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Hans Dijkstal: “Het onderwijs heeft, meer dan de andere 
sectoren, een maatschappelijke voorbeeldfunctie.”
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Hans Dijkstal geeft vijf redenen om meer allochtonen te werven

‘Gemêleerd personeels bestand is noodzaak’

 

Dijkstal profileert zich als het posi-
tieve multiculturele geweten van 
de VVD. Hij was dan ook blij toen 
duidelijk werd dat de meeste libe-
rale partijleden zich liever niet 
recht door zee naar de Tweede 
Kamerverkiezingen wilden laten 
leiden door, zoals Ed Nijpels het uit-
drukte, ‘brokkenpiloot’ Rita Verdonk, 
maar de voorkeur gaven voor de 
politiek meer pragmatische Mark 
Rutte. De oud-vicepremier had voor 
zichzelf al besloten dat hij uit de 
partij zou stappen als Verdonk lijst-
trekker zou worden en de VVD met 
een LPF-achtig programma de verkie-
zingen in zou gaan. Zover kwam het 
dus niet. “Maar ik wil mijn blijdschap 
graag relativeren, want kennelijk zijn 
er veel VVD’ers die achter Verdonk 
staan. Ik vind dat zorgelijk voor de 
partij.”
Zijn positieve betrokkenheid bij de 
multiculturele samenleving komt 
tevens tot uitdrukking in het mani-
fest ‘Één land, één samenleving’, 
dat mede door hem is opgesteld 
en in april jongstleden officieel het 
licht zag. Andere opstellers van het 
manifest zijn de vroegere PPR-voor-
man Bas de Gaay Fortman, oud-
PvdA-minister van Onderwijs Jos van 
Kemenade, D66-coryfee Jan Terlouw 
en ex-CDA-voorzitter Tineke Lodders. 
Directe aanleiding voor dit ‘manifest 
ter wille van een betere toekomst 
van Nederland’  is de maatschap-
pelijke vertrouwenscrisis sinds de 
aanslagen van 11 september �001 
en de moorden op Pim Fortuyn en 
Theo van Gogh. Opmerkelijk volgens 
Dijkstal is dat de huidige politieke 
voorhoede, onder wie Jan Peter 
Balkenende van het CDA, Wouter 

Bos van de PvdA en zelfs de wellicht voor de hand liggende 
Femke Halsema van GroenLinks, het manifest op internet 
(nog) niet heeft ondertekend. “Zij willen dat kennelijk niet, 
omdat het in politieke zin voor hen geen voordeel oplevert 
of omdat ze het er gewoon niet mee eens zijn.” Op  
www.eenlandeensamenleving.nl is te zien wie het manifest 
ondersteunt. Opmerkelijk is dat vóór de zomervakantie een 
digitale zoektocht in de handtekeningenlijst met termen  
als ‘bestuur’, ‘onderwijs’ en ‘school’ nauwelijks onderwijs-
bestuurders opleverde. Andere bestuurders, onder meer van 
vakbonden, en docenten zijn wel goed vertegenwoordigd.

Drang en dwang
In het licht van zijn inzet voor het manifest, past het  
pleidooi van Dijkstal om het onderwijs zowel op personeels- 
als bestuurlijk terrein meer gemengd te maken. Hij  
benadrukt daarbij dat de onderwijssector, volgens hem meer 
dan andere sectoren, een maatschappelijke voorbeeldfunctie 
heeft. “Als je kijkt naar de grote steden, dan zie je dat 40 
tot meer dan �0 procent van de leerlingen van allochtone 
afkomst is -om dat vervelende woord maar weer te gebrui-
ken- terwijl maar heel weinig leerkrachten en nog veel  
minder bestuurders een niet-Nederlandse culturele achter-
grond heeft. Dat is niet goed, omdat scholen kinderen 
moeten voorbereiden op de gemêleerde samenleving.” De 
oneven-redige verdeling tussen allochtoon en autochtoon 
kan volgens Dijkstal op twee manieren worden rechtgetrok-
ken. “We moeten de Nederlandse taal centraal stellen en 
meer drang en dwang toepassen. Wat dit betreft is er niets 
nieuws onder de zon. Dit was al onderdeel van het beleid 
van Hans Dijkstal anno 198�. De inburgeringswet is toch echt 
van mijn hand en niet van Rita. Aan de andere kant moeten 
we met zijn allen meer allochtonen in dienst nemen. Er zijn 
zoveel voorbeelden van vooroordelen en discriminatie. Ik ben 
er nog niet van overtuigd dat het in het onderwijs beter is 
dan in andere sectoren, al ben ik bereid scholen het voordeel 
van de twijfel te gunnen.” 
Dijkstal geeft vijf redenen waarom het voor de maatschap-

