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Zo’n erecode voor bankiers
werkt alleen door herhaling

B
ankiers zijn geschrokken
van het voornemen van mi-
nister de Jager (Financiën,
CDA) om een erecode en

een tuchtcollege in te stellen. Het is
sterk de vraag of een erecode werkt.
Beter is het bankiers continu aan de
intentie van de code te herinneren en
hen te binden aan de definitie van
overkreditering .

Volgens een onderzoek van de
Amerikaanse gezondheidseconoom
Victor Fuchs neemt bij een groei van
het aantal chirurgen met 10 procent,
bij onveranderd ziekteaanbod, het
aantal operaties toe met 3 procent.
Zelfs onder de Hippocratische eed
blijven we niet verschoond van ‘over-
behandeling’. Bankiers moeten in de
toekomst een eed afleggen waarin zij
beloven altijd in het belang van de
klant en de maatschappij te zullen
beslissen, maar wat is dat belang?

Binnen de bank Goldman Sachs
geldt sedert 1970 het volgende prin-
cipe: ‘Het belang van de klant komt
altijd op de eerste plaats. Onze erva-
ring leert dat ons eigen succes altijd
volgt op een goede klantenbedie-
ning’. Hoe kunnen we dit rijmen
met de verkoop door Goldman Sachs
van toekomstige opbrengsten van de
Griekse staatsloterij, opdat de Grie-
ken zich konden kwalificeren voor
de euro? Op korte termijn was de
klant geholpen – de Griekse over-
heid kon toetreden tot de eurozone –
maar is de tegenwoordige Griekse

Maatschappelijk belang is
een onhelder begrip voor
bankiers. Bepaal duidelijk
wanneer krediet te veel is,
vindt Jan Bouwens.
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regering nog goed af met deze gang
van zaken? Moeten de landen die
Griekenland moeten steunen blij
zijn met de acties van Goldman
Sachs? Wie was de klant? Wat is het
maatschappelijk belang?

Formeel valt de medewerkers van
Goldman Sachs niets te verwijten.
Zij konden natuurlijk niet bevroe-
den dat het verkeerd zou aflopen.
Wat is immers de kans op een finan-
ciële crisis van het formaat dat we nu
doormaken? Uiteraard weten zij nu
beter. Het punt is alleen: waren zij
zich hiervan bewust op het moment
dat de deal werd gesloten?

Bij economische voorspoed kun-

nen mensen zich nauwelijks voor-
stellen dat er na verloop van tijd eco-
nomische tegenspoed zal optreden.
Als de wereld alleen maar een op-
gaande lijn toont, sluiten mensen
hun ogen voor een mogelijk slechte
afloop. Dankzij dit natuurlijke me-
chanisme van overoptimisme, waar-
mee ieder mens is uitgerust, berei-
ken we doelen die we anders nooit
konden bereiken.

Evengoed leidt overoptimisme tot
beslissingen waarvan een verkeerde
afloop kan worden verwacht. Zo
werden voorafgaand aan de krediet-
crisis aan schippers leningen ver-
strekt van 100 procent van de onder-
liggende waarde van de schepen.
Toen ging het Nederland econo-
misch voor de wind en was een hypo-

theek van 100 procent makkelijk op
te brengen. De klant en de bank wa-
ren buitengewoon tevreden. Tegen
dit optimisme helpt geen eed. Ook
een tuchtcollege zal hier weinig uit-
halen, tenzij het verboden is een hy-
potheek van 100 procent te geven.

Wellicht dat een recent onderzoek
uitkomst biedt voor De Jager. Nina
Mazar en Dan Ariely lieten drie groe-
pen studenten van het Massachu-
setts Institute of Technology (MIT)
invullen hoeveel puzzels zij oplos-
ten binnen een gegeven tijd. Dege-
nen die voor de oefening de gedrags-
code van de universiteit doorlazen,
zeiden dat ze drie puzzels oplosten,
net als degenen die werden gecon-
troleerd. De derde groep kon liegen
en las geen gedragscode – en gaf ge-
middeld 5,5 opgeloste puzzels op.

