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Voorwoord

In het primair onderwijs zijn allochtone leerkrachten 

nog erg ondervertegenwoordigd. Voor schoolleiders 

geldt dat nog sterker: slechts een procent is alloch-

toon. Intussen groeit de diversiteit onder leerlingen 

en ouders. Zij missen voldoende rolmodellen. 

Ook voor de school als geheel zijn goede leerkrachten 

en schoolleiders met een dubbele culturele achter-

grond van meerwaarde. Hun kennis is onontbeerlijk 

om kinderen voor te bereiden op het leven en werken 

in een multiculturele samenleving. 

Adviezen en handvatten

Deze publicatie ‘Scholen maken het verschil’ biedt u 

vooral inspiratie en handvatten om meer allochtone 

schoolleiders aan te trekken en te behouden. Door 

cijfers en oorzaken te geven en tips over bijvoorbeeld 

wervings- en selectiemethoden. Vaak maken leer-

krachten carrière als schoolleider. Daarom komt, 

naast een aantal allochtone schoolleiders, ook aan-

stormend talent aan het woord. Wat maken hun 

beider carrièreverloop, ambities en adviezen duidelijk? 

Waarom zegt iemand dat ‘Nederland kleuriger wordt, 

dus mensen die willen moeten ook kunnen.’?  

Ook van andere deskundigen en betrokkenen valt  

te leren. Zoals van een opleiders coördinator van een 

masteropleiding voor schoolleiders, een witte school-

bestuurder die diversiteit nastreeft en de voorzitter 

van de PO-Raad die kleurrijke onderwijsteams ziet 

als voorwaarde om in te spelen op nieuwe groepen 

leerlingen. 

Onmisbaar

Is het puur een kwestie van tijd of van het bewust 

en deskundig omgaan met diversiteit om allochtoon 

potentieel te benutten? Het SBO ervaart zeker ook 

het laatste. Diversiteitsbeleid is onmisbaar in het 

personeelsbeleid. Bijvoorbeeld om allochtone 

leiderschapstalenten te spotten en verder op te leiden. 

In het boekje leest u over nog andere redenen.

Uitgelezen kans

Het primair onderwijs kent een groeiend tekort  

aan schoolleiders. Een uitgelezen kans en ook een 

noodzaak om meer goede allochtone schoolleiders 

aan te trekken. 

Jan Franssen

Voorzitter Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt
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Leeswijzer

Diversiteit kan op uiteenlopende manieren worden 

omschreven. Er zijn immers veel aspecten waarop 

individuen van elkaar verschillen. Daarbij gaat het 

om zowel zichtbare kenmerken als leeftijd, geslacht 

en etniciteit als om minder zichtbare kenmerken 

als competenties, werkstijlen, seksuele voorkeur en 

karaktereigenschappen. Deze publicatie gaat over 

culturele diversiteit. Wat kunnen scholen en 

opleidingen doen aan het bevorderen en het managen 

van culturele diversiteit? Wat kunnen scholen doen 

om de instroom van allochtone schoolleiders te 

vergroten? 

Dit boekje is vooral bedoeld voor schoolbesturen, 

schoolleiders, P&O’ers en leden van de medezeggen-

schapsraden. Het biedt handvatten om actief aan  

de slag te gaan met het verhogen van de instroom 

van allochtone leidinggevenden. In de interviews 

gehouden in 2009 komen verschillende perspectieven 

en aanpakken aan bod die daarbij een rol kunnen 

spelen. De interviews worden afgewisseld met 

feitelijke teksten over de stand van zaken, het belang 

van een divers personeelsbestand en hoe scholen 

kunnen werken aan het ontwikkelen van diversiteits-

beleid. 

De term allochtonen verwijst in dit document naar 

niet-westerse allochtonen volgens de CBS-definitie. 

In deze definitie behoort iedereen tot die groep  

als ten minste één ouder in een niet-westers land  

is geboren. Tot de niet-westerse herkomstlanden 

worden gerekend: Turkije en alle landen in Afrika, 

Latijns-Amerika en Azië (met uitzondering van 

Japan en Indonesië). Alle overige landen behoren 

tot de westerse herkomstlanden.



‘  HAVVA , J I J  BENT TURKS,  
DAT WIST IK HELEMAAL N IET ! ’
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HAVVA ÇINAR

DIRECTEUR EERSTE NEDERLANDSE 

 MONTESSORISCHOOL, DEN HAAG

In de vijfentwintig jaar dat Havva Çinar nu  

in het onderwijs werkt, is ze hooguit een 

handvol allochtone collega’s tegengekomen. 

Slechts een paar keer heeft ze gemerkt dat 

anderen een punt maakten van haar Turkse 

achtergrond. Ze was tien jaar leerkracht op 

een ‘zwarte’ school in de Haagse Schilders-

wijk, bijna even lang op een uitgesproken 

‘witte’ school in Zoetermeer. Nu is ze, sinds 

twee jaar, directeur van de Eerste Nederlandse 

Montessorischool (ENMS) in de Haagse 

Vogelwijk.

‘Ik was negen toen ik met mijn ouders, gastarbeiders, 

naar Nederland kwam. Na de lerarenopleiding,  

in 1984, lagen de banen niet voor het oprapen. 

Maar dankzij mijn tweetaligheid kreeg ik werk bij 

een gemeente als schoolcontactpersoon. In vier jaar 

tijd heb ik alle onderwijsvormen meegemaakt. 

Toen wilde ik toch voor de klas. Dat heeft niet van 

jongs af aan in m’n hoofd gezeten. Uit een loopbaan-

test kwamen onderwijs en welzijn. Ik voelde me 

vooral aangetrokken tot werken met kinderen, 

tijdens de opleiding kreeg ik echt passie voor het 

onderwijs.’

‘Ik ging werken op een openbare school in de 

Schilderswijk, als enige Turkse in het team, later 

kwamen er nog een Turkse en een Marokkaanse 

collega bij. Eigenlijk heb ik er nooit bij stilgestaan 

hoe vreemd dat afstak tegen de leerlingenpopulatie. 

Misschien doordat je, in mijn ervaring, op zwarte 

scholen vaak een ander type leerkrachten aantreft, 

mensen die zich de culturele achtergrond van de 

leerlingen veel meer eigen hebben gemaakt.’

GEEN ISSUE 

Çinar genoot van de culturele diversiteit op school, 

maar moest machteloos toezien hoe de buurt 

achteruitging. Ze kreeg een baan aangeboden op 

een Montessorischool in Zoetermeer en stapte over 

naar het ‘witte’ onderwijs. ‘Toen mijn zoontje vijf was, 

ben ik scholen gaan vergelijken, ook vernieuwings-

scholen. Toen ik de Montessorischool binnenliep, 

had ik meteen het gevoel: dit is wat ik zoek voor 

1 Van twee kanten
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m’n kinderen. Een stimulerend klimaat vind ik  

het allerbelangrijkste. Dat zij daar de enige Turkse 

kinderen waren, was geen issue.’

THUIS VOELEN 

‘Vanaf de opleiding hebben mensen om me heen 

gezegd: jij wordt directeur. Zelf merkte ik dat ik 

steeds meer over mijn grenzen heen ging, ik ging 

meedenken, werd bovenbouwcoördinator, later 

locatiemanager voor een dag per week. In 2003  

ben ik een opleiding onderwijskundig management 

gaan volgen. Dat ik daar de enige allochtoon was, 

hield me niet zo bezig, want ik ben geen allochtone 

omgeving gewend. Daarna ben ik gaan solliciteren. 

Ik dacht, ik kan het op elke school, zwart of wit 

vind ik niet zo belangrijk. Bij een zwarte school 

vroegen ze me trouwens: besef je wel waar je 

terechtkomt? Niet alleen hadden ze daar mijn cv 

dus amper bekeken, ik vond dat ze op deze manier 

ook negatieve beeldvorming in stand hielden.’

‘Een keer werd ik tweede, op een Daltonschool, 

achter een man met meer ervaring. Ik merkte dat  

ik het goed deed op vernieuwingsscholen, bij de 

gesprekken voelde ik me als een vis in het water. 

Zo kwam ik uit op de ENMS. Tijdens mijn sollicitatie 

en na mijn benoeming is mijn (allochtone) achter-

grond nooit aan de orde geweest. Ervaring, papieren 

en persoonlijkheid gaven de doorslag. Ouders, team 

en kinderen hebben mij warm onthaald. Hier voel 

ik me thuis.’

ACCEPTATIE 

Çinar wil zichzelf niet zien als een witte raaf. Wel 

onderkent ze dat allochtonen het moeilijk kunnen 

hebben in het onderwijs. ‘Ik heb altijd het gevoel 

gehad dat een Nederlandse juf taalfouten mag maken, 

maar ik niet. Onder druk en spanning zal ik 

misschien eerder een foutje maken dan een ander. 

Dat accepteert men gewoon. Ik ben van mezelf 

trouwens al perfectionistisch en vind dat je je als 

onderwijsinstituut, Nederlands of allochtoon,  

geen taalfouten kunt permitteren. En als het gaat 

om aanvoelen van finesses: in communicatie kun  

je je dingen aanleren en jezelf verbeteren. Ik zie het 

als een spel. Als directeur ben je het gezicht van de 

school en binnen het team hangt iedereen aan je. 

Dan komt het aan op veel meer dan alleen foutloos 

Nederlands.’

PERSOONLIJKE BEGELEIDING 

‘Overigens heb ook ik tijdens de opleiding op het 

punt gestaan om te stoppen. Het moeilijke was  

niet de cognitieve kant, dat liep erg goed, maar de 

culturele. In Nederland voor de klas staan komt 

letterlijk neer op: Sinterklaasliedjes leren.  

Mijn autochtone medestudenten kenden die van 

nature, ik als enige niet. Daar heb ik mee geworsteld. 

Gelukkig ben ik door mijn docenten enorm goed 

begeleid. Ik heb aan den lijve ondervonden hoe 

belangrijk persoonlijke begeleiding is voor de 

continuering en afronding van een studie!’

TWEE KANTEN 

‘Als je meer allochtonen in leidinggevende functies 

wilt hebben, moet dat van twee kanten komen.  

Net zoals vrouwen moeten ook allochtonen zelf iets 

willen veranderen aan bestaande wanverhoudingen. 

Ongetwijfeld heeft het te maken met het gebrek aan 

aanzien en verdiensten dat de belangstelling niet 

groot is. Onderwijs blijft een roeping. Ik vind ook 

dat je de problemen die spelen in het onderwijs, 
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niet kunt oplossen in het onderwijsveld zelf.  

Dat moet gebeuren op het politieke vlak.’

GEZONDE WERELD 

‘Ik heb niet de ambitie om carrière te maken, wel om 

de maatschappij en de wereld om ons heen gezond 

te houden. Nu concreet: deze school weer tot bloei 

te brengen. Ik kijk bewust niet hoeveel allochtone 

kinderen hier op school zitten, al heb ik wel de 

overtuiging dat menging zowel witte als zwarte 

leerlingen ten goede kan komen. In de Schilderswijk 

meende ik nog dat ik dingen kon veranderen, maar 

op een gegeven moment liep ik tegen mijn grenzen 

aan en dacht: nu mag een ander het doen. Ik heb 

bewuste keuzes moeten maken. Ik ben blij met de 

keuzes die ik gemaakt heb, naar deze school ga ik 

elke dag met veel plezier. En kinderen zijn kinderen, 

elk kind verdient het om goed onderwijs te krijgen 

en daar zet ik mij graag voor in.’

‘Ik wil geen geheim van maken van wat ik als 

allochtone vrouw heb bereikt. Maar het hoeft geen 

issue te zijn, want het is iets natuurlijks. Zo heb ik 

het altijd ervaren. Inderdaad, ik zou een rolmodel 

kunnen zijn, voor allochtonen, maar juist ook 

binnen een school als deze. Hier kan ik laten zien 

dat niet alleen Nederlanders directeur zijn. Of dat 

het niets uitmaakt. Laatst zei een kind nog tegen me, 

op de gang: “Goh, Havva, jij bent Turks, dat wist ik 

helemaal niet!” 

FEITEN EN CIJFERS 

Uit cijfers van het SBO (www.stamos.nl) blijkt al dat in 2006 slechts één procent 

van de leidinggevenden in het primair onderwijs (po) allochtoon is. Tevens is 

maar 3,1 procent van het onderwijzend personeel allochtoon tegenover  

14 procent van de leerlingen. Kortom het personeelsbestand in het po vormt 

geen afspiegeling van de samenleving.

In de grote steden is het percentage allochtone leidinggevenden en docenten 

hoger, echter ook het aantal allochtonen leerlingen is daar veel hoger.  

In Amsterdam ligt het aandeel allochtone leidinggevenden op 8,1 procent en 

het aandeel allochtonen onder het onderwijzend personeel op 16,9 procent .  

Het aandeel allochtone leerlingen ligt daar op 54 procent . Ook de andere vier 

groten steden in Nederland laten een vergelijkbaar beeld zien. Nergens vormt 

het docentenbestand en het management een afspiegeling van het leerlingen-

bestand. 

Tabel 1:  aandeel niet-westerse allochtonen in het primair onderwijs 2006

 Directie (%) Onderwijzend Ondersteunend Leerlingen (%)* 

  personeel (%)  personeel (%)

Landelijk 1,0 3,1 10,1 14

Amsterdam 8,1 16,9 33,9 54

Utrecht 1,3 5,6 16,2 33

Den Haag 4,5 11,3 21,6 46

Rotterdam 2,5 12,0 31,7 54

Almere 0,9 8,0 15,3 -

Bronnen: STAMOS en CBS

*dit zijn percentages over het basisonderwijs , exclusief het speciaal onderwijs (bron CBS) .

Instroom in beroep

De pabo is onder jongeren de populairste hbo-opleiding, de instroom van alloch-

tone jongeren is klein. Vanaf 1998 is het aantal allochtone deelnemers gestegen 

van 386 naar 945 (8,2 procent van de totale instroom) in 2004. De afgelopen 

vier jaar is het aantal weer terug gelopen naar 577, dit is slechts 6,5 procent van 

de totale instroom. Voor de totale hbo-sector ligt dit percentage allochtone 

deel nemers veel hoger, namelijk op 14,7  procent . 
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Het aantal allochtone studenten op de pabo 

is niet alleen klein doordat de instroom laag 

is, maar ook doordat de uitval tijdens de 

opleiding hoog is. Het uitvalpercentage lag in 

2007 voor niet-westerse allochtone studenten 

op 54,5 procent tegenover 30,7 procent voor 

autochtone studenten. Het studierendement 

ligt dan ook na vijf jaar voor allochtonen 

beduidend lager dan voor autochtonen.  

Vijf jaar na instroom (in 2003) is 62,8 procent 

van de autochtonen afgestudeerd tegenover 

40,8 procent van niet-westerse allochtonen. 

De achtergronden van de lage instroom en 

de hoge uitval zijn hierna nader toegelicht .

Allochtone studenten kiezen minder 

vaak voor het onderwijs 

Relatief weinig allochtone leerlingen kiezen 

na het voorgezet onderwijs voor de pabo. 

