
De berichten in deze krant
over het declaratiegedrag
in de top van de TU Delft
zijn niet slechts vermake-

lijk, maar vooral leerzaam (NRC
Handelsblad, 20 en 24 januari). Ver-
makelijk omdat de Delftse decaan
Marco Waas zonder met zijn ogen te
knipperen een vakantie declareerde
(13.300 euro voor een bungalow aan
Cape Cod en 2.800 euro voor een ge-
huurde Chevrolet Uplander Mini-
van), naast een ‘kantoor aan huis’ à
27.000 euro, terwijl zijn declaraties
tevens uitgaven omvatten zoals ‘di-
ner voor twee’ van 288 euro, alsmede
het leesvoer dat zijn echtgenote per
internet bestelde. Zulks leidt tot de
vraag: hoe goedkoop kan de declare-
rende klasse eigenlijk worden?

Nou ja, niet heel goedkoop. Dat
blijkt wel uit de bonnetjes van het
Delftse college van bestuur zelf, dat
tussen 2008 en 2011 in totaal 916.143
euro declareerde, waarbij inbegre-
pen hotel-overnachtingen en diners
die „veel duurder” waren dan de ei-
gen regels toelieten. Collegevoorzit-
ter Dirk Jan van den Berg kreeg over
de afgelopen vier jaar 41.626 euro
voor zijn telefoonabonnement en
28.190 euro voor ‘representatiekos-
ten’, terwijl hij voor 69.108 euro veer-
tig buitenlandse dienstreizen maak-
te. Tien keer was de bestemming Chi-
na, waar de TUD een dependance
heeft en Van den Berg ambassadeur
was, zodat hij moeiteloos hotel ‘The
Opposite House’ in Peking kon vin-
den, waar de overnachtingen bijna
drie keer zo duur zijn als de eigen re-
gels toelaten. Staatssecretaris Zijlstra
kondigde een onderzoek aan, net zo-
als hij deed bij eerdere incidenten aan
de TUD, waarover we nog niets ver-
namen. En hier komt het het leerza-
me deel van deze kwestie.

Instructief is de reactie van de col-
legevoorzitter, die het vorig studie-
jaar nog opende met een rede over in-
tegriteit aan de universiteit. Van den
Berg betitelde de declaraties van de
decaan als „ontoelaatbaar” maar ook
als „vallend binnen eerder gemaakte
afspraken”. Over zijn eigen declara-
ties stelde de voorzitter eveneens
twee dingen: 1) „Dit is staande prak-
tijk voor alle medewerkers” ( wa t
werd ontkend door de onderne-
mingsraad van de universiteit) en 2)
„We gaan de regels aanpassen, zodat
het mogelijk wordt om de werkelijke
kosten te declareren.”

Niet alleen de toon is leerzaam (er-
gens doet die meer denken aan de So-

prano’s dan aan zuivere weten-
schap), maar ook de sociale context.
Hier spreekt immers een modale uni-
versiteitsbestuurder die met een be-
zoldiging van zo’n 245.000 euro en
een maandelijkse onkostenvergoe-
ding van 500 euro toch niet uitkomt.
Derhalve moet de collegevoorzitter
behoorlijk bijklussen om de eindjes
aan elkaar te knopen. Sinds maart
2009 is hij ook commissaris bij Ziggo,
hetgeen hem 50.000 euro per jaar op-
levert. „Hij is erg geïnteresseerd in
internet en nieuwe media”, verdui-
delijkt een woordvoerder.

Van den Berg is overigens lang niet
de enige bestuurder in het hoger on-
derwijs die de kachel brandend
houdt met bijbanen. Zo is René Smit,
sinds 2005 voorzitter van de VU te
Amsterdam (à 290.000 euro, drie keer
zoveel als zijn voorganger), onder
meer commissaris bij een koelbedrijf
te IJmuiden en tot voor kort bij het
Havenbedrijf Rotterdam – hij was er
havenwethouder – waarvoor hij jaar-
lijks 30.000 euro ontving (de helft
ging naar de universiteit). Rector
magnificus van de Radboud Univer-
siteit Bas Kortmann spant de kroon
met vijftien nevenfuncties, onder
meer bij uitvaartonderneming Dela,
de ING en SNS Reaal. De ruime ton
aan bijverdienste mag hij houden,
naast zijn universitaire salaris van
215.000 euro.

Denk dus niet dat de collegevoor-
zitter van de TU Delft een ‘master in
graaien’ is, zoals een blad van een
concurrerende universiteit sneerde.
De kwestie is juist dat hij zowel in be-
zoldiging en bijbanen als in toon en
timbre de doorsnee vertegenwoor-
digt van de huidige generatie be-
stuurders in het hoger onderwijs. Ge-
lukkig voor hen bepaalde minister
Van Bijsterveldt onlangs – „na over-
leg met de sector”– dat de Balkenen-
denorm voor universiteitsbestuur-
ders op ruim 223.000 euro komt. Dat
betekende een verhoging van bijna
35.000 euro ten opzichte van de circa
189.000 euro die de regering bij het
aantreden voor ogen stond, maar ook
een verhoging met bijna 7.000 euro
ten opzichte van de 217.000 euro
waaraan de minister in de zomer van

