
Wat is er mis in de bestuurskamers? Taskforce in gesprek over strategieën om aantal bi-
culturele schoolbestuurders te vergroten 
 
Er staat iets te veranderen in de door witte, 45plus-mannen gedomineerde 
schoolbesturen. Samen met dertig nieuwe ‘ambassadeurs’ gaat de Taskforce Diversiteit 
Schoolbesturen harder op de deuren van de bestuurskamers kloppen. Om de besturen 
ervan te overtuigen dat ze bi-culturele leden missen. Die overreding moet volgens 
sommigen gepaard gaan ‘met zachte dwang en harde verleiding’. 
 
In 2007 hadden 250 van de tienduizend schoolbestuurders een bi-culturele achtergrond. Dat is 
evenveel als in 2003. Wat is er mis in de bestuurskamers? De vraag is inmiddels niet meer 
waar je hoogopgeleide kandidaten met een dubbele culturele achtergrond treft. Die zijn er 
meer dan genoeg, zeker in de tweede generatie. Het probleem zit hem erin toegang te 
verkrijgen tot de kringen van een zeker ‘old-boys’ netwerk met een ons-kent-ons-cultuur. 
Tijdens een ‘diner pensant’ op 12 februari in Den Haag, wisselden de ruim dertig genodigden 
met elkaar van gedachten over strategieën om de bestuurskamers binnen te komen en besturen 
uit te leggen dat ze iets missen.  
Staatssecretaris Dijksma begint haast te krijgen, zo vertelde ze het gezelschap. Ze ziet graag 
meer schoolbestuurders met een bi-culturele achtergrond. Omdat de achtergrond van kinderen 
verandert en schoolbesturen de leerlingenpopulatie horen te weerspiegelen. Omdat dat goed is 
voor de herkenning en erkenning en rolmodellen laten zien dat je alles kunt worden. Omdat 
schoolbesturen nu talent laten liggen en daarmee kansen missen. ‘We hebben scherpe doelen 
en willen er voor het eind van het jaar tien procent, dus dertig allochtone schoolbestuurders 
bij hebben’, aldus Dijksma. 
Die ‘we’ is de Taskforce Diversiteit Schoolbesturen onder voorzitterschap van oud-
staatssecretaris Bruno Bruins, door Dijksma in juni vorig jaar ingesteld. De Taskforce vertrekt 
vanuit de gedachte dat een goed bestuur een divers bestuur is, houdt Bruno Bruins de 
aanwezigen voor: ‘Diversiteit betekent ook voor schoolbesturen rijkdom; omdat daarmee 
andere zienswijzen en invalshoeken worden toegevoegd en de besturen beter contact kunnen 
leggen met mensen die anders moeilijk te bereiken zijn. De Taskforce heeft de opdracht dit 
jaar dertig geslaagde ‘koppelingen’ tussen vacatures en geschikte bi-culturele 
bestuurskandidaten tot stand te brengen en beschikt daarvoor over de nodige netwerken.’ 
Het gezelschap hoefde niet meer overtuigd te worden van de noodzaak meer diversiteit te 
brengen in de schoolbesturen. Staatssecretaris Dijksma gaf de aftrap en naast de vijf leden van 
de Taskforce zelf, waren schoolbestuurders, vertegenwoordigers van belangenorganisaties uit 
het onderwijs en van gemeenten aanwezig. Maar de vraag is: hoe doe je dat? Hoe krijg je 
schoolbesturen zover dat ze ruimte maken voor de goede bi-culturele kandidaten die zich 
aandienen? Met die concrete vraag was ook de Leidse wethouder van onderwijs Gerda van 
den Berg naar de bijeenkomst gekomen. ‘Met meerdere vacatures in meerdere organisaties 
lukt het nog wel. Maar met één vacature voor één bestuur…. Help!’ De Taskforce spoort 
actief vacatures op en benadert besturen. Bij Marijke Andringa, voorzitter van de Raad van 
Toezicht van het Amstelveen College, heeft dat gewerkt. ‘Wij zijn met onze vacatures in de 
Volkskrant gespot. Ik sta daar open voor, ben nieuwsgierig en daarom nu hier.’ Melek Usta, 
lid van de Raad van Toezicht van Esprit Scholen Amsterdam, hoopt die avond vaart te kunnen 
maken. ‘Ik sla al tien jaar op deze tamboer. Laten we samen wat doen!’  
Tijdens het eten analyseerden de deelnemers de mogelijke oorzaken van de blokkades en 
ontwikkelden ze strategieën om die te slechten. Tussen de gangen door deelden ze plenair de 
vruchten van de discussies aan de vijf tafels. Belangrijkste aanbevelingen: meer netwerken, 
‘warme contacten’ gebruiken, voorbeelden laten zien van best practices en het lef hebben om 
te werven op verschil.  