Uit het SBO onderzoek ‘Leraar worden; 

kiezen voor opleiding en beroep’ blijkt dat 

allochtone jongeren in het voortgezet 

onderwijs vaak geen positief beeld hebben 

van het beroep van leraar. Voor hen zijn 

belangrijke redenen om niet te kiezen voor 

een loopbaan als docent : het gebrek aan 

maatschappelijke waardering, de beperkte 

loopbaanmogelijkheden, het salaris en de 

problemen met scholieren. Ook binnen het 

gezin en in de omgeving bestaat vaak een 

negatief beeld over het leraarschap.  

Uit onderzoek blijkt dat zowel vrienden  

en ouders, als leraren op school allochtone 

potentiële studenten de lerarenopleiding 

afraden. Het beroep zou te zwaar zijn of te 

slecht betalen. Uit ander onderzoek blijkt 

dat juist deze groep jongeren zich bij een 

studie- en beroepskeuze vaker laten leiden 

door ambities en tradities binnen het gezin, 

dan door de arbeidsmarktperspectieven en 

hun eigen wensen1. 

Vergroten instroom 

De instroom van allochtone leerkrachten  

en daarmee mogelijke leidinggevenden kan 

op verschillende manieren worden vergroot. 

Bijvoorbeeld door in voorlichting over 

beroepen in het onderwijs meer aandacht  

te besteden aan de loopbaanmogelijkheden, 

de managementkwaliteiten waarover leraren 

moeten beschikken om een klas te runnen 

en de mogelijkheden van het combineren  

van een baan in het po met het gezinsleven. 

Door gerichte voorlichting zijn mogelijk 

meer allochtone jongeren te interesseren 

voor het leraarsvak. Rolmodellen en good 

practices kunnen daarbij gerichter worden 

ingezet . Vooral de pabo’s hebben hier een 

rol in door bijvoorbeeld het inzetten van een 

multicultureel wervingsteam bij voorlichting 

op het voortgezet onderwijs. Een andere 

optie is de ouders expliciet uit te nodigen 

voor en te benaderen bij een voorlichtings-

avond van de pabo.

Het behoud van allochtone studenten 

op de pabo

De belangrijkste reden om te stoppen met de 

pabo is een verkeerde studiekeuze2, zo blijkt 

uit een onderzoek naar uitvalredenen van 

autochtone en allochtone studenten op de 

pabo3. De studie blijkt niet zo interessant als 

1. SMO (2007-2008). Beroepsbeelden en 
beroepsoriëntatie bij allochtone jongeren. 
Steunpunt Minderheden (dit is geen weten-
schappelijk onderzoek) Overijssel Zwolle.

2. Dit geldt voor zowel allochtonen als autoch-
tonen als belangrijkste reden. 

3. Severiens, S., Wolff, R., Meeuwisse, M., Rezai, 
S., & Vos, W. de (2007).Waarom stoppen zoveel 
allochtone studenten met de pabo? Rotterdam: 
Risbo, Erasmus Universiteit.
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verwacht, waardoor er onvoldoende motivatie 

is. Door meer gerichte voorlichting en 

 intensivering van de begeleiding van de studie-

keuze is deze uitval te verminderen. 

Daarnaast zijn allochtone studenten vaker 

ontevreden over het klimaat op de pabo,  

ze voelen zich niet thuis. Ze hebben te maken 

met ongelijkheid en de thuiscultuur sluit 

onvoldoende aan op het klimaat op de 

 opleidingen. Voor pabo’s is het daarom 

belangrijk om te werken aan een diversiteits-

vriendelijk klimaat . Veel opleidingen werken 

hier al jaren aan via mentorprojecten, 

 gestimuleerd vanuit projecten als Full Color4. 

Recentelijk zette het ministerie van OCW 

een project op in de G5 waarmee leraren-

opleidingen worden ondersteund om hun 

diversiteitsbeleid verder uit te werken en  

te verstevigen. De uitval van allochtone 

 studenten moet omlaag en lerarenopleidingen 

is gevraagd concrete plannen te maken hoe 

deze uitval te verminderen. De minister toetst 

in 2011 en 2014 de resultaten.

4. Het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt 
(SBO) heeft het project ‘Full Color’ opgezet. 
Dit project richt zich op de werving en het behoud 
van allochtone starters en het voorkomen van 
studie-uitval onder allochtone studenten.



‘  OVER V I J F T IG ,  ZEST IG J A AR PR ATEN WE N IE T MEER  
OVER TURKEN EN MAROKK ANEN’
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2 In dialoog blijven

SAMIRA AKKOUH

LEERKRACHT KIND & ONDERWIJS, ROTTERDAM

‘Waarom ik voor het onderwijs heb gekozen? 

Ik ben geboren en opgegroeid in Rotterdam 

Charlois. In mijn omgeving hoorde ik kleine 

jongens en meisjes verkeerde dingen roepen. 

Daar wil ik verandering in brengen. Jongeren, 

multicultureel, weten niet hoe ze zich 

moeten profileren. Dat wilde ik bij de wortel 

aanpakken.’

‘Ik koos voor de dichtstbijzijnde pabo, dat was 

toevallig INHolland. Achteraf ben ik blij dat het een 

christelijke pabo is. Ze brengen hier verschillende 

religies ter sprake. Het geloof biedt normen en 

waarden aan, dat is voor mij het belangrijkste.’

BOTSINGEN 

‘Problemen rond cultuurverschillen zijn op INHolland 

goed bespreekbaar. Ik zat in de medezeggenschaps-

raad. De directie deed wat met onze suggesties. 

Neem alleen al de plaatsing in klassen op basis van 

postcode. Toen dat werd doorbroken, ontstonden 

gemengde groepen. Dat leverde veel discussie op. 

Eerst de nodige botsingen, maar die horen erbij 

voordat het beter gaat.’

‘Aan het eind van het tweede jaar ging ik mijn hoofd-

doek dragen. Nooit verwacht dat dat een punt zou 

worden. Ik dacht: ik kom overal binnen, maar opeens 

had ik toch een probleem met de stages. Ook al 

beweerden mensen van niet, ze gingen me toch 

anders behandelen. Ik kwam nergens aan de bak, 

alleen op een bepaalde islamitische basisschool. 

Dat was tegen mijn wil. Ik heb niets tegen islamitisch 

onderwijs, maar op deze school was het helaas in 

verkeerde handen.’

‘Stoppen had gekund, maar dat wilde ik niet.  

Ik beloofde mezelf: hier kom ik harder uit. INHolland 

heeft mijn probleem goed opgepakt. Toch veranderde 

er pas echt wat toen Full Color van SBO de zaak 

bespreekbaar maakte en scholen en onderwijs-

instellingen aan de tand voelde. Na een sollicitatie-
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brief aan Arie de Bruin kon ik LiO worden bij Kind 

en Onderwijs. Ik werk daar nu al drie jaar met heel 

veel plezier in een divers team, inmiddels voltijds.’

COMPETENTIES 

‘Maar al op de pabo wist ik: dit wil ik niet voor 

altijd. Vorig jaar ben ik hier bij Ria Kruidenier en 

Gerjon Elings gastcolleges gaan geven. Zo kan ik 

studenten herkenbare praktijksituaties voorschotelen. 

Ik vraag me wel af of allochtone studenten het echt 

zwaarder hebben dan autochtone. Uiteindelijk geloof 

ik dat competenties zichzelf uitselecteren. Dat mensen 

met taaltoetsen afvallen, is niet verwonderlijk. 

Zeker als je via het MBO binnenkomt, is taal lastig, 

en allochtonen nemen nog vaak die route. Maar een 

algemene taalachterstand onder allochtonen is er 

absoluut niet.’

TOEKOMST 

‘Nu al ben ik uitgekeken op fulltime lesgeven. Ik heb 

heel veel ideeën. Zodra ik ze uitvoer, heb ik het wel 

gezien en moet ik verder. Ik doe dingen als ik voel 

dat ik er klaar voor ben. Zoals de gedachte om 

logopedie te gaan studeren. Daarna drie dagen  

voor de klas in het primair onderwijs en twee als 

logopediedocent aan de pabo. Zelf vond ik altijd 

dat pabo-docenten die ook voor een basisschool-

klas stonden, veel beter praktijkvoorbeelden 

konden geven.’

‘Voor schoolleider ben ik nog te jong. Daarvoor  

heb je ervaring en kennis nodig. Je moet een vak 

beheersen, een bepaald specialisme opbouwen. 

Mijn adjunct-directrice is iemand aan wie ik me 

spiegel, ik kijk naar haar op. Zij is niet alleen bezig 

met roosters en ander technische zaken. Ze kan 

zich verplaatsen in ouders, leerlingen en leerkrachten, 

houdt met iedereen rekening en bewaakt de visie 

van de school. En zo nodig zorgt ze ervoor dat ik 

voldoende afstand kan houden tot problemen bij 

kinderen thuis. Dat zijn allemaal dingen die horen 

tot de competenties van een schoolleider. Je moet 

vooral open zijn. Zelf ben ik open opgevoed. Maar 

ik kan me voorstellen dat andere Marokkanen die 

openheid hebben moeten missen. Dan is het lastig. 

Waar ik wel altijd behoefte aan heb gehad: een tijdje 

meelopen als schoolleider. Pabo’s zouden zo’n stage 

moeten aanbieden aan studenten die die kant op 

willen.’

STICKERS PLAKKEN 

‘Ik ben nu vertrouwd met de school, de ouders ook 

met mij. Stel dat ik er over vijftien jaar schoolleider 

ben, dan spreekt dat tegen die tijd net zo goed 

vanzelf. Voorlopig denk ik: als anderen mij willen 

zien als allochtoon, is dat niet mijn zorg. Stickers 

plakken is makkelijk, maar ze houden de problemen 

in stand. Ik doorbreek de stereotypen liever. 

Bijvoorbeeld door mensen die voor de school blijven 

staan, even te vragen in de klas erbij te komen zitten. 

Kunnen ze zien dat die hoofddoek geen gebrekkig 

Nederlands spreekt of rare dingen verkondigt.  

Ik neem scheve beelden weg door gewoon mezelf  

te zijn. Je moet altijd in dialoog blijven. En werken 

met passie, dat bewijst zichzelf. Niet alleen in 

Rotterdam, waar ze niet meer vreemd opkijken van 

een hoofddoekje, maar ook op een dorpsschool in 

Oud-Beijerland.’

WILLEN EN KUNNEN 

‘In 2008 heb ik een symbolisch breekijzer 

overhandigd aan John Leerdam, zodat hij dingen 
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voor allochtonen kon gaan forceren. Maar achteraf 

weet ik: ik werk zelf met dat breekijzer, ik kom binnen 

met m’n no-nonsense attitude en m’n kwaliteiten. 

En ook mensen als Arie de Bruin van Kind en 

Onderwijs maken in een stad als Rotterdam veel 

verschil. Daarvan zouden er meer moeten rond-

lopen.’

‘Waarom er meer allochtone leidinggevenden nodig 

zijn? Ik vind dat ik geen aparte reden hoef te hebben 

om dat te vinden, anders dan autochtonen die zouden 

hebben. Vroeg of laat moeten we eraan geloven. 

Nederland wordt kleuriger. Dus mensen die willen, 

moeten ook kunnen. Over vijftig, zestig jaar praten 

we hier niet meer over Turken en Marokkanen.’



‘  DE AT TENT IE  I S  ER ,  
ALLEEN NOG N IE T GEFOCUST ’
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3 Maatwerk en meerwaarde

PAUL KAMPS

BELEIDSADVISEUR BESTUUR OPENBAAR 

 ONDERWIJS, ROTTERDAM

‘Zelfs hier in het pand zie je het’, zegt  

Paul Kamps, beleidsadviseur bij BOOR 

(Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam). 

‘De faciliterende diensten zitten beneden, 

het bestuur boven. En hoe hoger je komt, 

hoe witter het wordt. In onze raad van 

toezicht is iets meer diversiteit, maar  

daar gaat het niet om voltijdbanen.’

BOOR heeft scholen in alle mengverhoudingen, 

maar alleen op de ‘witte’ corresponderen de teams 

met de leerlingenbevolking. Kamps is niet gelukkig 

met die wanverhouding. ‘Zoiets kan frustrerend 

werken, als je uit een allochtoon gezin komt. 

Onderwijs draait ook om identificatie en aanzetten 

tot participatie. Leerlingen moeten zichzelf en hun 

thuissituatie herkennen op school. Als het verschil 

te groot is, ontbreekt de uitwisseling, worden het 

werelden die elkaar niet raken. Maar personeel met 

een allochtone achtergrond is minder beschikbaar, 

zeker voor leidinggevende en bestuurlijke functies. 

En schooldirecteuren selecteren op kwaliteit, niet 

op kleur.’

‘Overal in de samenleving staan allochtonen nog 

op achterstand. Het onderwijs heeft ook nog eens 

de beeldvorming tegen, zeker onder allochtonen. 

Succes associëren ze niet met onze sector. Daar doe 

je niet zomaar iets aan. Personeelsbeleid, daar kunnen 

we wel zelf wat mee. Zeker nu we als BOOR 

zelfstandig zijn. De attentie voor diversiteit is er, 

alleen nog niet gefocust.’

JAREN WERK

‘We houden inspiratiebijeenkomsten voor school-

leiders. We geven ze trainingen, met Gerrit van Roekel 

van Balans, die de politie heeft leren omgaan met 

multiculturele dilemma’s. Die trainingen willen we 

ook gaan aanbieden aan de schoolteams. Met 86 

scholen betekent dat jaren werk.’
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We hebben intern een kweekvijver van mensen die 

we opleiden tot schoolleiders. Maar allochtonen 

komen daar niet in terecht. Daarvoor zijn meerdere 

oorzaken. Waarschijnlijk komt het ook doordat 

directeuren, net als overal, mensen spotten die zijn 

zoals zijzelf. Dat is een onbewust mechanisme.  

Wij proberen ze daarvan bewust te maken, dat maakt 

al verschil. We nodigen ze uit om juist ook onder 

allochtone teamleden rond te kijken. Bij twijfel-

gevallen zeggen we: benoem je twijfel, spijker bij, 

zeker als het gaat om taal.’

‘Het begint natuurlijk al eerder. Op de pabo en de 

lerarenopleiding haken allochtone studenten af omdat 

ze niet op de juiste manier worden uitgesproken en 

uitgedaagd. Daar doen we wat aan. Als openbare 

scholen werken wij samen met Hogeschool Rotterdam. 

We organiseren bijeenkomsten voor leerkrachten  

in opleiding. Daar is 90% wit en dat is wel waar we 

straks onze schoolleiders uit rekruteren.’

INVESTEREN

‘Sinds kort hebben we de BOOR Academie, die zetten 

we bewust in als HR-instrument. In het cursus-

aanbod verwerken we onze eigen expertise en 

opleidingen van buitenaf. Met maatwerk en meer-

waarde willen we ons ook in eisen en faciliteiten 

onderscheiden van het landelijk gemiddelde. 

Onderwijs is niet veertig jaar voor de klas. Wat wij 

willen zeggen is: kom bij ons, wij investeren in je.’

