Nieuwsbrief voor de leden van de VTH, maart 2020
HET BESTUUR HEEFT GEGEVEN DE HUIDIGE SITUATIE BESLOTEN HET
SYPOSIUM ‘GOVERNANCE 3.0’ TE VERPLAATSEN VAN DONDERDAG 16
APRIL 2020 NAAR DONDERDAG 1 OKTOBER 2020.
Het bestuur verzoekt de ruim 40 leden die zich al hadden opgegeven
voor 16 april hun aanwezigheid opnieuw te bevestigen voor 1 oktober
2020 (naam en hogescholen). Nieuwe belangstellenden kunnen zich
aanmelden bij het secretariaat (vth@apprhbb.nl) .
Programma, tijden en de locatie zijn onveranderd.
Evaluatie WNT:
Donderdag 12 maart hebben Rinse de Jong, bestuurslid VTH en de secretaris een
gesprek gehad met twee onderzoekers van SEOR B.V., onderzoeksbureau
verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. SEOR doet op dit moment in
opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een
validatieonderzoek naar de wegingsfactoren bezoldiging bestuurders bij
onderwijsinstellingen. In deze eerste oriënterende fase van het onderzoek wordt
middels een aantal interviews bij stakeholders een verkenning uitgevoerd hoe de
regeling functioneert en in welke mate deze regeling verschillen in
functiezwaarte tussen bestuurders reflecteert. Daarnaast helpen deze
gesprekken in de voorbereiding voor de volgende fase van het onderzoek waarbij
gesprekken met bestuurders en toezichthouders plaatsvinden.
Dit impliceert dus dat verschillende leden van Raden van Toezicht van enkele
hogescholen hiervoor nog zullen worden benaderd. Het leek het bestuur daarom
goed u kort te informeren over de belangrijkste antwoorden van het bestuur van
de VTH in deze oriënterende fase.
Het gesprek vond plaats aan de hand van een gesprekspuntenlijst voor de
oriënterende fase.
Ook met de Vereniging Hogescholen heeft zo’n oriënterend gesprek
plaatsgevonden en de reacties op de gesprekspunten zijn waar relevant
onderling ambtelijk afgestemd tussen de VTH en de VH.
In het gesprek zijn de onderstaande reacties door de VTH ingebracht:
- Door het imperatieve karakter van de WNT met precies vastgelegd de
vaststellingscriteria voor de bezoldigingsklassen en de -maxima is eigen beleid
van de Raad van Toezicht in het kader van de beloning van de bestuurders
eigenlijk onmogelijk en holt daarmee de functie van de Raad van Toezicht als
werkgever uit.
- Door de Strategische agenda van OCW en de andere insteek betreffende de
binariteit (twee gelijkwaardige kolommen) is ook gelijkwaardige beloning tussen
bestuurders van hogescholen en universiteiten aan de orde. Beide instellingen
bieden bachelors en masters aan en het HBO bovendien nog Ad’s. Zowel
hogescholen als universiteiten kennen een internationale en een
onderzoekscomponent en ook met betrekking tot niveau 8 (promotie) zijn er
ontwikkelingen in het HBO.
- De WNT biedt aan kleine specialistische hogescholen niet voldoende
speelruimte om de (top)positie in de beloning van de bestuurders waar te maken.

- Op de vraag of een bestuursfunctie minder zwaar wordt wanneer de functie
wordt gedeeld met meerdere bestuurders was het antwoord van de VTH dat dit
afhangt van het gekozen organisatiemodel van de hogeschool, de
portefeuilleverdeling, de ondersteuning (secretaris), maar ook hoe de verhouding
is geregeld tussen de voorzitter en de leden en hoe de onderlinge verhoudingen
tussen de leden zijn.
- Iedere onderwijssector, van basisonderwijs tot en met het hoger onderwijs,
heeft, onder meer afhankelijk van ligging, demografie en populatie, een eigen
karakteristiek, inhoud en problematiek. Alle individuele instellingen zijn eveneens
afspiegelingen van hun maatschappelijke omgeving met alle complexiteit van
dien. Zo is het verschil tussen groot en klein minder relevant omdat grote
instellingen ook meer ‘hulpmiddelen’ kunnen inzetten. Het is dus niet gewenst
om in een soort hiërarchische kolom te denken met onderaan het basisonderwijs
en aan de top de universiteiten en dit in de beloning tot uiting te laten komen. Dit
is vergelijkbaar met de discussie over de beloning van leraren in het voortgezet
en basisonderwijs.
Voor nadere achtergronden kunt u zich wenden tot de secretaris:
hans@uijterwijkjg.nl .
De Inspectie van het Onderwijs meldt dat de meeste gesprekken in het kader van
het themaonderzoek naar declaraties hebben plaatsgevonden (10
hogescholen en 5 universiteiten). Er vinden nog aanvullend een aantal
gesprekken plaats. De verwachting is dat het rapport voor de zomer gereed is,
dat het vanuit de inspectie in mei wordt aangeboden aan de minister van OCW
en via de minister nog voor de zomer naar de Tweede Kamer gaat.
De Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen heeft de Tweede Kamer
gepasseerd.
Als bijlage vinden jullie de bijgestelde uitnodiging voor het symposium op
DONDERDAG 1 OKTOBER 2020 te UTRECHT.

Het bestuur wenst alle leden gezondheid, wijsheid en alle goeds toe in deze
moeilijke tijd.

