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1. Inleiding
Onderwijs bepaalt in belangrijke mate het maatschappelijke succes. Voor veel allochtone2 ouders
is goed presteren op school het belangrijkste opvoedingsdoel (Pels, 2000). Verbetering van de
maatschappelijke positie van hun kinderen is voor allochtone groepen een belangrijk
migratiemotief geweest. Ze willen immers dat hun kinderen het in sociaal-economisch opzicht
beter hebben dan zij zelf. Dat is een prijzenswaardig streven, maar de praktijk leert dat hun
kinderen al enkele decennia een lage positie innemen in het onderwijs en zodoende in de
samenleving.
De overheid heeft in de loop der jaren veel maatregelen genomen om de positie van kinderen van
allochtone herkomst te verbeteren. Wat naar verhouding nog onvoldoende aandacht krijgt, is de
rol van allochtone ouders daar waar beslissingen genomen worden over het beleid op scholen. Het
is van groot belang dat alle geledingen van het onderwijs zich bewust zijn van het feit dat
allochtone ouders een cruciale rol spelen in opvoeding en onderwijs aan hun kinderen en dat zij
het beste voor hebben met hun kinderen.
Ouders kunnen een actieve rol in het onderwijs spelen door de mogelijkheden van hun invloed in
te zetten. Behalve het schoolteam, de ouderraad en de medezeggenschapsraad zijn schoolbesturen
voor ouders bij uitstek belangrijke organen voor beleidsvorming. Maar hoe zit het met de inbreng
van allochtone ouders in schoolbesturen? Wat is het huidige aandeel van allochtonen in
schoolbesturen en raden van toezicht? Wat is de toegevoegde waarde van hun inbreng in
schoolbesturen? Welke maatregelen zijn genomen om hun rol in schoolbesturen te vergroten? En
hoe kunnen de deelname en de inbreng van allochtone ouders vergroot worden?
2. Mogelijkheden van deelname en inbreng door ouders
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap financiert scholen. Schoolbesturen leggen
verantwoording af aan het ministerie over de ontvangen gelden. De Inspectie van het Onderwijs
controleert of scholen deugdelijk onderwijs verzorgen. Dit is de zogenaamde verticale
verantwoording.
Naar het zich laat aanzien zullen schoolbesturen in de nabije toekomst in toenemende mate ook
horizontaal verantwoording afleggen, namelijk aan de omgeving van de school (Van Elderen en
Klifman, 2006; Beleidsprogramma 2007-2011). Die horizontale verantwoording wordt
nagestreefd door het Educational Governancebeleid. Het governancebeleid gaat ervan uit dat er
sprake is van een betrokken omgeving die in staat en bereid is zich een mening te vormen over de
kwaliteit van de school, deze mening te uiten en de mogelijkheden om kwaliteit te beïnvloeden
wil benutten (Karsten, e.a., 2006). Dit houdt in dat belangrijke sleutelfiguren en belanghebbende
partijen communiceren over beleid, inzet van middelen en de bereikte resultaten.
Belanghebbenden in de directe omgeving van de school zijn: ouders, leerlingen in het voortgezet
onderwijs, andere scholen en instanties als gemeente, jeugdzorg, welzijnswerk, gezondheidszorg,
politie en de lokale arbeidsmarkt. Van alle partijen wordt verwacht dat zij kennis nemen van de
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ontvangen informatie en hun betrokkenheid tonen bij de onderwijsinstelling, door bijvoorbeeld
actief mee te denken en te reflecteren op het gevoerde beleid.
Bij deze vorm van verantwoording hebben ouders dus de mogelijkheid om invloed uit te oefenen
op het schoolbeleid. Schoolbesturen doen er goed aan om meer dan tot nu toe het geval is ouders
en de andere belanghebbenden te verleiden tot meepraten, meedenken, meebeslissen en meedoen
om de kwaliteit van het onderwijs op een hoger plan te brengen. Het vermoeden bestaat echter dat
schoolmanagers ouders liever zien als een ‘meewerkend voorwerp’ dan als meedenkers en
medebeslissers, omdat veel scholen en leerkrachten ouderparticipatie vooral zien als hulp in de
school(klas). Deze houding moeten scholen herzien als zij ouders op gelijke voet willen
behandelen.
Een punt van aandacht hierbij is dat scholen ouders dan wel serieuzer moeten nemen. Vooral
allochtone ouders hebben het gevoel dat scholen niet naar hen luisteren (Smit & Driessen, 2002).