‘Ook op basis van identiteit willen we aantrekkelijk 

zijn, voor ouders en leerkrachten. Wij hebben het 

in de klas wel degelijk over religie, maar dringen 

niets op en sluiten niets uit. En wie pluriformiteit 

zegt, zegt al bijna culturele diversiteit. Veel Turken 

en Marokkanen zoeken dat juist. Pas na 11 september 

is religie een belangrijke rol gaan spelen. Trouwens, 

openbaar onderwijs is altijd heel cultuurrelativistisch 

geweest. Hoofddoekjes zie je eerder bij ons dan op 

confessionele scholen.’

BANDBREEDTE

‘Wat laten we wel toe, wat niet? Van Roekel heeft 

het in zijn trainingen over bandbreedte. Die stellen 

we samen vast, BOOR-breed. We verwachten geen 

slaafse navolging van regels, maar een bepaald 

gedrag, een manier van denken. Het gaat erom dat 

je niet blijft hangen in sympathieke uitgangspunten. 

Hoe we die concreet en praktisch moeten maken,  

is ook een opgave voor onszelf.’

‘Het kan zitten in kleine dingen. Een uitnodiging 

aan allochtonen in een advertentie om vooral te 

solliciteren hoeft niet obligaat over te komen als  

je bij gelijke kwalificaties inderdaad aan hen de 

voorkeur geeft. Haal allochtone stagiaires je school 

binnen, en laat ze niet zwemmen. Praat met ze,  

stel je open. Voorkom dat zij in de pauze aan de ene 

kant zitten en de docenten aan de andere kant.’

DRIVE

‘Ik ben sinds 1986 bij het openbaar onderwijs.  

In mijn eerste functie zat ik samen met twee 

Marokkanen, twee Turken en een Kaapverdiaan  

op een kamer. We discussieerden eindeloos. Over 

verschillen, over cultuur, over wat het betekent om 

als allochtoon in de Nederlandse samenleving te 

leven en werken. Dat mis ik in mijn huidige functie 

nog wel eens. Maar ik heb er wel een persoonlijke 

drive aan overgehouden om me in te zetten voor 

diversiteit. Er is zo veel wat we van elkaar kunnen 

leren.’
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VAN ACHTERSTAND NAAR DIVERSITEIT

In het denken over meer diversiteit binnen het personeels-

bestand is een verschuiving te zien van de nadruk op (het 

 creëren van) gelijkheid, naar het erkennen, waarderen en 

benutten van verschil. Bij het creëren van meer gelijkheid werd 

diversiteit veelal benaderd vanuit de gedachte dat bepaalde 

groepen een achterstand hebben. Het beleid richt zich dan 

op het wegwerken van achterstanden van specif ieke doel-

groepen, denk aan  positieve discriminatie. Daarmee wordt 

diversiteit als het ware als een ‘probleem’ van de groep in 

kwestie gezien. De cultuur van de organisatie wordt niet ter 

discussie gesteld. 

Rechtvaardigheidsprincipe 

Diversiteit is vervolgens meer vanuit een rechtvaardigheids-

principe benaderd, het doelgroepenbeleid. Er wordt gestreefd 

naar evenredige vertegenwoordiging en discriminatie en 

 uitsluiting worden tegen gegaan. De nadruk in het beleid ligt op 

het wegnemen van barrières en het creëren van gelijke kansen. 

Maar ook het gericht aantrekken van mensen uit bepaalde doel-

groepen en positieve actie wordt ingezet om tot een even-

redige vertegenwoordiging te komen.

Meerwaarde 

De laatste tijd ontstaat meer aandacht voor diversiteit ,  

het denken in termen van ‘verschil’, de meerwaarde van een 

divers personeelsbestand. Integraal diversiteitsbeleid is in  

die benadering een beleid dat verschil vertaalt naar gewenste 

competenties. Hierbij is de uitdaging voor de organisatie om 

haar medewerkers met hun uiteenlopende kwaliteiten optimaal 

in te zetten in het belang van een duurzame ontwikkeling van 

de organisatie en van hen die daarin werkzaam zijn. Aandacht 

voor specif ieke doelgroepen vormt een onderdeel van dit 

integraal diversiteitsbeleid. 

Diversiteit loont 

Een diverser personeelsbestand vergroot de kans op kennis 

en vaardigheden om met biculturaliteit om te gaan. De aan-

wezigheid van interculturele competenties bij docenten leidt 

tot betere communicatie met leerlingen, ouders en collega’s. 

Leerlingen, collega’s en ouders zien tevens diversiteit in rol-

modellen. Rolmodellen kunnen positief van invloed zijn op 

 bijvoorbeeld studiekeuze en het ontwikkelen van vooroordelen 

tegengaan. Diversiteitsbeleid, een divers personeelsbestand 

en de aanwezigheid van interculturele competenties, draagt 

bij aan de kwaliteit van het onderwijs. In het onderzoek 

‘Diversiteit loont? ! De meerwaarde van diversiteitsbeleid in 

het onderwijs’ van SBO staat de samenhang beschreven tussen 

een diverser personeelsbestand en de aanwezigheid van multi-

culturele competenties. Het onderzoek geeft inzicht in de 

manier waarop diversiteit en diversiteitsbeleid meerwaarde 

kan hebben voor onderwijsinstellingen.

Organisatiebelang 

Tegenwoordig wordt in diverse sectoren in het denken over 

diversiteit steeds vaker het organisatiebelang centraal gesteld. 

Dit wordt ook wel de business case benadering genoemd; het 

koppelen van diversiteitsbeleid aan de bedrijfsdoelen. Volgens 

het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) ‘Diversiteit 

in het personeelsbestand’ ( juni 2009) neemt het denken over 

diversiteit als business case toe. Deels is dat uit nood geboren: 

een diverser wordende samenleving betekent ook nieuwe 

groepen die producten en diensten afnemen. Maar een belangrijke 

overweging is ook dat diversiteit leidt tot andere inzichten en 

nieuwe ideeën. 



‘AL S J E  OP DE JU I STE  WEG Z IT,  STR A AL J E  DAT U IT ’
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4 Veilige positie achterlaten

JOAN VENETIAAN

ADJUNCT-DIRECTEUR DE ROZEMARN,  

AMSTERDAM

‘Kleurverschillen houden me niet zo bezig’, 

zegt Joan Venetiaan, adjunct-directeur op  

de Amsterdamse basisschool De Rozemarn. 

‘Misschien doordat ik altijd de enige donkere 

in een witte omgeving ben geweest. Als kleuter 

in Eindhoven, begin jaren ’70, vers uit 

Paramaribo. Op de lagere school. En daarna 

ook. Tot ik hier in Zuidoost in het onderwijs 

ging werken.’

‘Dat je anders bent, merk je als kind hooguit aan 

kleine dingetjes. De invloed zie je pas achteraf.  

Ik kreeg een te laag schooladvies. Dat ging toen zo, 

mijn ouders waren niet mondig genoeg om daar 

wat aan te doen. Ik vond het vooral erg dat ik niet 

bij m’n beste vriendin in de klas kwam. Op de mavo 

ging het goed, alleen negens en tienen. Na een jaar 

verhuisden we en kwam ik op een scholengemeen-

schap met havo/vwo. Daar was ik op m’n plek.’

BLOEDSERIEUS

‘Ik was altijd geïnteresseerd in mensen en relaties, 

en wilde psychologie gaan studeren. Mijn familie 

wilde iets tastbaarders, met aanzien en goede 

verdiensten. Dus werd het rechten, met ernaast 

bestuurskunde. Ik studeerde hard, bloedserieus. 

Ook om me te bewijzen. Niet voor m’n witte 

omgeving, maar voor m’n drie oudere broers en 

vooral voor m’n moeder, die hoge verwachtingen 

van me had.’

‘Elf jaar heb ik bij Justitie gezeten, in diverse banen. 

Maar langzaam sloop het gevoel erin dat ik niet op 

m’n plek zat. In mijn contacten met kinderen, 

bijvoorbeeld als kampleidster, was er altijd een klik, 

van twee kanten. Ik kwam op ideeën, zij luisterden 

naar me. Ik begon me af te vragen: misschien moet 

ik hier iets mee?
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AANGEBELD

‘In 2000 heb ik aangebeld bij een school hier in 

Zuidoost, waar ik woonde. Twee weken rondgekeken, 

meegedraaid in alle groepen, aantekeningen gemaakt, 

meegeholpen. Ik analyseer veel. Toen dacht ik, weet 

je wat, ik ga minder werken en begin gewoon met 

de pabo, ik zie wel. Het was hard werken, maar het 

ging. Ik voelde: hier haal ik uit mezelf wat erin zit. 

Dan ga je groeien.’

‘Mijn stagescholen in Zuidoost waren allemaal zwart 

of gemêleerd. Juist daarom heb ik ook stage gelopen 

op Marken, op een witte school. Ik heb er nooit 

problemen mee gehad dat ik de enige zwarte was, 

dat was altijd zo. Als je op de juiste weg bent, goed 

in je vel zit, straal je dat uit, gaan mensen anders 

met je om. Natuurlijk moet je ook zelf duidelijk je 

grenzen aangeven.’

‘Al snel kon ik mijn rol in het onderwijs en die bij 

Justitie niet meer combineren. Dáár moest ik een 

strak spel spelen, híer kon ik mezelf zijn. Ik begon 

dus eerder als zij-instromer. Dat riep weerstanden 

op bij de familie, zij vonden het een enorme stap 

terug. Veel gepraat. Ik kon hun bezwaren begrijpen, 

maar koos mijn eigen weg. De relatie is hierdoor 

uiteindelijk juist verbeterd.’

GELUK

‘Ik heb hard gewerkt maar ook veel geluk gehad, 

het is heel snel gegaan. Ik werkte in de bovenbouw, 

profileerde me in werkgroepen, toonde betrokken-

heid. Toen werd ik gespot door mijn directeur voor 

de kweekvijver van Sirius. Voor mijn gevoel een 

beetje vroeg, ik genoot nog echt van voor de klas 

staan. Met de cursus Oriëntatie op leiderschap  

heb ik op een rijtje gekregen wat ik kon en wilde.  

En toen zag ik op De Rozemarn deze vacature.  

In januari 2008 ging ik toch maar op gesprek.  

Het klikte. Ik heb het schooljaar met mijn klas 

afgemaakt en ben toen hier begonnen. Nu ben ik 

bezig aan de opleiding tot adjunct-directeur. Zo kan 

ik de praktijk naast de theorie houden. Zoals je 

gevoel het aangeeft is het goed, maar houvast van 

iemand met ervaring is mooi. Daarom hou ik ook 

nog steeds contact met de kweekvijver.’

‘Leiding geven, het voortouw nemen, past bij mij. 

Ik wist dat al langer. Maar hier wordt het van me 

verwacht, krijg ik er de ruimte voor. Als zij-instromer 

heb ik het voordeel van de frisse blik. Ik kom uit 

een hardere, zakelijke wereld, dat helpt als je moet 

werken aan professionalisering. Nadeel is natuurlijk 

dat ik kennis mis die ervaren onderwijsmensen wel 

hebben. Ik wil dan ook vooral niet als de betweter 

overkomen, maar openstaan, luisteren naar veel 

verschillende collega’s. Dat lukt, ik ben een mensen-

mens. Ik heb net zo veel van hen te leren als zij van 

mij, maar ben wel degene die uiteindelijk zegt:  

die kant gaan we op. We hebben hier overigens een 

relatief donker team met veel mensen uit Suriname, 

die vaak ook daar al leerkracht waren.’

LEIDERSCHAPSSTIJLEN

‘In Suriname bepaalt de leider alles. Hier leer ik: 

laat je mensen los, laat ze zelf zoeken en nadenken. 

De meesten varen daar goed bij. Ik was bij bestuurs-

kunde niet zo bezig met leiderschapsstijlen. Maar 

de hiërarchische cultuur van justitie lag me niet.  

Ik hou het zo dicht mogelijk bij mezelf. Je moet 

kunnen veranderen als leider, ook stijlen kunnen 

aannemen die je persoonlijk niet liggen, als de 

situatie dat vereist.’
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ZETJE

‘Kleur in de schoolleiding kun je bevorderen met 

een ander aannamebeleid. Maar ook met meer 

aandacht voor het toeleidingstraject. Het uitval-

risico is groter op de langere route via het mbo,  

die allochtonen vaak moeten nemen doordat ze nog 

altijd te lage schooladviezen krijgen. Hier ligt een 

taak voor de overheid, voor de scholen zelf en voor 

de opleidingen. In de kweekvijver moeten mensen 

ook vaker een zetje krijgen. Heb je je papiertje, 

neem dan gewoon die volgende stap. Laat je veilige 

positie achter en begin op een andere school opnieuw. 

Dat gebeurt te weinig, ik weet niet waarom.’

‘Ik ga lekker door, de stijgende lijn omhoog. En ook 

als ik binnen vijf jaar een eigen school zou hebben, 

wat ik graag wil, blijf ik kiezen voor Zuidoost.  

Daar ben ik niet toevallig terechtgekomen. Dit is mijn 

omgeving, dit zijn m’n kinderen, hier ligt mijn hart.’



‘  OMGA AN MET VERSCH I L LEN, 
DA AR IN L IGT DE ESSENT IE 
VAN LE ID INGGEVEN’
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5 Kleurrijk beleid

KETE KERVEZEE

VOORZITTER PO-RAAD, UTRECHT

‘De opgave van het onderwijs is: kinderen 

voorbereiden op het functioneren in een 

kleurrijke samenleving. Daar draait het 

 primaire proces om. Met een politiek correcte 

afspiegeling ben je er niet. Dat is wel een 

noodzakelijke, maar geen voldoende voor-

waarde.’

Kete Kervezee, voorzitter van de PO-Raad, benadert 

het vraagstuk van diversiteit in het primair onderwijs 

van de bedrijfsmatige kant. Haar hele bestuurlijke 

loopbaan stond en staat in het teken van ‘kleurrijk 

beleid’, zoals ze het zelf noemt. Geboren in Soerabaja, 

is ze altijd geboeid geweest door cultuurverschillen 

en alles wat die samen kunnen opleveren. Maar dat 

er meer allochtone leidinggevenden in het primair 

onderwijs moeten komen, noemt ze vooral van 

belang voor de kwaliteit.

‘Het “product” onderwijs staat of valt bij de factor 

kleurrijkheid. Die factor is niet instrumenteel.  

We moeten een nieuw aanbod ontwikkelen voor 

een andere doelgroep. Als je voor alle leerlingen 

wilt blijven doen wat je moet doen, zodat ze tot 

hun recht komen en geen talent ongebruikt blijft, 

kun je dat alleen met kleurrijk samengestelde teams.’

MARKTTAAL

‘Het gaat er niet alleen om dat ieder kind zich herkent 

in de leerkracht. Bepalend is hoe mensen met elkaar 

meerwaarde halen uit cultuurverschillen en zo 

nieuw onderwijs maken. Daarmee bedoel ik niet dat 

ze het midden moeten opzoeken. Dan krijg je een 

slap aftreksel, met uit alles een stukje, voor zover 

dat niet concurreert met andere stukjes. Nee, laat 

mensen een “markttaal” ontwikkelen: een manier 

om elkaar open en op basis van gelijkwaardigheid 

te ontmoeten, te geven en te nemen, en samen te 

bouwen aan resultaten. Dan praat je al bijna over 

een leiderschapscompetentie op zich.’
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Wat doet de PO-Raad, als belangenvereniging van 

schoolbesturen in het primair onderwijs, om meer 

kleur in schoolleidingen te krijgen? Kervezee:  

‘De PO-Raad bestaat nog maar sinds 2008. We willen 

eerst de organisatie op poten hebben. Maar ik zie 

veel in een benadering waarbij we met geïnteresseerde 

schoolbesturen bekijken wat we al weten en kunnen, 

en hoe we verder willen. We gaan goede praktijken 

verzamelen en voor anderen beschikbaar maken. 