Maar over welk verschil hebben we het eigenlijk? Allochtonen van de tweede generatie zijn 
‘witgewassen’, geassimileerd, Hollandser dan de Hollanders, zo stelde Ruben Gowricharn, 
hoogleraar sociale cohesie aan de Universiteit van Tilburg, in een prikkelende inleiding. ‘Is 
dat wat je zoekt voor je bestuur? Zoek je mensen met een andere huidskleur of mensen met 
een andere cultuur? Als je zoekt naar culturele diversiteit, zoek je impliciet naar stekeligheid 
en die stekeligheid zul je moeten accepteren. Probeer niet die persoon te laten passen in de 
bestaande bestuurscultuur, want dan ben je bezig verschillen plat te slaan.’  
Je moet naar diversiteit streven, vindt Gowricharn. Zijn belangrijkste argument is: 
rechtvaardigheid. ‘Niet kennis, want kennis kun je kopen. Voor elementen van 
rechtvaardigheid, erkenning, eer, morele rechten, moet een strijd worden gevoerd en dat is een 
lang proces.’  
‘In een liberale democratie horen alle groepen op alle niveaus te zijn vertegenwoordigd. Dat 
politieke argument vind ik belangrijker dan de economische meerwaarde. Zet geslaagde 
allochtonen neer op zichtbare plaatsen en de uitstralende waarde daarvan is niet te 
onderschatten.’ Gowricharn wilde nog wel geloven dat in de jaren tachtig en negentig bi-
culturele kandidaten moeilijk te vinden waren, maar nu niet meer. ‘Het probleem zit in de 
bestuurskamers, niet daarbuiten. Je hoort argumenten van bestuurders: ze zijn niet aangepast. 
Ze bedoelen: ze zijn niet aangepast aan óns. Daarachter zit een regentencultuur, die ondanks 
de ontzuiling nog aanwezig is. Als in advertenties staat: gevoel hebben voor bestuurlijke en 
sociale vaardigheden, dan betekent dat, dat je gepokt en gemazeld moet zijn binnen de 
bestaande bestuurscultuur en dat gerekruteerd wordt uit de bestaande status quo. Ik denk dat 
daar een breekijzer in gevonden moet worden.’ 
 
Een manier om bestuurskamers open te breken is zoeken naar best practices, geslaagde 
voorbeelden. Dat was een van de aanbevelingen die uit het afsluitende plenaire deel naar 
voren kwam. De procedures iets minder keurig laten verlopen, was een andere: advertenties 
en procedures zijn geschreven voor een witte samenleving, daarmee haal je geen diversiteit 
binnen. Contact leggen met het bestuur nog voor een advertentie gepubliceerd wordt. Een 
ronde door Nederland langs Raden van Toezicht. Of RvT’s rechtstreeks een brief sturen. 
Profileren in de vakbladen. Marketing. Wethouders inschakelen om het thema lokaal te 
agenderen. Lokale bijeenkomsten organiseren met een hapje, drankje en workshop. ‘Als je 
elkaar kent, loop je harder.’ Besturen wijzen op eigenbelang: zo kun je groepen allochtonen 
aan je binden. Cv’s en profielen aanbieden. Vacatures reserveren. De inspectie inschakelen: 
een goede school is een school met diversiteit in het bestuur. 
De Taskforce Diversiteit Schoolbesturen kan even voort, constateert Bruno Bruins. 
Netwerken met besturen en ze soms dwingen met regels en quota: ‘met zachte dwang en 
harde verleiding’. Bruins vraagt daarbij de hulp van de aanwezigen: ‘Wordt ambassadeur van 
de Taskforce in uw eigen omgeving. Want awareness creëren in de bestuurskamers over de 
meerwaarde van diversiteit is van groot belang. Een divers samengesteld schoolbestuur? Daar 
kun je anno 2009 niet meer omheen.’  
 
Meer informatie: www.diversiteitinschoolbesturen.nl. De Taskforce wordt ondersteund door 
het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO). 
 

http://www.diversiteitinschoolbesturen.nl/