Kennis en ervaring van ouders worden op deze wijze niet optimaal benut om de onderwijskansen
van kinderen te vergroten. Ook de communicatie tussen beide partijen over de wederzijdse
verantwoordelijkheden in onderwijs en opvoeding verloopt hierdoor onvoldoende. Ouders in
schoolbesturen zouden deze en andere belangrijke kwesties voor het voetlicht kunnen brengen om
de verwachtingen van het bestuur en ouders meer tot elkaar te brengen. De kloof tussen school en
thuis zou op deze manier kleiner gemaakt kunnen worden.
Daarnaast bieden de onderwijswetten (WPO, WVO en WEC) aan ouders met kinderen in het
verzelfstandigde openbaar onderwijs een regeling over de invloed van ouders. In de statuten moet
geregeld worden dat minimaal een derde en maximaal de helft van de leden van het bestuur op
voordracht van ouders wordt benoemd door de gemeenteraad. De statuten regelen verder hoe de
voordracht tot stand komt, bijvoorbeeld via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. (zie:
WPO, artikel 48, lid 6b).
Deze regeling geldt echter weer niet voor het bijzonder onderwijs. In de huidige onderwijswetten
lopen dus het vormgeven van toezicht en de vertegenwoordiging van ouders in een schoolbestuur
voor het openbaar onderwijs niet synchroon met die voor de bijzondere schoolbesturen.
Samenvattend: Ouders hebben nu al mogelijkheden om hun invloed in schoolbesturen te laten
gelden, bijvoorbeeld via de medezeggenschapsraad, de ouderraad of de gemeenteraad
(onderwijswetten). Binnenkort komt daar nog de mogelijkheid van het governancebeleid bij.
Allochtone ouders zouden hier extra op gewezen kunnen worden.
Hoe is het nu gesteld met het aandeel van allochtone ouders in schoolbesturen?
3. Huidige aandeel van allochtone ouders in schoolbesturen
Twee onderzoeken van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) leveren de volgende,
weinig hoopgevend stemmende bevindingen op.
Uit het eerste onderzoek van het SBO blijkt dat heel weinig schoolbesturen in het basis- en
voortgezet onderwijs allochtone leden hebben (Van Ewijk en Klein, 2003). Het aandeel allochtone
bestuursleden in schoolbesturen was in 2003 niet meer dan 2%. In totaal ging het hier om 250 van
15.000 bestuursleden in het basis- en voortgezet onderwijs.
Als schoolbesturen allochtone bestuursleden hebben dan komen ze vooral in de vier grote steden
voor bij het openbaar schoolbestuur en het algemeen bijzonder onderwijs. Een ander resultaat van
dit onderzoek is dat de meeste schoolbesturen via hun eigen netwerk nieuwe leden werven.
Vier jaar later heeft het SBO opnieuw onderzoek laten verrichten naar de samenstelling van
schoolbesturen en het aandeel van allochtonen daarin (De Weerd & Gemmeke, 2007). In

tegenstelling tot het onderzoek uit 2003 is in de vervolgmeting ook gekeken naar de samenstelling
van besturen in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Wat zijn de resultaten
van de vervolgmeting?
Volgens De Weerd & Gemmeke is het percentage besturen met allochtone leden in het basis- en
voortgezet onderwijs stabiel gebleven ten opzichte van 2003.
Ook in de raden van toezicht in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs zijn
allochtonen ondervertegenwoordigd: slechts vijf van de zestig raden van toezicht hebben
tenminste één allochtoon lid. Ze zijn allen in het westen van het land gevestigd. Het is logisch dat
allochtone bestuursleden in die contreien worden waargenomen, omdat daar nou eenmaal de
meeste allochtone bevolkingsgroepen wonen.
Welke verklaring is te geven voor de ondervertegenwoordiging van allochtonen in schoolbesturen
en raden van toezicht?
Een verklaring kan zijn dat besturen en raden van toezicht lage verwachtingen hebben van
allochtone ouders. Hoewel het aantal besturen en raden van toezicht met ronduit negatieve ideeën
over allochtonen als mogelijk lid zeer beperkt is, blijkt toch dat slechts een kwart van de besturen
en raden van toezicht van mening is dat een allochtoon lid meerwaarde heeft voor het bestuur of
een raad van toezicht. Het is nog onbekend waarom voor de meerderheid van de besturen en raden
van toezicht een allochtoon lid geen toegevoegde waarde heeft.
Er zijn nog meer redenen voor de ondervertegenwoordiging van allochtone leden.
