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Aan:   

 Kim Verver inlichtingen 

de voorzitter van het bestuur k.verver@caop.nl mail 

 070-3765990 telefoon 

 SBO/08.547 briefnummer 

 Q0063 zaaknummer 

 januari 2009 datum 

Onderwerp:   

Uitnodiging Diner Pensant, Taskforce Diversiteit Schoolbesturen   

 
 
 
Geachte voorzitter, 
 
 
Heeft uw bestuur en management wel eens overwogen of de wens geuit om meer culturele diversiteit in uw 

bestuur te creëren? Dat u net als andere publieke sectoren zoals de rechterlijke macht, stadsbestuur, politie 

en zorg verschillende belevingswerelden in de besturen wilt combineren om, in uw geval, de leerlingen en 

ouders optimaal te bedienen? Méér diversiteit in het bestuur leidt tot nieuwe ideeën en nieuwe inzichten.  

 

De Taskforce Diversiteit Schoolbesturen organiseert op 12 februari 2009 een ‘diner pensant’ dat in het 

teken staat van het vergroten van de culturele diversiteit in schoolbesturen.  

Ik wil u van harte uitnodigen om deel te nemen aan dit diner. 

 

Inspiratie en ondersteuning 

Als aftrap houdt hoogleraar Sociale Cohesie, Ruben Gowricharn (Universiteit van Tilburg) een inleiding over 

de meerwaarde van diversiteit voor schoolbesturen en mogelijke valkuilen daarbij. Daarna wisselen we per 

tafel ervaringen, wensen en behoeften uit. Hoe vindt ú dat de diversiteit in schoolbesturen is te bevorderen? 

Wat kunt u hierin zelf betekenen? Wat moet de Taskforce nu juist wel en niet doen?  

We benutten uw expertise, maar zijn u tegelijkertijd graag van dienst. Bijvoorbeeld bij wat in uw situatie een 

kansrijke vervolgstap rond diversiteit in het bestuur kan zijn. Ook kunt u met ons afspraken maken voor 

verdere ondersteuning.  

Febe Deug van bureau De Beuk is de avondvoorzitter en begeleidt het gezelschap door het programma. 

Een select aantal schoolbesturen van het primair en voortgezet onderwijs en de wethouders onderwijs van 

een aantal grote steden zijn voor dit diner uitgenodigd. Daarnaast is staatssecretaris Dijksma van het 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gevraagd de avond te openen.  
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   Een goed bestuur is een divers bestuur 



 

                                                                            
 

 
   Een goed bestuur is een divers bestuur 

 

 

Aanmelden 

Het Diner Pensant vindt plaats op donderdag 12 februari 2009 van 17.30 – 21.30 uur bij ‘Diner Thuis’, 

Raamweg 18 te Den Haag.  

De organisatie is in handen van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO).  

U kunt zich opgeven door bijgaand aanmeldformulier in te vullen en te retourneren, door een mail te sturen 

naar k.verver@caop.nl of door telefonisch contact met haar op te nemen via 070-3765990.  

 

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Akke Visser, secretaris Taskforce (070-3765739).  

Zie voor meer informatie ook www.diversiteitinschoolbesturen.nl  

 

Ik hoop van harte dat u aanwezig kunt zijn bij het diner!  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bruno Bruins 

Voorzitter Taskforce Diversiteit Schoolbesturen 

 

 

 

 

 

 

 

 
De Taskforce Diversiteit Schoolbesturen werkt onder auspiciën van staatssecretaris Sharon Dijksma aan het bevorderen 
van culturele diversiteit in schoolbesturen en raden van toezicht. Het doel is om in 2009 het aantal schoolbestuurders 
met een dubbele culturele achtergrond met tien procent te verhogen. Daarom zoekt de Taskforce actief naar vacatures 
en werft potentiële schoolbestuurders en brengt beide partijen bij elkaar. De leden van de Taskforce zijn: Bruno Bruins 
(voorzitter), Jacintha Duttenhofer (voorzitter Raad van Toezicht Stichting Sirius Amsterdam Zuid-Oost), Marianne Luyer 
(voorzitter Besturenraad), Frank Niamut (bestuurslid Kolom en Amsterdam West Binnen de Ring) en Joop Vlaanderen 
(teamleider VOS/ABB). De Taskforce wordt ondersteund door het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO). 
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