Onderzoeksvragen stellen aan wetenschappers, 

ervaringsdeskundigen uitnodigen. En andere sectoren 

erbij halen: het onderwijs is niet uniek, zie de zorg, 

de woningcorporaties, de politie. Ook al gezien de 

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, moeten we 

iets met dit thema. Doen we dat niet, dan komen 

we in de schaarste.’

COMPETENTIEPROFIEL

Kervezee gelooft niet dat de ondervertegenwoordiging 

van allochtonen in schoolleidingen te wijten is aan 

een autochtoon voorsorterend competentieprofiel. 

‘Dat zit veel meer in de samenstelling van selectie-

teams. Misschien moeten we competentie-elementen 

toevoegen. Maar de toestroom kunnen we vooral 

vergroten door allochtonen binnen hun eigen 

netwerken attent te maken op vacatures en kweek-

vijvers, door voeling met ze te houden, en vooral: 

door ze niet meteen te laten gaan als ze eenmaal 

binnen zijn. Voor kleurrijk onderwijs hebben we 

elkaar nodig. Voortijdige uitstroom kun je wijten 

aan “organisatiecultuur”, maar die laat zich niet 

aanpakken als iets op zichzelf staands. Cultuur in 

een organisatie ontstaat uit gedragingen van 

individuen. Dus: werk aan jezelf en aan gezamenlijk 

gedragen vernieuwingen, en cultuur is het resultaat.’

SPIJBELEN

‘Laat mensen nadenken over waar ze mee bezig zijn. 

Dat is, behalve van attitude, ook een kwestie van 

tijd maken. In Nederland is het onderwijs gericht 

op uitvoering, en veel minder dan andere sectoren 

op reflectie. De soberheid waarmee wij ons onderwijs 

inrichten is sowieso een schandaal. Het eisen- en 

takenpakket is voortdurend omgegooid en uitgebreid, 

zonder dat daarvoor voldoende voorwaarden en 

faciliteiten beschikbaar zijn gesteld. 

Basisschoolleraren worden het laagst betaald,  

alsof het niet gaat om een kritische periode in de 

ontwikkeling van kinderen. Qua afbreukrisico en 

complexiteit doet hun werk niet onder voor dat  

van docenten in het voortgezet of hoger onderwijs, 

waar ik overigens zelf nog heb lesgegeven. Onze 

samenleving laat het eerst misgaan, en treedt dan 

repressief op. Ik zeg graag: wil je tegengaan dat 

kinderen spijbelen, zorg dan dat er op school wat  

te halen is. Dus: lever kwaliteit. Reflectie is daarvoor 

meebepalend. Als leidinggevende moet je het 

professionele klimaat hierop inrichten.’

‘Ik vraag me ook af of stijlen van leidinggeven nu 

zo sterk cultureel bepaald zijn. Wat is dan de 

Nederlandse stijl? Zelfreflectie of hiërarchisch 

leiderschap is niet gebonden aan deze of gene 

cultuur. Interesse in de ander, daar gaat het om. 

Omgaan met verschillen is een belangrijke 

competentie. Misschien wel de essentie van 

leidinggeven.’

AGENDA

‘Inderdaad, voorschrijven kunnen we niets.  

We moeten schoolbesturen verleiden en uitdagen 

op professionaliteit. Dat wordt geen piece of cake. 
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Op de scholen waarvan de besturen zich dit eerste 

jaar al bij ons hebben aangesloten, zitten 1,2 miljoen 

leerlingen en werken meer dan 130.000 mensen, 

driekwart van het totaal. Verspreid over alle 

denominaties, schooltypen en -groottes. Dat geeft 

ons weer wel voldoende kritische massa om als 

sector niet langer de speelbal te zijn van de politiek, 

maar ook zelf de agenda te formuleren.’ Bovenaan 

op die agenda staat kwaliteit, dus: goed onderwijs 

voor alle leerlingen. En daarmee, als het aan Kervezee 

ligt, ook het thema kleurrijkheid.
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baanbegeleiding, verbeteren. In het onderzoek 

‘Waarom stoppen zoveel allochtone studenten 

met de pabo? ’ staan hiervoor diverse aan-

bevelingen zoals meer informatie over de 

impliciete regels rondom ‘solliciteren op een 

stageschool’ en rondom omgangsvormen op 

een basisschool, actieve ondersteuning bij 

het vinden van een stageschool en grotere 

bereidheid bij meer scholen om allochtone 

studenten een stageplek te bieden. 

Stagescholen kunnen meer concrete invulling 

geven aan de opvang en begeleiding van 

allochtone studenten. 

Overigens is de stage voor deze groep 

 afgestudeerden de manier om aan een baan te 

komen. Van de afgestudeerde niet-westerse 

allochtonen vindt 44,7 procent een baan op 

de school waar zij stage hebben gelopen. 

Voor de groep autochtonen ligt dit op  

36,4 procent . De stage lijkt dus vooral voor 

allochtonen een belangrijke manier te zijn 

om aan een baan te komen. Bekend zijn met 

elkaar speelt daarbij mogelijk een rol.

Uit onderzoek van het SBO5 blijkt dat de 

groep niet-westerse afgestudeerden van de 

pabo er signif icant langer over doen om  

een baan te vinden. Van de autochtone 

 afgestudeerden zoekt 9,3 procent langer dan 

drie maanden naar een baan, voor de groep 

allochtone ligt dit percentage op 15,9 procent. 

Het lijkt er op dat er voor deze groep meer 

drempels zijn om de arbeidsmarkt te betreden. 

5. Allochtone afgestudeerden van de leraren-
opleiding, SBO april 2009.

SCHOLEN MAKEN HET VERSCHIL 

Het aandeel allochtonen in het onderwijzend 

personeel neemt niet vanzelf toe. Zowel 

opleidingen als schoolbesturen zullen actief 

en gericht maatregelen moeten nemen om  

de instroom van allochtone studenten te 

vergroten en voortijdige uitstroom te voor-

komen. 

Uit het eerder genoemde onderzoek over 

uitvalredenen van pabo-studenten blijkt dat 

ook de stage een struikelblok vormt. 

Allochtone studenten zijn vaak langer op 

zoek naar een stageplaats en een baan in het 

onderwijs. Allochtone stagiaires zijn minder 

tevreden met hun begeleiding dan autochtone 

stagiaires. Soms voelen ze zich op onprettige 

wijze geconfronteerd met hun achtergrond 

of religie of zelfs uitgesloten of ongelijk 

behandeld. Bekende voorbeelden zijn meisjes 

met hoofddoek of studenten met een ‘buiten-

landse’ achternaam die geweigerd worden als 

stagiaire of meer moeite moeten doen om 

een stageplaats te vinden.

Kritisch kijken 

Het is daarom van groot belang kritisch te 

kijken naar het aannamebeleid en de begeleiding 

van stagiaires. Wordt er gestreefd naar meer 

kleur in het team door allochtone stagiaires 

aan te nemen? En als logische vervolgstap: 

wordt deze stagiair goed begeleid en worden 

dilemma’s die met eventuele culturele 

 verschillen te maken hebben besproken? 

Pabo’s en stagescholen kunnen de onder-

steuning bij het matchen van scholen en 

 stagiaires en de kwaliteit van de studieloop-
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‘  E IGENL I J K  KOMT HET EROP NEER DAT J E 
ECHT GE ÏNTERESSEERD BENT IN DE ANDER’
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6 Een verrijking

RIA KRUIDENIER

DOCENTE INHOLLAND, ROTTERDAM

Ria Kruidenier is docente op de christelijke 

pabo van INHolland in Rotterdam. Ze is al 

jarenlang betrokken bij verschillende 

programma’s die de kansen op succes van 

allochtone studenten tijdens en na de 

opleiding moeten vergroten.

‘Er vallen te veel mensen onnodig uit. Om ze binnen 

te houden moeten we ons terdege afvragen waarom 

ze uitvallen. Vaak zie je dat docenten studenten niet 

begrijpen en andersom, en dat het dus belangrijk is 

dat we ons verdiepen in elkaars cultuur en denk-

patroon. Eigenlijk komt het erop neer dat je echt 

geïnteresseerd bent in de ander.’

HORIZON VERBREDEN 

Vanaf 1994 gaat Kruidenier elk jaar op studiereis 

naar Marokko. ‘Ik heb altijd al graag gereisd. Het is 

goed om je horizon te verbreden, om te ontdekken 

dat er meer manieren zijn om te leven dan die van 

jou. Een collega vertelde dat je nergens zo dichtbij 

zo veel culturen bij elkaar vindt als in Marokko. 

We besloten samen een reis te organiseren die voor 

pabo-studenten en leerkrachten nuttig zou zijn,  

en dat is gelukt. Sinds die eerste keer zijn er al heel 

wat mensen meegeweest.’

‘INHolland heeft een van de pabo’s met de meeste 

moslimstudenten in deeltijd en voltijd, 15-20%.  

Op andere studierichtingen hier ligt het percentage 

trouwens nog hoger. In het lesgeven spelen cultuur-

verschillen absoluut een rol, dat merk ik als docent 

en als vertrouwenspersoon. Wij zijn studiedagen 

gaan organiseren voor collega’s, zodat ze zich daarvan 

meer bewust worden. In readers en dergelijke wordt 

er nu meer aan gedacht. Maar het gaat vooral om 

wat ze zelf, samen met de studenten, van de stof 

maken.’
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VERRIJKING 

‘Voor alle collega’s kan het een verrijking zijn mensen 

van verschillende achtergronden en denkwijzen 

binnen te hebben. Dus proberen we in ons docenten-

corps meer diversiteit te krijgen. Daar moeten we 

wel zorgvuldig mee omgaan. Collega’s van allochtone 

afkomst vinden het niet altijd prettig om naar voren 

te worden geschoven als boegbeeld, of, bij multiculti-

problemen, als voor de hand liggend aanspreekpunt.’

VERTROUWEN 

‘Als vertrouwenspersoon merk ik dat studenten  

bij problemen in de multiculturele sfeer vaak meer 

zeggen tegen iemand met een andere achtergrond. 

Binnen de eigen gemeenschap is het lastig om 

taboes te doorbreken, bijvoorbeeld bij conflicten 

rond het al dan niet dragen van een hoofddoek of 

relatieproblemen. Maar een maatje weet meer over 

de opleiding, snapt vaak beter waar de schoen 

wringt en kan soms bemiddelen. Bekijk dus van 

geval tot geval wie het beste bij wie past.’

INSPIRATIE 

‘En neem onze identiteitsweek: vroeger heette dat 

hier godsdienstweek. Nu draait die week om het 

ontwikkelen van een visie op de identiteit van de 

school waar je werkt, en om de inspiratiebronnen 

daarvoor, die heel divers kunnen zijn. We bespreken 

van alles wat bij diversiteit komt kijken, omdat onze 

studenten vaak stage lopen en banen krijgen op 

scholen met een heel gemengde populatie.  

Ook kleinere dingen zijn belangrijk. Bijvoorbeeld 

dat je niet zomaar een kamp organiseert tijdens de 

Ramadan.’

‘Voor de studenten hebben we een maatjesproject. 

Derdejaars begeleiden eerstejaars. Autochtone en 

allochtone studenten kunnen hierin veel voor elkaar 

betekenen. Binnen het Full Color-programma ben  

ik ook met anderen een groep voor allochtone 

starters begonnen. Zij komen na hun afstuderen 

niet of moeilijk aan een baan, en dat demotiveert. 

Stageplaatsen op christelijke scholen liggen al 

moeilijk, terwijl die juist ook voor islamitische 

stagiairs heel waardevol kunnen zijn. Dat ze bij  

ons hun diploma bijbels christelijk onderwijs 

hebben gehaald, maakt helaas weinig verschil.  

En dat terwijl het bijbelverhaal van Ruth laat zien 

hoe positief destijds al het opnemen van “de vreemde-

ling” werd ervaren. Gelukkig zijn sommige besturen 

hier wel hard mee bezig. Met Kind en Onderwijs 

Rotterdam zijn we een traject begonnen waarin 

studenten vanaf hun derde jaar betaald op school 

kunnen werken. Steeds meer allochtone studenten 

doen mee. Daar zijn we blij mee, want de scholen 

van Kind en Onderwijs hebben kinderen met heel 

uiteenlopende achtergronden.’

GESCHEIDEN KANALEN 

‘Islamitisch en “wit” onderwijs blijken helaas nog 

vaak gescheiden kanalen te zijn. Ervaring op een 

islamitische school biedt meestal geen opstapje voor 

een openbare of christelijke, integendeel. De school-

culturen kunnen nogal verschillen. In het islamitisch 

onderwijs wordt doorgaans strakker lesgegeven, 

minder interactief, meer gericht op de lesstof en  

de gehoorzaamheid van de kinderen dan op de 

kinderen zelf of op een stimulerende leeromgeving. 

Ik zie regelmatig hoe oud-studenten er in hun 

ontwikkeling vastlopen. Maar soms komen ze er 
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terecht nadat het op een andere school niet goed is 

gegaan. Overigens zijn er ook islamitische scholen 

met een breder perspectief, waar wij wel graag 

stagiaires plaatsen.’

VERSCHILLENDE MOTIEVEN 

‘Wie een hoofddoek draagt, komt bijna automatisch 

in het islamitische onderwijs terecht. Zonder hoofd-

doek kun je vaker zelf kiezen. Onze moslimstudenten 

maken verschillende keuzes, vanuit verschillende 

motieven. Soms kiezen ze uitdrukkelijk voor een 

islamitische school, uit loyaliteit, omdat ze het 

onderwijs niet optimaal vinden en hun ‘eigen’ 

 kinderen juist meer willen bieden. Soms vinden ze 

het wel makkelijk om gebaande paden te volgen en 

niet zelf voortdurend te hoeven nadenken hoe ze 

het onderwijs aanpakken, zoals op witte scholen 

wordt verwacht. Soms zien ze juist extra kansen 

voor zichzelf: benader je het op een islamitische 

school anders dan ze daar gewend zijn, bijvoorbeeld 

met nieuwe werkvormen, dan hangen de kinderen 

aan je lippen.’

BEHOUDEN 

‘Mij gaat het erom kansen te creëren voor allochtonen, 

maar ze ook binnen de scholen te houden als ze 

daar eenmaal zijn. Ze voelen zich niet altijd goed 

opgenomen te midden van veelal autochtone collega’s 

en zijn daardoor te vaak binnen een paar jaar naar 

heel andere banen verdwenen. Die uitstroom moeten 

we tegengaan. Daarvoor moeten we, ook op de 

werkplek, veel praten over alles waar mensen tegen 

aanlopen.’