Alle MIT-studenten weten van de
erecode. Het onderzoek suggereert
dat iemand die zich continu bewust
is van de gedragscode goed handelt.
Van belang is dat er aan de code
wordt herinnerd op het moment van
handelen.

Overziet de bankier de gevolgen
van zijn handelen? De Goldman
Sachs-zaak suggereert van niet. We
kennen al achthonderd jaar krediet-
crises. Deze hebben alle gemeen dat
er zo veel krediet werd verleend dat
bij de minste economische tegenslag
vitale economische delen omvielen.

Om duurzaam bankieren te be-
vorderen, moet De Jager derhalve
twee zaken gelijktijdig regelen:
• Een onwrikbare definitie van over-
kreditering geven; en
• De bankier bij elke handeling her-
inneren aan de erecode.

Jan Bouwens is hoogleraar accoun-
ting aan Tilburg University.

Tegen overoptimisme
helpt geen eed en
geen tuchtcollege

COLUM N FLOOR RUSMAN

Het ligt allemaal aan
die luie studenten

G isteren maakte het hoger onderwijs, na langdurige afwe-
zigheid, een comeback in het nieuws. De VVD en de PvdA

willen de langstudeerboete afschaffen en waarschijnlijk vervan-
gen door een sociaal leenstelsel. (Iedereen lijkt hier tevreden
over, maar waarom eigenlijk? Omdat ‘sociaal’ v r i e n d e l ij k e r
klinkt dan ‘boete’?) Tegelijk werd bekend dat de Universiteit
Utrecht sollicitatiegesprekken met studenten gaat voeren waar-
uit niet-bindende studieadviezen voortkomen: ‘m a t ch i n g ’, zo-
als dat zo mooi heet.

Er is niets mis met deze maatregelen, maar wel met de eenzij-
dige benadering van problemen als studie-uitval en langstu-
deerders. Politici en universiteiten gaan er blijkbaar van uit dat
de opleidingen goed genoeg zijn en dat het de studenten simpel-
weg aan interesse en discipline ontbreekt. Dit is onzin: als stu-
denten lui en onverschillig lijken, komt dat ook door matig on-

d e r w ij s.
Mijn opleiding geschiedenis was

een goed voorbeeld. Docenten lieten
hun studenten de helft van de colle-
ges vullen met veel te lange power-
pointpresentaties. Op werkstukken
kwam nauwelijks feedback. Soms
werd er een voetnoot verbeterd,
maar voor grondig inhoudelijk com-

mentaar was geen tijd. En mijn opleiding was geen uitzonde-
ring: van studenten uit andere steden en vakgebieden hoorde ik
soortgelijke verhalen.

Hoe vaak politici ook woorden als ‘top’ en ‘excellent’ in de
mond nemen, uiteindelijk worden universiteiten gefinancierd
op basis van het aantal afgestudeerden, niet op basis van de on-
derwijskwaliteit. Het gevolg is tweeledig. Er worden minder ei-
sen gesteld aan de student – stel dat hij faalt! – en voor de docent
heeft het geven van goed onderwijs geen prioriteit.

In de programma’s van de formatiepartners staan enkele
voorstellen voor verbetering van het hoger onderwijs, maar veel
verder dan ‘meer aandacht voor toppers’ en ‘meer diversificatie’

gaan die niet. Over de tijds- en publicatiedruk voor docenten en
de dalende eisen aan studenten staat in beide programma’s
niets. Zo lang de VVD (‘slecht onderwijs is onacceptabel’) en de
PvdA (‘kwaliteit van onderwijs vraagt voortdurende aandacht’)
blijven denken dat het probleem bij de luie studenten ligt, zal er
aan de financieringsstromen niets veranderen. En zo wordt het
onderwijs nooit ‘top’.

Floor Rusman is redacteur en columnist van nrc.next.

Politici gaan er
dan van uit dat
het onderwijs
goed genoeg is

Geef duidelijkheid
over rentederivaten
De regering weet niet
welke instanties verlies
maken op derivaten.
Zeven Kamerleden
vragen om opheldering.