2011 beloofde vast te houden.
Dit alles is wellicht leerzaam, maar

nog veel leerzamer is dat het bij de
TU Delft ging om het derde onder-
zoek in een paar jaar naar declaratie-
gedrag van bestuurders in het hoger
onderwijs. En voor de derde keer
kwamen er nogal wat financiële zelf-
felicitaties tevoorschijn. Het eerste
onderzoek betrof het bestuur van de
Universiteit Maastricht, met name
voormalig onderwijsminister Jo Rit-
zen, die de afgelopen acht jaar voor-
zitter was tegen een bezoldiging van
270.536 euro (en een eenmalige pen-
sioenaanvulling van enkele tonnen).
Nu zegt geld de bestuursvoorzitter
weinig, want in zijn afscheidsinter-
view in het universiteitsblad Obser-
vant meldt Ritzen dat hij „als oude
sociaal-democraat uit de tijd van
Joop den Uyl” het niet zo heeft op „de
fat cats die zichzelf verrijken terwijl
andere mensen hun baan verliezen”.
De kwestie was echter, zo stipuleert
hij, dat de hele discussie over topin-
komens aan hem „v o o r b ij g e g a a n
wa s ”, daar hij in de VS verbleef.

Blijkbaar geldt deze onthechting
jegens het materiële voor meer on-
derwijsbestuurders, want ook de
toenmalige voorzitter van de hbo-
raad (met vijf betaalde bijbanen)
Doekle Terpstra wuifde nog in 2006
bezwaren van de Algemene Onder-
wijsbond tegen de explosief groeien-
de bezoldigingen van hbo-bestuur-
ders weg. „Als mensen daar schande
van spreken, kan ik daar niet zoveel
mee. […] Ik lig er niet wakker van”,
sprak de voormalige vakbondsbe-
s t u u r d e r.

Toen in 2007 de Limburgse
omroep L1 een beroep op
de Wet openbaarheid van
bestuur deed om de decla-

raties van de Universiteit Maastricht
boven tafel te krijgen, verwees Ritzen
jaloers naar de hbo-instellingen die
bijna allemaal een bijzondere grond-
slag hebben volgens artikel 23 van de
Grondwet en niet onder de WOB val-
len. De universiteit moest de bon-
netjes wel overhandigen, zoals die
voor de plattegrond van Den Haag à
1,95 euro, alsmede de talrijke taxirit-
ten naar Schiphol van zo’n 600 euro,
maar weigerde dit voor de buiten-
landse reizen van Ritzen (in 2008 bij-
na 16.000 euro).

Vast staat dat Ritzen de liefde voor
China met de Delftse voorzitter Van
den Berg deelt en er talrijke keren
heen trok. Zij zijn niet de enige Ne-

Het schandaal over declaraties aan de TU Delft is geen incident, maar
een symptoom van een ontspoorde bestuurscultuur bij universiteiten
en hogescholen, stelt Bastiaan Bommeljé. Al ruim twintig jaar stijgt
de bezoldiging van managers en daalt het onderwijsniveau.
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streefcijfer 70 procent is (in Duits-
land wordt 77 procent gehaald, in
Engeland 82 procent en in Japan 90
procent). Geen wonder dat de com-
missie-Veerman in 2010 een hard
oordeel velde over het hoger onder-
wijs: het niveau is „te laag”, het moet
„veel en snel beter”, anders „redden
we het niet”. De commissie conclu-
deerde ronduit dat het „s l e ch t ” gaat
met het Nederlandse hoger onder-
wijs, dat als geheel niet meer verdient
dan „een 6,5”.

Gelukkig sloot staatssecretaris
Halbe Zijlstra een convenant met de
VSNU, de belangorganisatie van uni-
versiteiten, over het verbetertraject
voor het academisch onderwijs.
Zulks gaat, valt te lezen in het conve-
nant, via „een gedragen set indicato-
ren” alsmede „prestatieafspraken
over de ambities op valorisatiegebied
en de concretisering hiervan” die
zullen leiden tot het „perspectief van
een transparant, scherp geprofileerd
en doelmatig opleidingenaanbod”.

Inmiddels weten we wat dit bete-
kent: de TU Delft schrapt 15 procent
van het onderwijs, aan de Universi-
teit van Amsterdam mag men voort-
aan in het eerste studiejaar een 5
compenseren met een hoger cijfer

voor een ander vak (dit gebeurt trou-
wens al aan de Erasmus Universiteit
en de Universiteit Leiden, en de
Rijksuniversiteit Groningen denkt
er serieus over na), terwijl dit verbe-
tertraject ook een vermindering van
tien procent van de tentamineerbare
stof omvat. Nog grappiger is de maat-
regel die de Utrechtse rechtenfacul-
teit neemt om tot excellentie te ko-
men. Het Engelstalige Utrecht Law
College wordt uitgebreid en onder-
gebracht in diverse monumentale
stadspanden à la de Britse colleges
om excellent onderwijs te bieden aan
streng geselecteerde studenten.
‘B enchmark’ voor de selectie voor dit
exclusieve Law College is een 6.