Schoolbesturen en raden van toezicht denken dat het moeilijk is om gekwalificeerde allochtone
bestuursleden te vinden. Veel besturen en raden van toezicht denken dat er op dit moment nog
onvoldoende gekwalificeerde allochtonen zijn om zitting te kunnen nemen in een bestuur. Deze
gedachte stoelt echter niet op ervaringen met het werven van allochtone leden, omdat het werven
grotendeels via gesloten procedures en de netwerken van besturen en raden van toezicht
plaatsvindt.
De meeste besturen en raden van toezicht hebben geen negatieve opvattingen over de capaciteiten
van allochtone kandidaten; een kwart staat zelfs positief tegenover de toegevoegde waarde van
een allochtoon lid voor het eigen bestuur. Deze opvatting wordt echter nog niet bij het werven in
praktijk gebracht. Het percentage besturen en raden van toezicht dat daadwerkelijk allochtone
leden nastreeft is nog zeer beperkt.
Er zijn dus drie redenen voor het lage aandeel van allochtonen in schoolbesturen en raden van
toezicht: te lage verwachtingen, te weinig gekwalificeerde allochtonen en te weinig open werving.
Besturen en raden van toezicht die wel allochtone leden hebben, onderscheiden zich van andere
besturen en raden van toezicht door het belang dat zij hieraan hechten. In de profielen vermelden
zij nadrukkelijk dat zij diversiteit in het bestuur nastreven. Het begrip diversiteit betekent voor
deze besturen dat het bestuur samengesteld is uit autochtonen en allochtonen, en uit mannen en
vrouwen. Maar bij besturen en raden van toezicht zonder allochtone leden is de invulling van
diversiteit beperkt tot competenties en maatschappelijke geledingen die in het bestuur
vertegenwoordigd dienen te zijn.
Beide onderzoeken van het SBO geven niet aan dat de oorzaken voor de geringe deelname van
allochtone ouders in schoolbesturen en raden van toezicht ook gezocht kunnen worden bij
allochtonen zelf. Allochtonen zijn nog onvoldoende gewend om bestuursverantwoordelijkheid op
zich te nemen. Het is nog geen traditie bij allochtonen, wellicht vinden zij dat
bestuursverantwoordelijkheid iets van de dominante cultuur is. Het dragen van
bestuursverantwoordelijkheid hebben zij nog onvoldoende eigen gemaakt.

4. Betrekken en werven van allochtone ouders
Zorgvuldige toepassing van het voorkeursbeleid bij de werving en selectie van bestuursleden zal
de kans vergroten dat de samenstelling van schoolbesturen een betere afspiegeling vormt van de
leerlingpopulatie. Een voorkeursbeleid voor allochtone ouders is echter niet bedoeld om
bestuursleden met een allochtone achtergrond onder maatschappelijke druk te benoemen om maar
een allochtoon bestuurslid erbij te hebben. Schoolbesturen doen er verstandig aan om leden met
een allochtone achtergrond niet in te zetten als excuus. In geval van excuus krijgen allochtonen in
een groep een positie als een ‘bijzondere’ minderheid (token) tegenover een
‘normale’meerderheid, bijvoorbeeld een allochtoon in een schoolbestuur met blanke mannen
(vergelijk: Korbee, e.a.,1986). Allochtonen gebruiken als symbool of token zal de beeldvorming
over allochtonen geen positieve dienst bewijzen. Door het tokenmechanisme zullen juist
stereotype beelden over allochtonen versterkt worden. En dan schiet je het doel voorbij.
Louter etniciteit mag dus nimmer de intentie zijn om meer diversiteit in een schoolbestuur te
bewerkstelligen. Zoals alle bestuursleden moeten ook bestuursleden met een allochtone
achtergrond voldoen aan het profiel van een goed bestuurder. Aan deze eis mag niet getornd
worden.
Ook het werven van nieuwe bestuursleden via het eigen netwerk verkleint de kansen van
allochtonen om zitting te nemen in schoolbesturen. Sommige praktijken, zoals ‘ons kent ons’ en
‘ons soort mensen’, sluiten in de meeste gevallen allochtonen uit van deelname aan
schoolbesturen, omdat zij nog niet deel uitmaken van het sociaal kapitaal van de huidige
bestuursleden. De huidige bestuursleden zijn vooral lelieblanke mannen rond de vijftig (Fleuren,
2007). Een open wervingsprocedure voorkomt dat bestuursleden alleen op basis van de ‘old boysnetworks’ worden benoemd. De verwachting is dat de governance codes besturen en raden van
toezicht een impuls zullen geven om open te gaan werven. Gebleken is dat open
wervingsprocedures beduidend meer allochtone kandidaten opleveren dan gesloten procedures.