‘  ONS GA AT HET OM 
AUTHENT IEK LE IDERSCHAP’
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7 Reflectie

JOHAN SPITTELER

OPLEIDINGSCOÖRDINATOR CENTRUM  

VOOR NASCHOLING, AMSTERDAM 

‘Wij hebben geen bordje op de deur hangen 

met: “Als allochtoon moet je bij ons zijn”’, 

zegt Johan Spitteler, opleidingscoördinator 

bij het Centrum voor Nascholing Amsterdam 

(CNA). ‘Dat vinden we niet verstandig,  

je isoleert mensen en schiet je doel voorbij. 

Allochtonen zijn voor ons ook geen specifiek 

thema. Tenminste, niet waar het gaat om 

schoolleiderschap. Maar in onze Master-

opleiding Integraal Leiderschap kan multi-

culturaliteit wel degelijk een element zijn.’

Het CNA is een van de vijf instellingen in Nederland 

met een opleiding voor schoolleiders en bedient 

daarmee vooral de westelijke provincies. Deelnemers 

zijn leerkrachten, leidinggevenden en zij-instromers. 

‘Schoolbesturen kijken intern rond naar talent, 

maar leerkrachten steken ook zelf hun vinger op. 

Minder dan 5% van de deelnemers is allochtoon.  

Ik zie dat percentage wel toenemen, maar dat heeft 

z’n tijd nodig.’

Ook als dat niet helemaal vanzelf gaat, is doel-

groepenbeleid wat Spitteler betreft geen oplossing. 

‘Wij zoeken het vooral in een zorgvuldige intake 

voor iedereen. Mensen brengen tevoren in kaart 

welke competenties ze meebrengen en welke ze 

willen ontwikkelen, waarom en waarvoor. En de 

afstemming tussen opleiding, deelnemer en school-

bestuur gaat tijdens het hele traject door. Daar 

kunnen we nog altijd verder in gaan. Zo kunnen we 

steeds beter, op basis van de specifieke leervraag 

van elke deelnemer, maatwerk bieden binnen onze 

integrale aanpak.’

KADERS 

‘In ons opleidingsmodel betrekken we een aantal 

achtergrondfactoren en sturingsdomeinen. Zoals 

schoolomgeving, visie en ervaring van de deelnemer, 

personeel en cultuur. Iedereen moet daar iets mee, 

net zoals iedereen ook bepaalde kerncompetenties 

moet ontwikkelen. Wij zeggen niet: doe het op 

deze of die manier, of: hier in Nederland werkt het 

zus of zo. Wij geven wel de kaders aan, vanuit onze 

kennis van wat zich wetenschappelijk en praktisch 
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bewezen heeft. De invulling is een zaak van de 

deelnemer en de school. Zo kan en moet alles aan 

de orde komen wat relevant is, en heeft iedereen 

ruimte om met eigen kleur , geur- en smaakstoffen 

aan de slag te gaan. Ik geloof niet dat we zo 

onvoldoende inspelen op de behoeften van allochtone 

deelnemers.’

COMPLEX

‘Lastig is wel dat je bij deze groep vaker vaardigheids-

achterstanden en afwijkende verwachtingspatronen 

ziet. In bepaalde delen van Amsterdam zijn veel 

zwarte scholen met witte schoolleiders. Daar wordt 

zó naarstig gezocht naar allochtoon talent, dat er 

wel eens iemand te vroeg bij ons wordt aangemeld. 

Sommigen hebben een hiërarchische benadering 

van leiderschap, of het idee dat ze met een papiertje 

op zak vanzelf een passende positie krijgen 

aangeboden. Wij kunnen dat niet in een paar jaar 

helemaal rechttrekken en evenmin de lat lager gaan 

leggen. Het gaat om een complex vraagstuk.  

Ook hier ligt een deel van de oplossing in verdere 

verbetering van intake en afstemming. Daarnaast 

lijkt me juist voor allochtone leerkrachten de 

leergang “Oriëntatie op het schoolleiderschap” een 

mooie manier om hun ambities en competenties te 

onderzoeken.’

REFLECTIE 

‘Met name reflecterend vermogen, daar is nog wel 

eens wat te winnen. Alle deelnemers vragen wij: 

expliciteer de beelden die je hebt bij leiderschap,  

en vul in wat jij daar op jouw school mee wilt.  

Wij leggen dat dan langs onze standaarden en 

 competenties, die overigens verder gaan dan wettelijk 

gezien vereist is. Voor alle deelnemers, niet alleen 

als ze een zetje kunnen gebruiken, geldt ook dat ze 

hun eigen verwachtingen goed moeten onderzoeken. 

Tijd speelt hierin een belangrijke rol. Wij zijn dan 

ook erg voor slow learning. Maar ja, besturen hebben 

vaak juist haast om het aantal allochtonen in hun 

schoolleidingen te laten toenemen.’

EIGEN STATEMENT 

‘De kansen van allochtonen vergroten we niet met 

alleen meebewegen en begrip tonen. Dat hebben we 

de afgelopen dertig jaar toch wel geleerd. Wellicht 

zijn allochtone schoolleiders nog meer dan hun 

autochtone collega’s gebaat bij een goede coach op 

de werkplek. Belangrijk is dat schoolbesturen 

zichzelf heel duidelijk de vraag stellen: wat willen 

we nu, waar staan we voor in de multiculturele 

samenleving? Ik zie met name openbare scholen 

worstelen met hun identiteit en met de waarden  

die ze in een open en gemengde maatschappij hoog 

zouden willen houden. Scholen moeten een eigen 

statement maken, niet rigide, maar wel bewaken 

waar ze voor staan. Dat is iets wat we vanzelfsprekend 

ook neerleggen bij onze deelnemers. De een gaat daar 

voortvarender mee om dan de ander.’

FLEXIBEL 

Spitteler kan zich niet echt iets voorstellen bij een 

‘multicultureel competentieprofiel’. ‘Dat etiketje 

gebruiken we ook niet. Wel zijn leiderschapsvragen 

de laatste tijd complexer geworden. Wij stimuleren 

bij de deelnemers dan ook een onderzoekende 

houding en leren ze omgaan met hun eigen mentale 

modellen. Nog maar een jaar of vijf geleden was de 

focus bij scholen erg naar binnen gericht. Mede als 

antwoord op de vergrijzing zie je nu veel jongeren 

op de opleidingen voor schoolleiders, en veel van hen 
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hebben een open mind, voeren ondernemerschap 

hoog in het vaandel, denken out-of-the-box en 

werken creatief. Dat past ook goed bij de flexibiliteit 

die wij met onze opleiding voorstaan.’

PRAKTIJKERVARING 

‘We zijn strakker aan het worden in de eisen die  

we stellen bij het afstuderen. Want de enige manier 

om te blijven inspelen op de ontwikkelingen, is de 

kwaliteit van de opleidingen voortdurend verhogen. 

En mensen praktijkervaring laten opdoen. Als deel-

nemer moet je bij ons met de handen aan de ploeg. 

Dus tijdens de opleiding al leiding geven op scholen. 

We hebben een hekel aan cursussen droogzwemmen. 

Het motto is: doen, daarop reflecteren, en zo ervan 

leren. De vragen waar de deelnemers tegen oplopen 

brengen ze hier, en met de expertise die we hier in 

dit gebouw hebben, leggen we er een theoretische 

basis onder. Niemand hoeft me te vertellen dat ze 

er op school niets van merken dat hij deze opleiding 

doet.’

ECHT, SAMEN, AUTHENTIEK EN 

NIEUWSGIERIG’

‘Voor ons staat de vraag centraal: wie ben je als 

leider. Dat is meer dan instrumenteel, al heb je er 

een goedgevulde gereedschapskist bij nodig.  

Wij zoeken een mix tussen persoonsontwikkeling 

en schoolontwikkeling. Ons gaat het om authentiek 

leiderschap. Daarin kan en moet het allochtone aspect 

als vanzelf een plaats krijgen. Onze schoolleiders-

opleiding is voortgekomen uit het Educatief Samen-

werkingsverband Amsterdam/Noord-Holland en 

staat nog steeds bekend als ESAN, maar nu vullen we 

dat in als Echt, Samen, Authentiek en Nieuwsgierig.’
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Selectieprocessen zijn vaak niet objectief 

of waardevrij en daarmee de wijze waarop 

kwaliteit veelal wordt gedef inieerd ook niet .

Oog voor nieuwe en andere kwaliteiten  

kan de organisatie verrijken. Kijk bij de 

beoordeling van kwaliteit naar het team  

als geheel. Welke competenties zijn minder 

vertegenwoordigd? Aan welke vaardigheden 

is behoefte? Zou de school baat hebben bij 

meer diversiteit in het team? Misschien is het 

gezien de samenstelling van de leerlingen-

populatie nuttig om iemand aan te trekken 

die uit eigen ervaring weet wat het betekent 

om een dubbele culturele achtergrond te 

hebben. Ook dat is kwaliteit . 

Door meer aandacht te besteden aan 

 diversiteit binnen de wervingskanalen en 

wervingsmiddelen, wordt bovendien een 

bredere groep sollicitanten aangesproken. 

Uit onderzoek dat het SBO liet uitvoeren  

in 2008 blijkt dat slechts vijf procent van 

scholen in het po en vo bij de werving en 

selectie van leerkrachten en schoolleiders 

een beleid voert gericht op culturele 

diversiteit . Een transparante werving- en 

selectieprocedure, waarbij aandacht wordt 

besteed aan culturele diversiteit , helpt om 

het aantal allochtone leerkrachten en 

schoolleiders te vergroten. Op bladzijde 61 

staan hiervoor tips.

WERVEN EN SELECTEREN

Het is belangrijk om een professioneel klimaat 

te ontwikkelen binnen de school waarin 

diversiteit een zeer gewenste kwaliteit is op 

alle niveaus. Hierbij kan gedacht worden aan 

de samenstelling van het team, de wervings- 

en selectieprocessen, de communicatie met 

ouders en het beleid voor de leerlingen. 

CAO primair onderwijs 

In de cao po 2009 is de volgende afspraak 

over doelgroepenbeleid opgenomen:  

‘De werkgever bevordert met zijn wervings- , 

selectie - en scholingsbeleid een zo evenwichtig 

mogeli jke samenstell ing van het personeels-

bestand. Indien in voldoende mate wordt voldaan 

aan de functie-eisen wordt in geval van onder-

vertegenwoordiging voorrang gegeven aan een 

kandidaat uit deze categorie.’ Op dit moment 

is onbekend in hoeverre deze afspraak ook 

heeft geleid tot de aanname van meer alloch-

tone leraren. Het SBO gaat de resultaten 

van deze afspraak monitoren en wil scholen 

adviseren bij de concrete realisatie van deze 

doelstelling.

Een regelmatig gebruikt argument om niet 

specif iek aandacht te besteden aan diversi-

teit is dat er alleen geselecteerd wordt op 

kwaliteit . De gedachte daarbij is dat in de 

bestaande procedures iedereen evenveel 

kansen heeft en ‘de beste’ vanzelf komt 

bovendrijven. Uit onderzoek blijkt dat mensen 

geneigd zijn om iemand te selecteren die op 

henzelf lijkt . Ook in selectiecommissies spelen 

eigen voorkeuren en achtergronden een rol. 
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‘  SLEUTELF IGUREN VOOR BEGELE ID ING  
EN INTERV I S I E  Z I JN HEEL BEL ANGR I J K’
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8 Vragen leren stellen

HASSAN EL HACHHOUCHI

DIRECTEUR SPECIAAL ONDERWIJS, AMSTERDAM

‘Ik heb veel te danken aan mensen om mij 

heen. Mensen die een mentorrol speelden en 

me de weg wezen. Maar het komt altijd aan 

op persoonlijke capaciteiten en inzet’, zegt 

Hassan El Hachhouchi, directeur van twee 

scholen voor speciaal onderwijs bij KOLOM  

in Amsterdam-West.

‘Ik was 19 toen ik begin 1988 naar Nederland kwam. 

Een bijzondere ervaring. In Marokko had ik geen 

zorgen over de toekomst. Hier moest ik alles zelf 

uitzoeken. Mijn Nederlands moest ik vanaf nul 

opbouwen. De internationale schakelklas was een 

mengelmoesje: voor mij geen leuke tijd. Voor eigen 

rekening en risico begon ik aan een VU-cursus die 

hoger opgeleide anderstaligen voorbereidde op  

WO of HBO. Daar maakte ik kennis met de inter-

confessionele PABO.’

VOETBAL

‘Ik wist al heel vroeg dat ik het onderwijs in wou. 

Ik hou van vertellen, motiveren en begeleiden. 

Meer de sociale kant dan de technische. Ik was 

gewend om initiatieven te nemen, de leiding naar 

me toe te trekken. Dat had ik al bij voetbal.’

‘Op de I-PABO was net een experiment mislukt  

om hoog opgeleide allochtonen het onderwijs in te 

krijgen. Er was te veel nadruk gelegd op die hoge 

vooropleiding, en te weinig op pedagogisch-didac-

tische capaciteiten en taalvaardigheid. Daarna pakten 

ze het anders aan. Van de zes studenten met 

vergelijkbare achtergrond, studeerde ik als enige af.’

TOEVALLIGHEDEN

‘Waarom lukte mij wat anderen niet lukte? Ik zette 

me helemaal in, maar ik trof ook de juiste mensen. 

Ik kon goed opschieten met de directeur van de 

I-PABO, die feitelijk mijn mentor werd. Persoonlijke 

gesprekken met hem hebben mij geholpen zelf-

vertrouwen op te bouwen.’



44 8. Vragen leren stellen

‘Tijdens mijn stages heb ik mijn aanwezigheid vaak 

moeten verdedigen. Dat was lastig. Ook pijnlijk 

vond ik dat scholen me vaak wel wilden hebben 

omdat “er dan tenminste iemand met de ouders 

kon praten”. Ze wilden me dus als tolk, niet om 

mijn capaciteiten als leraar.’

‘Al tijdens mijn opleiding, in 1994, werd ik gebeld 

door een school waar ik stage had gelopen. Ik kon 

meteen aan de slag. Ook dit had ik te danken aan 

mijn contacten. In mijn loopbaan is veel bepaald 

door toevalligheden, ik heb weinig zelf uitgestippeld.’

LEIDERSBLOED

‘Na korte tijd begon het leidersbloed te kriebelen. 

Ik ging me doelbewust voorbereiden op leiding-

geven en rondkijken hoe mensen in het veld dat 

deden. Ik volgde een opleiding orthopedagogiek, 

gericht op schoolmanagement. Via mijn goede 

contacten, opnieuw ja, werd ik directeur ad interim 

op een “moeilijke” school. Sindsdien werk ik als 

troubleshooter/coach/interim.’

WEERSTANDEN

‘Allochtone leidinggevenden kunnen weerstanden 

oproepen, bij collega’s maar vooral bij ouders. 

Zeker op een bijzondere school rijzen meteen vragen 

over de identiteit als een moslim aan het roer komt. 

Ik zie daar vooroordelen in. Zelf ben ik nieuwsgierig, 

ik sluit niemand uit en respecteer anderen.  

De school is een ontmoetingsplek. Ik moet boven de 

partijen staan. Moeilijke discussies kan ik makkelijk 

en pragmatisch oplossen. Ik laat me niet in een 

spagaat dwingen. Neem leerlingen met hoofddoekjes: 

de regels zijn duidelijk, in de onderbouw bij 

voorkeur niet, in de bovenbouw kiest het kind zelf.’