D
e Vrije Universiteit Am-
sterdam, het slibver-
werkingsbedrijf Noord-
Brabant en woningcor-

poratie Vestia kochten rentederiva-
ten en leden zware verliezen. Je
kunt derivaten kopen om het risico
af te dekken dat de rente stijgt en je
verplichtingen duurder uitpakken.
Deze organisaties kochten evenwel
ook derivaten op zaken die zij niet
in bezit hadden. Als dat misgaat,
staat de belastingbetaler garant.

In de zomer hebben wij diverse
Kamervragen gesteld. Hiermee
kwam naar boven dat de pensioen-
fondsen meer dan 50 miljard euro
winst hebben gemaakt op vooral
rentederivaten. Zij kochten deriva-
ten die geld betalen bij een lage
rente. Deze lage rente is ongunstig
voor pensioenfondsen. Zij maken
dan weinig rendement en hebben
veel geld nodig. Bijna alle andere
marktpartijen dekken juist zich in

tegen een hoge rente en kopen de-
rivaten om het risico van een rente-
stijging af te dekken. Voor elke ren-
tederivaat dat het risico van rente-
daling afdekt, is er ook een rente-
derivaat dat rentestijging afdekt.
Ergens heeft iemand dus 50 mil-
jard euro verloren. Wij denken dat
een deel van de verliezen in de pu-
blieke en semipublieke sector valt.

Daarom hebben we de regering
gevraagd openbaar te maken welke
scholen, ziekenhuizen en woning-
corporaties in de problemen zitten.
Het antwoord: bij woningbouw-
corporaties verwachten we geen
nieuwe problemen, over het onder-
wijs weten we over een maand
meer en over de zorg hebben we
weinig informatie.

Deze onwetendheid is schok-
kend. Daarom hebben we geza-
menlijk om een overzicht ge-
vraagd. Laat de risico’s duidelijk
zijn, voor het eind van de formatie.

Pieter Omtzigt, CDA
Paul Ulenbelt, SP
Barry Madlener, PVV
Gerard Schouw, D66
Jesse Klaver, GroenLinks
Elbert Dijkgraaf, SGP
Marianne Thieme, PvdD
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Spreek Facebook juridisch
aan op rellen als in Haren
Facebook moet zijn
klanten waarschuwen
tegen het doen van
publieke uitingen, vindt
Egbert Dommering.

De leraar is
een lastige
kostenpost

D
e formatie biedt een
mooie kans voor de VVD
en de PvdA om ons on-
derwijs weer op het rech-

te spoor te krijgen. Dan moeten ze
het onderwijs ontdoen van de dwa-
lingen van de afgelopen twintig jaar.

Sinds de jaren negentig hebben
slecht doordachte vormen van didac-
tiek, zoals het nieuwe leren en het
competentiegerichte onderwijs, ons
onderwijs ernstig aangetast. In deze
concepten hebben leerlingen nau-
welijks les en moeten ze hun eigen
leervragen formuleren. Het aanleren
van kennis is nauwelijks meer van
belang. Informatie kunnen leerlin-
gen immers wel op internet opzoe-
ken. Leraren zijn verworden tot pro-
cesbegeleider en mental coach.

De overheid en de Inspectie van
het Onderwijs hebben zich de afge-
lopen twintig jaar teruggetrokken
uit het beroepsonderwijs, onder de
vlag van het neoliberalisme. Regio-
nale opleidingencentra (ROC’s) en
hogescholen werden volledig ver-
antwoordelijk voor de handhaving
van hun eigen kwaliteit en een ge-
zonde bedrijfsvoering. Uiteraard is
de financiering van het onderwijs
hierop aangepast. Alle scholen krij-
gen jaarlijks een grote zak geld van
de overheid waarover ze vrijelijk mo-
gen beschikken.

Deze financiële autonomie heeft
enerzijds geleid tot een explosie van
salarissen aan de top en anderzijds
tot bezuinigingen op lesgeven. Een
voorbeeld: in 2008 kreeg een hoge-
school op jaarbasis ongeveer 6.600
euro per student. Hiervan werd min-
der dan 2.000 euro besteed aan lesge-
ven. De rest ging op aan wat in jar-
gon de ‘overhead’ heet: gebouwen,
faciliteiten en salarissen van mana-
gers en bestuurders. Lesgeven is de
sluitpost op de begroting. De leraar
is een kostenpost. Moderne onder-
wijsconcepten sluiten hier naadloos
op aan: weinig les, lage kosten. Een
wetenschappelijke onderbouwing
voor zulke onderwijsmethoden is al-
tijd wel bij elkaar te onderzoeken.