5. Het belang en de meerwaarde van allochtone bestuursleden
Allochtone bestuursleden kunnen eventuele kromme denkbeelden over allochtone ouders onder de
overige bestuursleden en schoolmanagers rechtzetten. Concreter kunnen ze scholen aanmoedigen
de communicatie met deze groep ouders te verbeteren of voorstellen bedenken om meer ouders te
bereiken. De aanpak van scholen blijkt in de meeste gevallen namelijk niet afgestemd te zijn op
de verwachtingen van allochtone ouders (Autar en Homan, 2002; Autar, 2003).
Bestuursleden met een allochtone achtergrond vormen een rolmodel voor ouders en leerlingen.
Met allochtonen is het schoolbestuur beter herkenbaar voor allochtone ouders en leerlingen. Het
gevoel dat ze niet gehoord worden, zal dan waarschijnlijk verminderd worden.
De dubbele culturele achtergrond van sommige bestuursleden heeft een toegevoegde waarde.
Deze bestuursleden zijn in staat een brug te slaan tussen de Nederlandse schoolcultuur en de
thuiscultuur van allochtone ouders en leerlingen. De gemeenschappelijke onderwijservaringen
maken dat zij zich gemakkelijk kunnen verplaatsen in de situatie van allochtone ouders en
leerlingen en kunnen aanvoelen wat zich binnen allochtone gemeenschappen afspeelt.
De aanwezigheid van allochtone bestuursleden kan ook van invloed zijn op de opvattingen van de
overige bestuursleden en de agendabepaling. Zo kunnen het diversiteitbeleid, het (allochtone)
ouderbeleid en het interculturele personeelsbeleid onderwerpen van gesprek zijn.

Onderwijskundige of pedagogische kwesties kunnen door hen vanuit een andere invalshoek
bekeken worden. Uit eigen ervaring beseffen allochtone bestuursleden bijvoorbeeld heel goed dat
het stapelen van diploma’s van invloed is op verbetering van de schoolloopbaan, dat extra
bijlessen er toe doen, dat gestructureerd en leerkrachtgericht onderwijs beter aansluit bij de
culturele achtergrond, annex leerstijlen van allochtone kinderen (Chall, 2000; Tesser & Iedema,
2001) en dat het creëren van een zekere machtsafstand tussen leerling en docent effectief is
(Hofstede, 1997).
Ook zullen zij waarschijnlijk een gedifferentieerde aanpak aanbevelen, die recht doet aan de
specifieke behoeften van leerlingen en die niet uitsluitend gebaseerd is op het ‘gelijke monniken,
gelijke kappen principe’ om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Daarnaast zullen ze aandacht
vragen voor gemengde scholen en meer allochtoon personeel.
Voor autochtone ouders en leerlingen hebben allochtone bestuurders ook een toegevoegde
waarde. Witte ouders en leerlingen maken dan van dichtbij mee dat ook allochtonen in staat zijn
belangrijke functies te vervullen in het onderwijs en dat ze invloed hebben binnen organen waar
beleidsvorming plaatsvindt. Dat heeft een positieve invloed op de beeldvorming en acceptatie van
allochtonen in de samenleving. Zo ontstaat het gevoel bij ouders en leerlingen in den brede dat zij
erbij horen.
6. Meer allochtone bestuursleden
Sinds 1999 ontwikkelt het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt initiatieven om de instroom van
allochtonen in onderwijsfuncties te vergroten. De landelijke besturenorganisaties, zoals
VOS/ABB, VBKO, VBS en Besturenraad, zijn vertegenwoordigd in het SBO.
Full Color is een van de projecten van het SBO die zich richten op werving van meer allochtoon
onderwijspersoneel. Het project Eutonos, onderdeel van Full Color, voert activiteiten uit die
moeten leiden tot meer allochtone kandidaten voor schoolbesturen. Dit streven stoelt op het idee
dat allochtonen in het bestuur een positieve invloed kunnen hebben op het werven en behouden
van allochtoon personeel.
De inspanningen van het project Eutonos zijn gericht op meer diversiteit in schoolbesturen. Zo
brengt dit project in kaart wie de ‘high potentials’ zijn onder allochtonen. Verder traint Eutonos
allochtonen met interesse voor de functie van schoolbestuur, houdt vacatures bij, legt contacten
met schoolbesturen, probeert allochtone kandidaten in contact te brengen met schoolbesturen en
organiseert intervisiebijeenkomsten voor zittende allochtone schoolbestuurders. Inmiddels heeft
Eutonos ruim 20 allochtonen bemiddeld naar de functie van schoolbestuurder of als lid van een
raad van toezicht.