‘Achtergrond speelt naar mijn idee altijd een rol.  

Bij mij is positieve discriminatie niet aan de orde 

geweest. Tegenwoordig is dat wel zo: diversiteit is 

een issue geworden. Maar als je meer allochtonen 

in leidinggevende posities wilt hebben, is selectie 

op managementcompetenties de enige weg. 

Doorslaggevend is niet of mensen het Nederlands 

perfect beheersen of volledig geïntegreerd zijn. 

Daarin kan je ze begeleiden, en dat moet je ook 

vooral doen.’

‘Sowieso zijn sleutelfiguren voor begeleiding en 

intervisie heel belangrijk. Ze hoeven geen diepe 

psychologische gesprekken te kunnen voeren.  

Ze moeten het mentoraat leuk vinden en ervoor 

zorgen dat hun pupillen zich ontplooien. Geen 

specialistische vakmensen, maar ze moeten wel 

werken vanuit de praktijk.’

BEELDVORMING

‘Wil je leiding geven, dan moet je kunnen omgaan 

met beeldvorming bij anderen. Geen inhoudelijke 

rol spelen of partij worden, en al helemaal geen 

groepen ouders gaan verdedigen. Je moet er wel toe 

bijdragen dat eerlijk over mensen wordt gepraat. 

Dus: leer vragen stellen. Ook als je ergens buikpijn 

van krijgt, moet je professioneel blijven reageren.’

‘Opleidingen moeten aan deze punten aandacht 

besteden. En de beeldvorming rond het leiderschap 

in het onderwijs verbeteren, dan wordt het vanzelf 

aantrekkelijker. Een schooldirecteur is integraal 

manager en al lang niet meer de ouderwetse boven-

meester. Hij of zij is ook strateeg, coach, psycholoog, 

orthopedagoog, middelenbeheerder, ondernemer, 

netwerker, visionair.’
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‘Ik kan bestuurlijk nog wel even vooruit bij mijn 

huidige werkgever. Wie weet kan ik ooit nog eens 

landelijk mijn vleugels uitslaan in het belang van 

goed onderwijs – ook, maar niet alleen, voor 

Marokkanen. Voor mijn carrière blijft dus gelden: 

ik volg wat op mijn pad komt.’



‘  DÁ ÁR L IGT M I JN BA S I S ,  H Í ER HEB IK  
DE K ANSEN GEKREGEN’
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9 Ouders betrekken

MUSTAPHA KHADDARI

LOCATIELEIDER J.P. COENSCHOOL, AMSTERDAM

Op tafel bij Mustapha Khaddari in de  

J.P. Coenschool in de Indische buurt van 

Amsterdam liggen stapels strooibiljetten. 

Aankondigingen van de slotavond van Ouders 

ontmoeten ouders: een serie activiteiten die 

de ‘zwarte’ en de ‘witte’ kant van Zeeburg 

dichter bij elkaar moeten brengen rond een 

meer ‘gemengde’ school. Typisch een project 

van Khaddari.

Khaddari, bijna 50 en sinds enkele jaren adjunct-

directeur en locatieleider, heeft een respectabele 

staat van dienst op zijn school. ‘Mijn aanstelling hier 

als oudercontactcoördinator, midden jaren ’90, was 

een landelijke primeur en werd breed uitgemeten 

in de media. Nu is het een gangbare functie. Ik was 

vrij om mijn eigen taken te bepalen. Ik regelde, 

organiseerde, legde en onderhield contacten met 

ouders, het stadsdeel, het team.’

VOOR HET BLOK

De school kreeg een tweede locatie, waar alles werd 

gedaan om een optimale sfeer en ouderparticipatie 

te realiseren. Khaddari verving in voorkomende 

gevallen de directeur en volgde een reeks school-

leiderscursussen. Toch rolde hij allerminst vanzelf 

zijn huidige functie in. ‘Mijn positie binnen de 

school had ik te danken aan mijn soepele omgang 

met collega’s. Maar allochtone leidinggevenden 

moeten dubbel zo goed presteren. Ook al was ik 

rijp voor de formele post van adjunct, ik heb ervoor 

moeten véchten.’

‘Vervanging hier, klusje daar, van het regelen van 

een subsidie tot het verzorgen van een vertaling:  

de werkzaamheden bleven hapsnap. Op een gegeven 

moment was ik er klaar mee. Niet dat er problemen 

waren, maar ik voelde me niet erkend, kreeg er 

geen energie meer van. Ik ben gaan praten met de 

voorzitter van het bestuur. Dat werd een heel 

plezierig gesprek. Maar bij alle goede wil bleken er 

geen formatieplaatsen beschikbaar. Toen heb ik de 

mensen hier voor het blok gezet: als je geen formele 
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post voor me regelt, ben ik weg. Dat heeft gewerkt. 

Toch blijft het pijnlijk dat het zo heeft moeten lopen. 

En waarom? Ik kan niets bedenken, behalve mijn 

allochtone achtergrond.’

ZELFVERTROUWEN

Desondanks gelooft Khaddari niet in positieve 

discriminatie. Sterker nog, op opleidingen hoeft  

de allochtone achtergrond van studenten wat hem 

betreft geen bijzondere aandacht te krijgen.  

‘Neem mensen serieus. Leer ze dat ze zich moeten 

bewijzen, dat ze sterk en duidelijk moeten zijn, altijd 

de puntjes op de i moeten zetten. Zelfvertrouwen, 

zeker zijn van je capaciteiten, doorgaan en positief 

blijven: dat is waar ik mijn succes aan te danken heb.’

EENMANSSCHOOLTJE

Ook zijn Marokkaanse opleiding en ervaring hebben 

een positieve rol gespeeld. Khaddari studeerde 

Arabistiek in Fez maar ging, mede op instigatie van 

zijn oom, het onderwijs in. Na een stoomcursus 

werd hij leraar in een klein dorp. ‘Daar hield ik niet 

alleen het eenmansschooltje draaiende. Ik fungeerde 

er ook als adviseur op allerlei gebied, als politieagent, 

zelfs bankier.’ Omgaan met mensen was duidelijk 

zijn sterke punt. In latere functies kreeg hij alle 

ruimte om ook buiten het klaslokaal initiatieven  

te ontplooien. Hij pionierde met schoolreisjes en 

medezeggenschapsraden voor de kinderen en met 

ontmoetingsplekken voor de ouders.

‘Langzaam groeide het besef dat ik als onderwijzer 

in Marokko weinig meer te leren had. Van mijn 

Europese reizen tijdens mijn studie wist ik dat er in 

Nederland grote behoefte was aan docenten Arabisch.’ 

Hij reisde eind jaren ’80 op goed geluk hiernaartoe, 

kwam op drie scholen de sollicitatieronde door en 

koos voor de Amsterdamse J.P. Coenschool. Daar 

was hij de enige Marokkaan in een wit team op een 

vrijwel zwarte school. ‘Ik kreeg een lokaal en wat 

spullen, en toen was het: succes!’

ANALYTISCH

‘Als vanzelf kreeg ik ook een rol in het bevorderen 

van de ouderparticipatie. Met name Marokkaanse 

ouders toonden zich weinig betrokken. Ik benaderde 

het vraagstuk breed en analytisch, om een beeld  

te krijgen van wat daarachter zat. Had het alleen te 

maken met de taal, of lag het ook aan het systeem? 

De voertaal hier op school was en is Nederlands. 

Niet voor niets heb ik me ingespannen voor 

taal cursussen NT2 voor ouders. Maar als ze het 

niet begrijpen, kan ik mijn toevlucht nemen tot  

het Arabisch om toch met ze te communiceren. 

Uiteindelijk is mijn doel: de ouders erbij betrekken. 

Hoe ik dat bereik, is minder belangrijk.’

‘Mijn ervaring in Marokko helpt me om neutraler en 

objectiever naar de situatie te kijken. Knelpunten 

en gevoeligheden worden me eerder duidelijk.  

Ik ben hier niet blanco begonnen. Daar ligt mijn 

basis, hier heb ik de kansen gekregen.’
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HET SPOTTEN VAN DIVERS TALENT 

Schoolleiders zijn over het algemeen leer-

krachten die doorgestroomd zijn naar een 

managementfunctie. Verwacht mag worden 

dat naarmate er meer allochtone leerkrachten 

werkzaam zijn er ook meer allochtone school-

leiders zullen komen.

Schoolbesturen die daadwerkelijk werk willen 

maken van meer diversiteit in leidinggevende 

functies moeten de aanwezige allochtone 

leerkrachten actief stimuleren en faciliteren 

tot het ontwikkelen van leidinggevende 

kwaliteiten. De rol van de schoolleider is van 

groot belang. Deze kijkt met de eigen bril 

naar zijn vijver vol met potentiële leiding-

gevenden. Daarbij kan de leidinggevende 

competenties van sommigen over het hoofd 

zien, omdat hij ze niet herkent of omdat deze 

persoon zich niet op de manier die wordt 

verwacht prof ileert . De schoolleider moet in 

gesprek gaan met (allochtone) medewerkers 

over hun wensen, ambities en competenties. 

Kweekvijver

Aan kweekvijvertrajecten voor leidinggevende 

functies nemen, ook in grote steden waar 

relatief veel allochtone docenten voor de 

klas staan, relatief weinig allochtonen deel6. 

Een mogelijkheid is specif iek beleid 

 ontwikkelen om de deelname van allochtonen 

aan kweekvijvertrajecten of de sollicitatie van 

deze groep op vacatures voor schoolleider te 

stimuleren. Dit is een vorm van doelgroepen-

beleid die in de cao po is opgenomen en deel 

kan uitmaken van diversiteitsbeleid.

Spotten talent 

Het spotten van allochtoon talent is een zeer 

belangrijke stap. In de voortgangsgesprekken 

en persoonlijke ontwikkelingsplannen is 

aandacht voor loopbaanontwikkeling een 

belangrijk aandachtspunt . Het spotten van 

divers talent vormt een integraal onderdeel 

van het ontwikkelingsgericht personeels-

beleid.

6. Oriëntatie op management, eindverslag 
(AVS, 2007)



‘DE BUURT HEEF T DEST I JDS  ONTDEKT WAT IK K AN’
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10 Rolmodellen

MOESIN LAGHMICH

DIRECTEUR DE DIJSSELBLOEM, VOORBURG

Moesin Laghmich praat er nog steeds met 

grote betrokkenheid over: de Goudse wijk 

Oosterwei, waar hij werd geboren en 

opgroeide. Toen, in de jaren zeventig,  

al enigszins gemengd. Inmiddels landelijk 

berucht als een Marokkaans getto waar 

buschauffeurs liever omheen rijden.

Laghmich is nu directeur van de Voorburgse basis-

school De Dijsselbloem. Dat scholen verschillen, 

ervoer hij al als kind. Op advies van een Nederlandse 

kennis plaatste zijn moeder hem over van de ‘zwarte’ 

school in de wijk naar een ‘witte’ erbuiten. ‘Mijn 

Marokkaanse vriendjes vonden me een overloper.’

DE BUURT ONTDEKT 

Na een protestantse mavo volgde een katholieke 

havo. Op zijn zestiende werd hij gevraagd als 

voorzitter van het wijkcomité. ‘Lobbyen bij de 

gemeente, subsidies aanvragen, daarvoor hadden 

die Marokkaanse vaders iemand nodig die het 

Nederlands beheerste. Ik wist nog niet echt wat ik 

wilde. Maar dit beviel me enorm! Eigenlijk heeft de 

buurt ontdekt wat ik kan, en me de kans gegeven 

om dat te ontwikkelen.’

‘Wat me trok was: mensen helpen in hun ontwik-

keling. Ook kinderen. Ik koos voor de pabo, een 

katholieke, ik was er de eerste moslim. Daar raakte 

ik superenthousiast en kreeg ik veel steun. Alleen 

tijdens stages moest ik nog wel eens vooroordelen 

overwinnen.’

Vooroordelen had Laghmich al eerder ontmoet, 

vooral in het Marokkaanse jongerenwerk, waar hij 

eind jaren tachtig actief werd. ‘Dat was echt knokken. 

Mensen werden toen kleingehouden. Wij waren 

daar fel tegen, we waren voor zelfwerkzaamheid. 

We bedachten van alles, ook cursussen.  

Maar subsidies kregen we niet. Terwijl de gemeente 

wel met ons pronkte als de minister langskwam. 
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Mijn houding is altijd geweest: ik zal je wel wat laten 

zien! Dat kan ik iedereen aanraden. Blijf wie je bent, 

hou de eer aan jezelf. En geniet van de verbazing bij 

anderen als je vooroordelen ontkracht.’

ROLMODEL 

Beeldvorming was en is het hardste strijdpunt.  

‘Je hebt altijd een groep die van de weeromstuit zegt: 

oké, dan niet. Of die het verwachte gedrag gaat 

vertonen. De tweede generatie Marokkanen groeide 

hier op zonder structuur en sociale controle. Als je 

twaalf bent, moet je niet zelf je inschrijving op de 

middelbare school hoeven regelen. En als je geen 

zakgeld krijgt omdat thuis elke cent naar Marokko 

gaat, kunnen bepaalde verleidingen erg groot worden.’

‘Zelf had ik thuis een stabiele situatie. En twee 

Nederlandse mentoren, ontwikkelde mensen,  

bij wie ik vanaf m’n vierde over de vloer kwam en 

altijd terechtkon. Voor huiswerkbegeleiding en als 

ik pubervragen had. Zij vormden een steunpunt en 

een rolmodel, dat veel anderen niet hadden. En de 

taal ging me relatief gemakkelijk af. Maar ik heb 

zeker ook zelf hard moeten werken om te komen 

waar ik nu ben.’

MENTORING 

Hoe krijg je meer allochtonen in leidinggevende 

posities? ‘Als ze niet willen, is het blijkbaar niet 

aantrekkelijk genoeg. Maar aanzien en verdiensten 

zijn moeilijk te beïnvloeden. Ik denk dat iedere 

allochtone student een mentor moet krijgen die 

werkelijk weet wat het is om je telkens te moeten 

bewijzen. Iemand met dezelfde achtergrond, zodat 

de student voelt: hij/zij begrijpt mij ook zonder uitleg. 

Rolmodellen zijn heel belangrijk. Laat mensen die 

succes hebben, hun verhaal doen. Koppel dit aan 

feedback, intervisie. Mij is de studie goed afgegaan, 

maar ik vraag me wel af wat voor begeleiding ik  

in het andere geval zou hebben gekregen. Hoeveel 

mensen met talent redden het toch nét niet? Juist 

hier moet veel winst te behalen zijn.’

‘Verder moet je preventief aan de slag. Zo vroeg 

mogelijk investeren in kinderen, vanaf de voor-

schoolse opvang of het consultatiebureau. Verplicht 

allochtone ouders om hun kind op de peuterspeel-

zaal te doen. We laten ouders en kinderen nu te 

veel doormodderen. Een valse start is nooit meer  

in te halen. De school heeft een maatschappelijke 

opdracht: het kind volledig ontwikkelen.  