D
e diplomafinanciering in
het mbo en hbo heeft
zelfs geleid tot nog ergere
excessen. De ‘Theoroute’

bij de opleiding ‘media en entertain-
ment management’ bij Hogeschool
Inholland is wat dit betreft exempla-
risch. Studenten die na vier jaar een
studieachterstand hadden, konden
via een speciaal geheim traject hun
diploma gewoon afhalen. Studenten
hoefden dan niets anders te doen
dan een oud, eerder afgekeurd werk-
stukje van 2 A4’tjes in te leveren. Dit
leverde Inholland keurig tiendui-
zend euro per student op. De ophef
over deze Theoroute heeft geleid tot
het ontslag vertrek van de toenmali-
ge bestuursvoorzitter. De perverse
prikkel van de diplomafinanciering
bleef evenwel bestaan. De misstan-
den bij Hogeschool Windesheim van
vorig jaar tonen dit haarfijn aan.

Scholen zijn zelf verantwoordelijk
voor een efficiënte bedrijfsvoering,
in het kader van de deregulering. Dit

heeft geleid tot het ontstaan van be-
sturen en raden van toezicht met een
grote afstand tot de werkvloer, gele-
gitimeerd door de inzichten van gro-
te consultancybureaus. Een rector of
directeur die dicht bij de leerlingen
en leraren staat, voldoet niet meer.

De verzelfstandiging van scholen
heeft een enorme fusiegolf tot ge-
volg gehad. Macht, status en een zo
groot mogelijk marktaandeel lijken
de leidende credo’s van veel scholen.
Zo tellen sommige hogescholen en
RO C’s meer dan dertigduizend stu-
denten. Een enorm beheersapparaat
van afdelingen planning en control,
ondersteund door een omvangrijk
leger van onderwijsadviesdiensten,
consultancybureaus en accreditatie-
organen, legitimeren de bedrijfsvoe-
ring van dergelijke onderwijsbasti-
o n s.

Efficiency, rentabiliteit en solvabi-
liteit lijken soms belangrijker dan
kwalitatief goed onderwijs. Zo had
het Arcus College, een ROC in Zuid-
Limburg, nog maar kort geleden zes-
tig miljoen euro op zijn bankreke-
ning staan. Dit geld had ook besteed
kunnen worden aan de uitvoering
van het onderwijs.

D
e oplossing van deze pro-
blemen kan alleen be-
reikt worden als de nieu-
we regering het lef heeft

de autonomie van onderwijsinstel-
lingen fundamenteel te herzien.

1 De overheid dient strikte contro-
le uit te voeren op het financieel

beleid van de scholen. De lumpsum-
financiering – iedereen een grote zak
met geld – moet verdwijnen, omdat
de overheid geen enkele controle
meer heeft over een doelmatige be-
steding van het geld. Onderwijsgeld
moet geoormerkt worden. De over-
heid moet precies voorschrijven
waaraan een school het geld mag be-
steden. Het grootste deel van het
geld moet ten goede komen aan les-
geven. De resultaatfinanciering
moet losgelaten worden. Niet een
behaald diploma moet het uitgangs-
punt van de bekostiging zijn, maar
de kwaliteit van het onderwijs.

2 De onderwijsinspectie moet ac-
tief toezien op deze kwaliteit.

Waar zij nu vooral controleert of het
onderwijs op een school volgens de
door de school zelf beschreven pro-
cessen verloopt, dient zij zich voort-
aan te richten op het inspecteren van
de kwaliteit van de inhoud van de
lessen, de didactiek, het lesmateriaal
en de leraren.

3 Er moet gedefuseerd worden.
We moeten weer terug naar klei-

ne scholen waarin leerlingen zich ge-
kend en geborgen voelen. De ont-
wikkelingen bij Amarantis bewijzen
dat het mogelijk is. Ook bij dit pro-
ces moet de overheid een leidende
rol spelen.