Onderzoekers zijn sceptisch over de toename van allochtonen in besturen en raden van toezicht,
tenzij er een verandering komt in de wijzen waarop besturen en raden van toezicht gaan werven.
7. Suggesties voor verbetering
Tot slot enkele suggesties voor verbetering van de deelname aan en het functioneren in
schoolbesturen door allochtone ouders. Die suggesties betreffen beide ‘partijen’, namelijk de
besturen en de allochtone ouders. Maar ook de wijdere omgeving van de school kan een steentje
bijdragen.
- Het governancebeleid kan het aantal allochtonen in schoolbesturen vergroten. Scholen en
schoolbesturen kunnen aan de slag gaan met dit beleid.
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Scholen kunnen allochtone ouders (meer) bewustmaken van hun mogelijkheden om het
schoolbeleid mee te bepalen en van de betekenis van (culturele) diversiteit in de
samenleving. Dat kan leiden tot meer betrokkenheid en grotere ouderparticipatie.
Een open wervingsprocedure trekt meer allochtone kandidaten aan.
Een allochtone ouder in het schoolbestuur kan vervolgens weer andere allochtone ouders
‘binnenhalen’ via het ‘ons kent ons’principe.
Bij de werving van nieuwe leden kunnen besturen duidelijk(er) maken hoe belangrijk zij
deelname van allochtonen vinden. Ze maken kenbaar dat het schoolbestuur rekening
houdt met de multiculturele context van de school.
Besturen kunnen allochtone leden specifieke verantwoordelijkheid geven, zodat ze het
gevoel krijgen dat hun expertise echt wordt benut om de kwaliteit van het onderwijs te
verbeteren.
Besturen doen er verstandig aan om allochtone leden voldoende ruimte te geven om hun
visie op een bepaalde kwestie naar voren te brengen. Sterker nog, besturen kunnen
allochtone leden uitdagen om hun licht te laten schijnen op een vraagstuk, dat vaak snakt
naar een andere benadering.
Allochtone leden kunnen bovendien ingezet worden als ambassadeurs. Ze kunnen meer
naar buiten treden om het belang van (mee)besturen te laten zien, vooral aan moeilijk
bereikbare ouders.
Eutonos kan huidige schoolbesturen en raden van toezicht meer dan nu het geval is
voorlichten over het belang van allochtone leden in besturen. Bijvoorbeeld door seminars
voor hen te organiseren, waarbij de ervaringen van besturen en van allochtone leden
worden gedeeld met de aanwezigen.
Forum (Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling) en het Platform Allochtone Ouders en
Onderwijs (PAOO) kunnen zich sterker maken voor het nemen van
bestuursverantwoordelijkheid door allochtone ouders. Naast voorlichting over het belang
van vrijwilligerswerk voor de samenleving, kunnen zij bijvoorbeeld ouders toerusten voor
deelname aan ouderraden, medezeggenschapsraden en besturen. De ouderraden en
medezeggenschapsraden kunnen een kweekvijver vormen voor allochtone ouders die
(later) bestuursverantwoordelijkheid ambiëren.
Het PAOO kan moeilijk bereikbare ouders nadrukkelijk uitdagen om via schoolbesturen
een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de kwaliteit van scholen en daarmee hun
verantwoordelijkheid voor de school, de wijk en samenleving tot uitdrukking brengen.
Ook allochtone ouders noemen democratie als een van de belangrijkste waarden in en van
Nederland. Daarmee kun je allochtone ouders verleiden om ook hùn stem te laten horen,
wat goed te combineren is met het governance beleid. Deelname aan schoolbesturen is
dan ook op te vatten als ‘democratie op locatie’ (Tonkens, 2007).
Beschouw deelname aan een bestuur als een leerproces naar actief burgerschap. Mensen
moeten (leren) deelnemen aan en verantwoordelijkheid dragen voor de publieke zaak. Als
het nodig is om gemotiveerde allochtone ouders ‘bestuursrijp’ te maken, biedt dan
scholing, training of coaching aan.
Ook via kinderen en leerkrachten kunnen allochtone ouders gestimuleerd worden tot
deelname aan besturen. Op school wordt steeds meer onderwezen in actief burgerschap;
kinderen kunnen met hun ouders thuis de opgedane kennis bespreken, of sommige
oefeningen en opdrachten samen maken. Zo kunnen kinderen hun ouders betrekken bij het
onderwijs, de wijk en de samenleving.
And last but not least: neem ouders serieus, alle ouders, dus ook de niet-westerse ouders,
laagopgeleid, laaggeletterd, moslim of moeilijk bereikbaar. Het gaat om hun kinderen, hun
kostbaarste bezit.
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