Niet voor niets zit de voorschool hier direct naast 

De Dijsselbloem.’

VERTROUWEN 

‘We werken samen met maatschappelijk werk en 

gezondheidszorg, naschoolse opvang en jongeren-

werk. De wijk hier is veel gemengder dan Oosterwei. 

Wij willen geen eenzijdige school zijn, alleen zwart 

of alleen met laagopgeleide ouders. Ook al omdat 

kinderen een goed beeld van de samenleving moeten 

krijgen. De groepen die niet vanzelf komen, halen 

we bewust binnen, en met succes. Op het plein 

loopt alles door elkaar en er is veel contact. Ouders 

denken met ons mee en omgekeerd. Ook als het 

gaat om andere zaken dan alleen de kinderen.  

Zo blijven we veel problemen voor. Vertrouwen is 

het allerbelangrijkste.’

Moesins eigen toekomst ligt vooralsnog op  

De Dijsselbloem: uitdagingen genoeg. ‘Extern ben 

ik het boegbeeld, intern de facilitator.’ Zoals hij 

destijds in Oosterwei is begonnen.
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‘GA ONDER IN DE I J SBERG K I J KEN’
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11 Open communiceren

RITA BOEKENOOGEN

BOVENBOUWCOÖRDINATOR DE SCHAKEL, 

AMSTERDAM

Rita Boekenoogen is altijd actief geweest  

op het raakvlak van culturen. In Suriname 

kreeg ze als jonge leerkracht te maken met 

verschillen tussen Hindoestaans en Creools, 

tussen Paramaribo, binnenland en buiten-

plaats, en tussen hindoestaans en katholiek. 

Later in Nederland kwamen daar allochtoon 

en autochtoon, Nederlands, Turks en 

 Marokkaans bij. Nu, op haar 43e, staat ze 

twee dagen per week voor de klas en is ze 

vervangend IB’er en bovenbouwcoördinator op 

een school met vooral Ghanese, Antilliaanse 

en ook Surinaamse kinderen: De Schakel in 

Amsterdam-Zuidoost.

‘Ik heb als klein kind al in het onderwijs willen 

werken. Dat bleef zo toen ik tegen mijn dertigste 

naar Nederland kwam. In Suriname had ik niet  

de middelen om me verder te ontwikkelen.  

Hier solliciteerde ik veel, maar bleek mijn kweek-

schooldiploma goed voor de peuterspeelzaal.  

Dus werk aan de winkel! Ik verdiende mijn geld als 

schoonmaakster en begon aan een bijspijkercursus. 

Die ging me beter af dan verwacht.’

‘Al gauw kon ik aan de slag op een zwarte school  

in West. Toen kwam de dip. Ik was een andere 

manier gewend om met kinderen om te gaan.  

Met veel steun van het team, allemaal witte leer-

krachten, kwam ik erbovenop. Daar ben ik zo trots 

op, dat ik die kinderen in het gareel heb gekregen! 

Ik heb ze helemaal meegenomen, van groep 4 tot 8, 

ze kenden me beter dan mijn eigen collega’s.’

De zoveelste invoering van klassenmanagement 

werd voor Boekenoogen het breekpunt. Ze vertelde 

haar directeur dat ze geen voeding meer kreeg en 

mocht als IB-coördinator haar leidinggevende 

kwaliteiten gaan ontwikkelen. ‘Ik steek altijd mijn 

nek uit in het belang van het onderwijs en de 

kinderen. Toch overviel het me, toen ik door de 

directeur van mijn school – ik werkte toen al hier 

op De Schakel – werd gespot voor een programma 

waarmee Sirius een jongere generatie leidinggevenden 

wilde klaarstomen. Ik wou het zeker proberen. 

Maar ik moest wel op zoek gaan waar mijn talenten 

en wensen lagen. Uit het kweekvijvertje, drie 

Nederlanders, de rest Surinaams, begonnen er 

uiteindelijk drie aan de schoolleidersopleiding.’
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ROLMODELLEN

Ze werkt nu vijf jaar op De Schakel. ‘Sirius maakt 

er bewust beleid van om allochtonen evenredig  

in leidinggevende functies te krijgen. Toch zijn de 

kinderen in overgrote meerderheid zwart en de 

directies blank. Daar klopt iets niet. Onze school 

heeft een gemengd team, maar geen enkele Ghanese 

leerkracht, terwijl bijna de helft van de kinderen 

Ghanees is. Voor kinderen is het belangrijk om ook 

op hun eigen school te zien wat ze kunnen bereiken. 

Nu ontbreken de broodnodige rolmodellen.’

SMELTKROES

‘Ik heb me in Nederland nooit gediscrimineerd 

gevoeld. Al was mijn diploma hier misschien niet 

direct iets waard, mijn opleiding was dat indirect 

wel. Suriname is een smeltkroes, daar heb ik geleerd 

wat “multicultureel” inhoudt. Mensen zeggen wel 

eens, dat moet een makkie voor je zijn, werken met 

Surinaamse kinderen. Maar het maakt veel verschil 

waar in Suriname je geboren bent, voor het 

taalgebruik alleen al. Verder is hier in Nederland 

alles anders. De topografie, de natuur, de techniek. 

Kinderen spreek je hier anders aan, ze hebben hun 

eigen inbreng en je kunt lang met ze discussiëren 

over kleine dingen. Ze zijn hier wel minder creatief. 

Daar moest ik alles zelf bij elkaar scharrelen, hier is 

alles georganiseerd en aangeharkt. Maar hier kun je 

de kinderen weer meer kansen geven. Wat is leuker? 

Moeilijke vraag...’

Op de vraag waaraan Boekenoogen haar succes te 

danken heeft, noemt ze eerst een docent op de 

Surinaamse kweekschool die haar heeft gestimuleerd. 

Dan de collega’s bij Sirius en haar huidige directeur: 

‘zij gelooft in mij’. Pas daarna haar eigen inzet:  

‘ik ga ervoor, ik ben betrokken, ik heb doorzettings-

vermogen.’

IJSBERG

Wat kan ze anderen meegeven? ‘Ga onder in je 

ijsberg kijken. Daar bedoel ik mee: laat al je 

conditioneringen en frustraties los. Mijn ouders 

waren heel streng, zelfs de afwas deed ik nooit 

goed. Dan ga je twijfelen aan jezelf. Daar moet je 

overheen. Ik kom uit een heel gesloten cultuur, 

waarin mensen alles bij zichzelf houden, binnen  

de familie. Juist daardoor weet ik hoe belangrijk 

het is om te leren communiceren, om open te zijn. 

Leiding geven vraagt om zelfinzicht, anders 

stagneer je. Sommige dingen zijn confronterend, 

dat moet je aandurven.’

‘Hoe verder? Straks ben ik klaar met de opleiding 

tot schoolleider. Dan doorstroom naar het tweede 

jaar, en daarna wil ik wel even om me heen kijken 

wat ik precies verder wil. Misschien krijg ik 

tussentijds een aanbieding. Mijn achtergrond speelt 

volgens mij geen rol. Mensen geven er zo’n lading 

aan, mij doet het gewoon helemaal niks. Als je iets 

voor de mensenkinderen wilt betekenen, telt het 

niet of je zwart, groen of blauw bent. Daar moet je 

je als leidinggevende niet mee bezighouden.’
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Het invoeren van diversiteitsbeleid in de school organisatie 

vraagt nadrukkelijk  aandacht voor verschillende aspecten van 

beleid. De SER stelt in haar advies ‘Diversiteit in het personeels-

bestand’ ( juni 2009) dat er verschillende voorwaarden zijn 

waaraan een organisatie moet voldoen om effectief diversi teits-

beleid te voeren. Deze voorwaarden heeft het SBO vertaald 

naar de situatie in het onderwijs. Hoe kunnen schoolbesturen 

en scholen werken aan het ontwikkelen van effectief diversiteits-

beleid? 

visie op diversiteit , 

gekoppeld aan de doelstellingen van de schoolorganisatie. 

Diversiteit gaat over meer dan alleen aantallen niet-westerse 

allochtonen. Diversiteit gaat over mensen en kwaliteiten, 

het streven naar een bepaalde mix en het samen vaststellen 

van de stappen die naar die gewenste situatie zullen leiden.

concrete, realistische en meetbare streef-

doelen op het gebied van diversiteit . Deze doelen kunnen 

zowel kwantitatief (het aantal allochtone medewerkers dat 

in de school werkzaam is) , als kwalitatief zijn (het vergroten 

van de competenties op het terrein van omgaan met culturele 

verschillen) . Zet de te realiseren doelen om in concrete 

acties die jaarlijks geëvalueerd worden. 

inzicht in de huidige 

personele samenstelling in de school en de ontwikkelingen 

daarin (in- door en uitstroom). Zo kan worden vastgesteld of 

doelen worden behaald of dat beleid moet worden bijgesteld.

Commitment van de top van de organisatie is een andere 

belangrijke voorwaarde voor ef fectief diversiteitsbeleid.  

Het (bovenschools) management moet het belang van diversi-

teit zichtbaar en consequent uitdragen. Overweeg om de 

directie eindverantwoordelijk te maken voor diversiteits-

beleid.

open en tolerante organisatiecultuur. 

Een cultuur waarin alle medewerkers zich gewaardeerd en 

gerespecteerd voelen. Tevredenheidsonderzoeken en exit-

gesprekken kunnen hierin meer inzicht bieden.

Veranker het diversiteitsbeleid in het reguliere school- 

en personeelsbeleid. Diversiteitsbeleid noodzaakt tot het zo 

objectief mogelijk benoemen van competenties en kwalif icaties 

die de organisatie nodig heeft . Hierbij horen bewust werving- 

en selectiebeleid en aandacht voor de doorstroommogelijk-

heden binnen de organisatie.

 Spreek af wie er verantwoordelijk is voor en aanspreek-

baar is op welk onderdeel van het diversiteitsbeleid. Beleg 

deze verantwoordelijkheid niet bij een medewerker, maar 

maak verschillende medewerkers in verschillende geledingen 

van de organisatie verantwoordelijk. 

Creëer draagvlak voor diversiteit binnen de organisatie. 

Denk hierbij niet alleen aan personeel, maar ook aan ouders. 

Dat kan bijvoorbeeld door het aanreiken van inspirerende 

succesvolle voorbeelden.

Rapporteer over de samenstelling van het personeels-

bestand in relatie tot het diversiteitsbeleid in het (sociaal) 

jaarverslag. Bespreek dit in de medezeggenschapsraad.

VOORWAARDEN VOOR EFFECTIEF  DIVERSITEITSBELEID



‘ONZE V I J F  KERNWA ARDEN GEVEN RU IMTE EN HOUVAST ’
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12 Toegevoegde waarde

HEIN VAN ASSELDONK

VICE-VOORZITTER BESTUUR LUCAS ONDERWIJS, 

DEN HAAG

‘In onze samenleving neemt het aandeel 

allochtonen toe. Als hun aandeel onder school-

leiders achterblijft, krijgen kinderen geen 

realistisch beeld van de wereld. Daarom is 

een van de doelstellingen in ons beleidsplan: 

meer diversiteit in het personeelsbestand.’ 

Hein van Asseldonk, vice-voorzitter van het 

bestuur van Lucas Onderwijs in Den Haag, 

neemt de maatschappelijke opdracht van 

‘zijn’ scholen serieus.

‘Lucas is heel veelzijdig. In het primair onderwijs 

hebben we vijftig scholen, die werken vanuit 

christelijke waarden. Sommige zijn vrijwel exclusief 

katholiek of protestant. Op andere zijn alle kinderen 

moslim. En we hebben alles daartussenin. 

Aanname- en personeelsbeleid kunnen we dus niet 

meer beperken tot één of enkele confessies.’

GEDESTILLEERD

‘Wij zijn ons de laatste jaren niet langer gaan afvragen 

wat mensen thuis denken of geloven, maar wat  

wij willen zien en ervaren in het schoolklimaat.  

We hebben vijf kernwaarden geformuleerd. 

Kernwaarden, gedestilleerd uit de katholieke, 

protestantse en (inter)confessionele traditie.  

Die kale termen zijn vaak maar plakkertjes op een 

gevoel. Het resultaat was een grondslagdocument 

waar veel scholen blij mee waren, andere in eerste 

instantie niet. Uiteindelijk heeft iedereen zich erin 

kunnen vinden.’

‘Onze kernwaarden geven ruimte aan mensen die 

behoefte hebben aan een spirituele dimensie in het 

onderwijs. Ze geven ons ook houvast om radicalisme 

buiten te sluiten. Een moslimdirecteur benoemen 

op een katholieke school? Dat kunnen we. Maar  

als een moslima die hier werkt, opeens een chador 

gaat dragen, nemen we in het uiterste geval afscheid. 

Allebei met een beroep op ons waardenhandvest.’

‘Een van de aanleidingen om dit handvest op te 

stellen, was de benoeming van Moesin Laghmich 

als directeur van De Dijsselbloem. Die was al rond 

toen ik in 2004 bij Lucas kwam, maar werd wel 
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een testcase voor ons. We raakten in een intensieve 

discussie met het bisdom Rotterdam. Onze keuze 

moesten we goed motiveren. Dat konden we ook: 

Moesin voldeed aan alle criteria op het gebied van 

onderwijskundig leiderschap en managementkwa-

liteiten. Bovendien was hij uit het team zelf 

afkomstig, en had juist hij vanuit de school contact 

gelegd met de parochie.’

CERVELAATWORST

‘Het bisdom vond: geen moslimdirecteur op een 

katholieke school. Maar het is met katholiek 

onderwijs gegaan als met cervelaatworst op een 

snijmachine. In de loop van de vorige eeuw zijn er 

telkens plakjes van de vanzelfsprekende identiteit 

afgehaald. Nu is er soms nog maar weinig over. 

Katholiek onderwijs is allang niet meer uitsluitend 

een zaak van, voor en door katholieken. Wat ons 

hielp was Moesins diploma van de katholieke pabo, 

plus het door de bisschop zelf getekende certificaat 

godsdienstonderwijs dat hij daar had gehaald. Het 

bisdom heeft uiteindelijk zijn verzet gestaakt.’

TAAL

Religie en verzuiling vormen niet de enige factor in 

het achterblijven van het aandeel allochtone 

schoolleiders. Ook speelt mee dat het aantal 

allochtone leerkrachten achterblijft. Op pabos’s 

nemen de aantallen studenten inmiddels toe, nu 

steeds meer allochtonen in havo en vwo instromen. 

Toch gaat het inlopen van de taalachterstand nog 

dramatisch langzaam. ‘Dat het allochtone segment 

in de bovenlaag van de samenleving überhaupt nog 

veel te klein is, zit ’m in de taal. Het is bijna 

misdadig, zoals we in het verleden het taalonder-

wijs hebben laten liggen.’

‘We hebben samenwerkingsverbanden met hoge-

scholen in de regio. Allochtone kinderen op havo 

en vwo stimuleren we om de pabo of de leraren-

opleiding te kiezen, bijvoorbeeld met baangaranties. 

We doen alles om te voorkomen dat ze te snel zeggen: 

niks voor ons. Dus moeten we iets met grotere 

 problemen als het statusverlies en de vervrouwelijking 

van het onderwijs. Diversiteitsvraagstukken 

bespreken we ook in onze contacten met Forum.’