Verbetering van ons onderwijs is al-
leen mogelijk als de nieuwe regering
de autonomie van scholen funda-
menteel herziet. De leraar moet weer
centraal staan op school. Hij is dege-
ne met wie goed onderwijs staat of
valt – en niemand anders.

Marcel de Jong is publicist, commu-
nicatieadviseur en schrijver van de
roman Geen les meer (uitgeverij Pas-
sage).

Schoolbesturen hebben te
veel macht. Schrijf hun
voortaan voor hoe ze hun
geld moeten besteden,
bepleit Marcel de Jong.

D
e orkaan Project X, die al
enige tijd in Europa
woedt, heeft in Haren
veel schade aangericht.

De commissie-Cohen gaat onderzoe-
ken hoe dat zo gekomen is. Wat is de
rol van Facebook in het geheel? Mi-
nister Opstelten (Veiligheid en Justi-
tie, VVD) zei in de Kamer dat de over-
heid moet wegblijven van Facebook.
Dat zou censuur zijn. Facebook gaf
commentaar van gelijke strekking.

De informatieketen die de Project
X-rellen mede veroorzaakte, bestaat
uit het maken en vertonen van de
film Project X en de mobilisatiefunc-
tie van een krachtig distributiemedi-
um als Facebook. De eerste schakel,
Project X, kan zich vermoedelijk met
succes beroepen op de vrijheid van
meningsuiting, omdat het een fictie-
product is. Alleen als een informatie-
product concrete aanzetten tot roe-
keloos gedrag bevat, kan er een aan-

sprakelijkheid voor schade zijn.
Bij Facebook ligt dit minder een-

voudig. Facebook zal vooral moeten
worden aangesproken op zijn krach-
tige distributiefunctie. De juridische
norm die op hem moet worden toe-
gepast, is die van de gevaarzetting:
Facebook zal voorzienbare risico’s
die aan het gebruik van de dienst
zijn verbonden zo veel mogelijk
moeten vermijden en er in elk geval
duidelijk voor moeten waarschu-
wen. Dit geldt ook voor de risico’s
dat het product of dienst door een
bepaalde groep consumenten ver-
keerd wordt gebruikt. Vooral deze
norm is van belang, omdat Facebook
veel minderjarige gebruikers heeft.

Wie naar facebook.com/policies
gaat, vindt onder de button ‘R i ch t l ij -
nen voor de Facebook Community’

in eenvoudige taal aanwijzingen
voor onlinegedrag. Dit is mooi. Er
staan alleen geen duidelijke waar-
schuwingen voor de offlinerisico’s
die verbonden zijn aan onlinege-
drag .

Facebook is een zeer geschikt dis-
tributiemedium om sociale opstoot-
jes uit te lokken, met omzeiling van
de burgemeester, die in Nederland
op gemeentelijk grondgebied de

openbare orde moet handhaven.
Duidelijke gedragsregels voor on-

line/offlinegedrag kunnen geconcre-
tiseerd worden door vervolgwaar-
schuwingen vóór de verzending van
aan het publiek gerichte mededelin-
gen. Dit kan in de trant van ‘wilt u
werkelijk deze mededeling aan
vrienden (bij Facebook een ruim be-
grip) of het algemene publiek ver-
sturen?’. Dit past in het systeem dat
we bij de vrijheid van meningsuiting
kennen als geoorloofde versprei-
dingsbeperkingen in het belang van
de openbare orde, niet gerelateerd
aan de inhoud van de mededeling.

Als de waarschuwingen ontoerei-
kend zijn, kunnen er drempels in het
technisch ontwerp ingebouwd wor-
den. Zo gek is dit niet, aangezien van
Facebook verlangd mag worden dat
het de grens tussen privé en open-
baar gebruik duidelijk markeert. Nu
is deze grens diffuus. Hier speelt wel
een belang van de vrijheid van me-
ningsuiting : een zelfstandig ver-
spreidingsmiddel mag niet absoluut
onmogelijk worden gemaakt.

Egbert Dommering is hoogleraar in-
formatierecht aan de Universiteit van
A m s t e rd a m .
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