten dient te worden.
Met betrekking tot de verschillende studiegidsen, waarin overigens
naar het oordeel van de Afdeling zeer degelijke en relevante voorlichting
omtrent de cursussen wordt gegeven, merkt de Afdeling op dat bij de cursus
Accountant/Administratieconsulent niet duidelijk is hoeveel lesgeld verschuldigd is wegens het niet exact vaststaan van de data van de examens. Ook
wordt het aantal uren studie dat de cursus vergt, niet vermeld. Bij de
studiegids voor de Opleiding voor het Staatspraktijkdiploma Bedrijfsadministratie, heeft de Afdeling enkel de inschrijvingsformulieren voor het eerste
studiejaar aangetroffen. Ten slotte worden bij de cursus Praktijkdiploma
Boekhouden de exaraenkosten niet vermeld.
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Indien duidelijk is om welke instelling(en) het precies gaat, zou
volgens
de Afdeling gelet op en met inachtneming van het vorenstaande tot
erkenning kunnen worden overgaan.

Namens ce Afdeling kwartair onderwijs,

A.A. Greven, voorzitter),
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(mr. W.J.E. van de Water,
coördinerend secretaris)