pij in het algemeen en voor 
onderwijsbestuurders in 
het bijzonder van groot 
belang is om meer alloch-
toon personeel te werven 
en aan te stellen. De eerste 
reden die hij geeft, is van 
grondwettelijke aard. In 
artikel 1 van de grondwet 
staat immers dat alle  
burgers in Nederland  
gelijk moeten worden 
behandeld. “We moeten  
er dus alles aan doen om 

discriminatie tegen te gaan.” De tweede reden is een  
kwestie van fatsoen, zegt Dijkstal: “Je moet nu eenmaal je 
buurman al het goede gunnen.” De andere drie redenen 
zijn meer opportunistisch: “Het is simpelweg goed voor je 
als organisatie om op zoek te gaan naar het beste perso-
neel. Dan moet je dus niet in een kleine vijver vissen, maar 
je wervingsgebied vergroten. Het is ook voor jezelf belang-
rijk om je lerarenkorps een afspiegeling van de samenleving 
te laten zijn, want dat zal een positief effect hebben op je 
product en dus op je imago. De vijfde en laatste reden die ik 
geef, heeft weer betrekking op de voorbeeldfunctie. Meer 
menging heeft ontegenzeggelijk positieve invloed op de 
leerlingen en dat heeft dan weer als voordeel dat je kunt 
laten zien hoe goed het met de school gaat. Het onderwijs 
wordt dan weer beter gewaardeerd als sleutelsector.”
 
Snel
Tegenwerpingen als zou het zeer moeilijk zijn om aan goed 
allochtoon personeel te komen en dat het daardoor wel erg 
veel tijd zou gaan kosten om de onevenredige verdeling  
tussen autochtoon en 
allochtoon recht te  
trekken, wuift Dijkstal 
weg. “Het kan net zo 
snel als we zelf willen. 
Als we het werkelijk 
anders willen, dan kan 
dat morgen al!” In  
dit verband noemt hij 
initiatieven op bestuur-
lijk gebied, zoals Atana 
in Amsterdam en 
Eutonos, dat gelieerd  
is aan het project  
Full Color van het
Sectorbestuur 
Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) in Den Haag. Atana probeert 
organisaties in verschillende sectoren in contact te brengen 
met allochtone bestuurders, toezichthouders en adviseurs 
die goed thuis zijn in de Nederlandse samenleving. Eutonos 
van het SBO is specifiek gericht op het onderwijs. Eind  
juni was Dijkstal bij het project Full Color van het SBO nog 
spreker tijdens de presentatie van het boekje ‘Zie jezelf 
voor de klas’, waarvan het eerste exemplaar werd overhan-
digd aan minister Maria van der Hoeven van OCW. In het 
boekje, dat is geschreven door winnares Sherida Asruf van 
de Teaching for Excellence Award voor allochtoon talent, 
vertellen studenten, leraren, schoolbestuurders en onder-
wijskundigen met een dubbele culturele achtergrond hun 
verhaal.

Martin van den Bogaerdt

De autochtone mannelijke vijftigplussers in bestuurdersland moeten de ramen eens flink 

opengooien om het onderwijs veel meer een afspiegeling van de samenleving te laten 

worden. Dat vindt oud-vicepremier Hans Dijkstal (VVD). Hij geeft vijf redenen waarom 

onderwijspersoneel meer moet mengen.
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