De vraag blijft onbeantwoord
waarom in Nederland een bestuur-
der van een onderwijsinstelling niet
alleen meer moet verdienen dan een
hoogleraar, maar ook meer dan de
minister van onderwijs. Eveneens is
duister waarom de Tweede Kamer al
jarenlang het idee van een parlemen-
taire enquête over het hoger onder-
wijs angstvallig op afstand houdt,
terwijl toch ook in het onderwijs, net
als in het gewone leven, de stront al-
tijd van boven naar beneden druipt.

B astiaan B ommeljé  is uitgever en
boekhand elaar, historicus en red ac-
teur van Hollands Maandblad.

derlandse onderwijsbestuurders op
wie de Volksrepubliek een grote
zuigkracht uitoefent, in een tijd
waarin menig wetenschapper nood-
gedwongen reizen naar congressen
en symposia uit eigen zak moet beta-
len. Zo zijn diverse delegaties van
‘Schoolmanagers_V O’ (de club van
schoolleiders „met een pro-actief
mediabeleid”) naar ginds afgereisd,
net als het bestuur van hogeschool
Inholland. Dat presenteerde zich vol-
gens professor Arnold Heertje als de-
legatie van de ‘Amsterdamse univer-
siteit’ waarna plechtig overeenkom-
sten werden gesloten met de Univer-
siteit van Shanghai.

Misschien was het dus geen toeval
dat Inholland de tweede onderwijs-
instelling was waarvan de onderwijs-
inspectie declaraties heeft doorge-
licht. Het leverde in 2011 een grand
guignol op van gratis diploma’s, min-
der lesuren en oplopende declaraties.
Het ging om leaseauto’s van 70.000
euro met ingebouwde televisies, ad-
viseurschappen van 178.000 euro per
jaar, ‘prestatiebonussen’ van 34.000
euro, alsook ‘compensaties’ va n
43.000 euro „vanwege de Balkenen-
denorm”, pensioenstortingen van
183.000 euro, jaarlijkse onkostenver-
goedingen van tegen de 50.000 euro,
en rekeningen voor reizen en horeca-
bezoek die de inspectie gevoelig om-
schreef als „veel te hoog”.

Middelbaar onderwijs neemt dit
gedrag moeiteloos over. B estuurder
Piet Boekhoud ontving gedurende
drie jaar na zijn afscheid van het arm-
lastige Albeda College in 2005 270
procent van zijn salaris als ‘adviseur’.
Bovenop dit bedrag van 415.800 euro
kreeg hij een pensioenaanvulling
van 381.320 euro. Klaas Koops bleef
na zijn afscheid als bestuursvoorzit-
ter van het roc Friesland College op
de loonlijst als ‘projectleider strate-
gische beleidsvorming’ en bij zijn
vertrek ontving hij 553.771 euro. En
onlangs kwam een voorstel van de
raad van voortgezet onderwijs om di-
recteuren en managers tot 37 procent
loonsverhoging te geven.

Udenkt: is dat gepraat over
geld niet ordinair? Ja, het
is ordinair, maar dat is
precies de kern van de

zaak. De afgelopen twintig jaar is het
onderwijs in de greep gekomen van
een bestuurscultuur van p a t j e p e e ë r s.
Het hoger onderwijs is verworden tot
een feodaal stelsel waarin de horigen
(hoogleraren, docenten en studen-
ten) niets te zeggen hebben, terwijl
aan de top in twee decennia een hoe-
veelheid geld is verbrast die vele tien-
tallen zo niet honderden aio’s en do-
centen aan werk had kunnen helpen.

Nu kan men tegenwerpen dat in
deze tijd overal in de (semi)publieke
sector de inkomsten scherp stegen.
Dit is niet waar. In de afgelopen de-
cennia bleven de cao-lonen in het on-
derwijs juist achter bij het landelijk
gemiddelde. Daarnaast werd ook op
de algemene middelen van het on-
derwijs bezuinigd, zodat het een pe-
riode was waarin de werkvloer steeds
scherper contrasteerde met de be-
stuurskamers. Bovendien sijpelde
door het groeiende mangrovewoud
van bestuurslagen steeds minder
geld naar beneden. Onlangs bereken-
de een accountantsbureau dat in het
hbo nog geen twintig procent van het
overheidsgeld het niveau van feite-
lijk onderwijs bereikt, terwijl daar-
boven talrijke managers en consul-
tants doende zijn kwaliteitsslagen en
verbetertrajecten te implementeren.

Men kan ook tegenwerpen dat
voor goed bestuur van complexe or-
ganisaties een prijs betaald dient te
worden. De kern van de zaak is even-
wel dat het hoger onderwijs de afge-
lopen twintig jaar uiterst povere re-
sultaten heeft geboekt. Nederland
kent bij een relatief geringe studiebe-
lasting een studierendement dat tot
het laagste behoort van alle OESO-
landen: in Nederland haalt al tijden
slechts 47 procent van de studenten
in vier jaar hun bachelor, terwijl het

In het hbo bereikt nog
geen twintig procent
van het geld  het
feitelijke ond erwijs