‘Toegegeven, het klinkt allemaal klinkt erg vergaderig. 

Maar net als mijn collega’s ben ik heel regelmatig 

op werkbezoek op de scholen. Daar pik ik veel uit 

op. Bijvoorbeeld dat het voor sommige witte 

leerkrachten heel lastig is om de goede golflengte  

te vinden bij veranderende leerlingenpopulaties.  

Ik moet niet op de stoel van de schoolleiders willen 

zitten, maar hierbij kunnen we ze wel helpen.’

TOEGEVOEGDE WAARDE

‘We hebben nog niet zo veel voorbeelden van 

uitgewerkt beleid. Met maar één Marokkaanse 

directeur en één Surinaamse adjunctdirecteur  

in het PO hebben we nog veel winst te behalen. 

Positieve discriminatie is voor mij geen oplossing, 

want het gaat ons altijd om de beste kadidaat voor 

een vacature. Daaraan doen we geen concessies.  

Al mag de samenstelling van het team wel een rol 

spelen: per slot van rekening kan iemands 

toegevoegde waarde juist zitten in het gegeven dat 

hij of zij afwijkt van de doorsnee.’
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WERK MAKEN VAN WERVING

Aandacht voor diversiteit stelt eisen aan  

de inrichting van het werving- en selectie-

proces. Schoolbesturen of scholen die werk 

willen maken van meer diversiteit kunnen 

onderstaande checklist raadplegen bij het 

werven en selecteren van divers personeel.

Vooraf

commissie samen waarin mannen en vrouwen 

met verschillende achtergronden vertegen-

woordigd zijn. 

opdracht mee om specif iek aandacht te 

besteden aan diversiteit . Laat de commissie 

een eigen ambitie formuleren op het gebied 

van diversiteit . Bijvoorbeeld : we zijn tevreden 

als we minimaal ‘x’ sollicitatiebrieven van 

bi-culturelen hebben ontvangen. 

Kandidatenprof iel

gericht’. Analyseer de huidige samenstelling 

van het team (geslacht , etniciteit , leeftijd 

en welke talenten daarin aanwezig zijn) in 

relatie tot de leerlingpopulatie. Analyseer 

welke nieuwe ontwikkelingen op de school 

afkomen. Loop niet in de valkuil om meer 

van hetzelfde te zoeken.

Werving

bekendheid aan de vacature in verschillende 

media en meerdere netwerken en raadpleeg 

meerdere informanten. Denk daarbij ook 

aan media en netwerken specif iek gericht 

op bi-culturelen.

geschikt naar voren komen maar niet 

solliciteren, persoonlijk.

 

in dat gespecialiseerd is in diversiteit .

Selectie

het gebied van diversiteit en interculturele 

communicatie. Maak een of meerdere 

commissieleden verantwoordelijk voor het 

in de commissie aan de orde stellen van 

diversiteit tijdens de selectieprocedure. 

-

seerd is in ‘cultuurarme’ assessments, een 

assessment afnemen.

Na afloop

rapporteren over het verloop van de 

procedure in relatie tot het diversiteits-

beleid en de uiteindelijke keuze voor een 

kandidaat motiveren. Geef in de rapportage 

ook aan waarom andere kandidaten zijn 

afgevallen.

Zorg voor een goed introductie- en inwerk-

programma. Stel een gericht ontwikkelings- 

en inwerkplan op. Biedt de kandidaat indien 

gewenst de mogelijkheid voor coaching of 

mentoring. 



‘  IK BL I J F  GELOVEN IN GEL I J KE ,  
EERL I J KE K ANSEN’
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ILHAM CHEGGAR

DOCENTE NEDERLANDS SCHEEPVAART EN 

TRANSPORT COLLEGE, ROTTERDAM

‘Hoewel ik goed kon leren, kreeg ik een 

mavo-advies. Eenmaal op de mavo werd ik 

een moeilijke leerling. Leeftijdgenoten hadden 

vrijheden die ik niet kon rijmen met wat ik 

thuis gewend was. Ik wist niet wat ik wilde 

of waar ik bij hoorde. Dit werd alleen maar 

verergerd door de puberteit en het gebrek 

aan begeleiding en steun vanuit de school.’

‘Daarna kmbo, administratief. Dat ging van een 

leien dakje, doordat ik opeens niet als puber maar 

als persoon werd benaderd. Dat stimuleerde me 

enorm. Ik ging spw doen, zodat ik zelf jongeren 

zou kunnen motiveren en begeleiden. Maar na mijn 

huwelijk verhuisde ik naar Rotterdam. Ik wilde eerst 

een tijdje werken en dan de opleiding weer oppakken. 

Na de geboorte van mijn kinderen kwam het er niet 

meer van, omdat ik ervoor koos om voor de kinderen 

te zorgen.’

‘In februari 2004 ben ik begonnen aan de pabo op 

INHolland. Ik was blij dat ik die stap nam. Ik had 

het idee dat mijn ontwikkeling was gestopt, dat ik 

niets bereikt had in mijn leven. Maar ik werd op 

school met open armen ontvangen en kreeg alle 

ondersteuning.’

GEEN ISSUE

‘INHolland heeft relatief veel allochtone studenten. 

Diversiteit is er niet echt een “issue”. De lesmethoden 

noemen Achmed en Fatima, maar dieper gaat het 

niet. Het is de rol van docent om er iets mee te doen 

en studenten te stimuleren zaken van verschillende 

kanten te bekijken. Zij moeten je kansen geven, 

onderwijs op maat bieden, afhankelijk van wat 

mensen willen of nodig hebben. Dat hebben ze in 

mijn geval zeker gedaan. Mijn gemiddelde cijfers  

en mijn studietempo waren hoog genoeg om een 

versneld traject te kunnen volgen, in deeltijd.’
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‘Zo tegen het eind van je studie ben je natuurlijk 

veel aan het solliciteren. Islamitische vriendinnen 

gingen werken op islamitische scholen. Ik had op 

christelijke scholen gewerkt als invalleerkracht.  

Dat was prima gegaan: kinderen, ouders, collega’s, 

geen problemen. Godsdienstles had ik daar ook 

gegeven, gewoon volgens de methode. Ik had er nooit 

zo bij stilgestaan, maar als ik een hoofddoekje zou 

dragen had ik het natuurlijk wel moeilijker gehad. 

Toch kon ik, toen ik eenmaal was afgestudeerd,  

op diezelfde christelijke scholen geen vast werk 

vinden.’

SPIEGELEN 

‘In 2007, dus na mijn afstuderen, heb ik Ria 

Kruidenier en Gerjon Elings ontmoet. Zij hadden een 

traject opgezet waarin ze allochtone afgestudeerde 

leerkrachten hielpen. Een soort mentoraat. Je kunt 

jezelf spiegelen, bespreken waar je tegen aanloopt, 

je gal spuwen, tips vragen, maar ook meer zicht 

krijgen op hoe scholen zich ontwikkelen en wat  

je daar zelf mee wilt. Met zes allochtone meiden 

zagen we elkaar elke paar weken.’

‘Een vriendin vertelde me dat ze op een islamitische 

school hier in Rotterdam een leerkracht nodig 

hadden voor groep 8. Een open iemand, zodat de 

kinderen daar zouden zien dat het ook anders kon 

dan ze gewend waren. Ik ging op gesprek, het klikte. 

Toen ik er eenmaal werkte, bood de algemeen 

directeur mij de mogelijkheid om adjunct te worden. 

Met Ria heb ik toen de taken en rollen van tevoren 

goed besproken. Helaas kreeg ik het gevoel dat  

het bestuur mij niet om mijn capaciteiten voor die 

functie wilde, maar meer als een uitweg. Er was 

geen ruimte voor visieontwikkeling, kritisch en 

constructief meedenken, enzovoorts. Ik heb toen 

de beslissing genomen om daar helemaal weg te 

gaan en een nieuwe weg in te slaan.’

DOELEN STELLEN 

‘Het lesgeven op de basisschool ging me te 

gemakkelijk af. Het moest voor mij interessanter,  

ik wilde meer uitdaging. Dus ben ik gaan lesgeven 

op het VMBO en begonnen aan een tweedegraads 

Nederlands op de Hogeschool Rotterdam. Over een 

half jaar ben ik daarmee klaar.’

‘Ik ben van plan om bij mijn huidige werkgever  

te blijven, omdat ik het daar erg naar mijn zin heb. 

Maar ik wil graag ook buiten klaslokaal dingen doen 

met leerlingen en collega’s. Structureren, coördineren, 

leidinggeven. Waarom? Ik neem nooit genoegen 

met situaties zoals ze zijn. Ik stel mezelf doelen en 

probeer die te bereiken. Zoals Ria het zegt: ik ben te 

ambitieus om niet stiekem altijd een paar stappen 

vooruit te denken. Mijn ambitie is nu om, naast het 

lesgeven, bij mijn huidige werkgever een coördine-

rende functie te gaan vervullen. Als zich elders een 

kans voordoet, is dat natuurlijk ook het overwegen 

waard.’

ONVERMIJDELIJK 

‘In een stad als Rotterdam is het onvermijdelijk dat 

ik in mijn loopbaan tegen mijn achtergrond blijf 

aanlopen. Zelf vind ik dat bij de keuze voor mij  

of een ander alleen mijn capaciteiten tellen. De rest 

– taal, achtergrond, wat niet al – is meegenomen. 

Verschillen in cultuur zijn heel belangrijk, daar kun 

je veel positiefs mee. Maar nu komt het multiculturele 

vooral opdraven als er iets op het nieuws is geweest. 
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Ik moet me altijd verdedigen: dat vind ik onterecht, 

oneerlijk, ik word er moe van. Gelukkig heeft mijn 

achtergrond bij mijn huidige werkgever nooit een 

rol gespeeld.’

‘Inderdaad, autochtone medestudenten zijn sneller 

aan de slag gekomen. Maar ik wil dat niet bekijken 

vanuit de discriminatiehoek. Doe je dat wel, dan 

word je zelf negatief, argwanend. Ik probeer er altijd 

het positieve uit te halen. Hindernissen zullen er wel 

zijn, maar ik wil ze niet zien. Ik blijf geloven in een 

Nederland dat iedereen gelijke, eerlijke kansen biedt.’



‘  DENKEN IN OVEREENKOMSTEN 
BEG INT OP DE BA S I S SCHOOL’
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HARRY BLUME

VOORZITTER CNV SCHOOLLEIDERS

In een klein Marokkaans dorpje trof  

Harry Blume zo’n 25 jaar geleden een school-

directeur die altijd rondliep in driedelig 

grijs. Dat was niet om afstand te scheppen. 

De directeur wilde ‘zijn’ kinderen laten zien: 

als je leert, bereik je wat.

Blume’s kantoor, met in de rug een roomblanke 

jarendertigbuurt, kijkt uit op een typische ‘schotel-

wijk’. Sinds september 2007 is hij voorzitter van 

CNV Schoolleiders. Daarvoor was hij directeur  

van vier basisscholen in enkele van Utrechts meest 

notoire probleemwijken.

STUDIEBEZOEK

Begin jaren ’80 zag hij de eerste allochtone kinderen 

binnenkomen. ‘Mijn stelling was: op een christelijke 

school moeten zij welkom zijn. Godsdienstlessen 

gaven we daarom een andere draai. De nadruk moest 

liggen op wederzijds respect, op verdieping in 

elkaar. Vandaar ook dat het personeel op studie-

bezoek ging om ter plekke te kijken hoe cultuur  

en geloof daar verweven zijn.’

Blume noemt die Marokkaanse schooldirecteur  

als hij zijn credo toelicht. ‘Kinderen moeten een 

referentiekader hebben, net als hun allochtone 

docenten. Het gevoel: wij doen ertoe. De school-

populatie moet een afspiegeling van de wijk zijn,  

en de teamsamenstelling weer van de schoolpopulatie. 

Zeker bij 100% zwarte scholen zal dat niet lukken, 

omdat er niet voldoende allochtone leerkrachten zijn. 

Maar personeelsbeleid moet daarop zijn gericht.’

‘Het gaat erom voor de kinderen een eigen plek te 

creëren, een respectvolle, vertrouwde omgeving  

die tot leren aanzet. Allochtone schoolleiders weten 

het meest van hun achtergrond. En ouders krijgen 

gemakkelijker toegang tot een school als ze de 

gelijke zijn van de leiding. De drempel gaat omlaag, 

dingen worden sneller bespreekbaar.’
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OECUMENISCH

‘Wij zochten samenwerking met scholen in de 

buurt, om vanuit een oecumenische benadering  

de krachten te bundelen. De vraag waarmee we 

allochtonen tegemoet kunnen treden, is: wat bindt 

ons? in plaats van: wat onderscheidt ons? Cijfers 

heb ik niet meteen paraat, maar een christelijke 

school is aantrekkelijk voor Marokkaanse en Turkse 

ouders én leerkrachten die iets breders willen dan 

een islamitische school. Belangrijk is dat er aandacht 

is voor geloof, dat er een sfeer van wederzijds 

respect bestaat. Zou je de verzuiling opdoeken,  

dan raak je dat kwijt en krijg je er algemene 

vervlakking voor terug.’

NETWERK

CNV Schoolleiders heeft, specifiek om meer kleur 

in leidende posities te krijgen, nog weinig concrete 

initiatieven ontplooid. Maar Blume wil zeker wat 

doen aan de bestaande wanverhouding. ‘De stap 

naar het schoolleiderschap is voor allochtonen veel 

groter dan voor autochtonen. Ze moeten opboksen 

tegen een wit docentenkorps en zich extra waar-

maken. Wij zijn nu bezig met een netwerk voor 

startende directeuren. Hierin kunnen we ook 

allochtone schoolleiders positioneren. De thematiek 

kan ook aandacht krijgen in onze contacten met 

opleidingsinstituten, pabo’s en SBO. Wij investeren 

veel in de scholing van schoolleiders, via cursussen 

en gastdocentschappen. Ook bespreken we met 

besturen hoe ze de interesse in management bij 

studenten kunnen stimuleren. In mei bieden we 

iedereen die schoolleider wil worden, de mogelijk-

heid om in gesprek te komen met de opleidings-

instituten.’

Bewust beleid blijft nodig, stelt Blume. ‘Helaas 

blijven de studentenaantallen achter. De opleiding 

tot leraar moet toegankelijker worden voor allochtone 

studenten, we moeten, zoals SBO al heeft gedaan, 

goed blijven onderzoeken waar het aan ligt als ze 

tussentijds afhaken. Blijkt de taal het probleem, 

investeer daar dan in. Docenten moeten zich 

sowieso beter inleven in de achtergrond van 

studenten.’

‘De weinige allochtone studenten die wel afstuderen, 

komen lastiger aan een baan. Dat mag je de besturen 

kwalijk nemen. Zij moeten geen zieltjes willen tellen 

als het gaat om allochtone leerlingen, en tegelijk 

blokkades opwerpen voor allochtone leerkrachten. 

Je hoort wel eens: “Ik wil best, maar ik krijg er 

problemen mee, ouders gaan scheef kijken.”  

Voor mij telde altijd alleen de kwaliteit. En wilde 

een Turkse ouder geen Marokkaanse docent voor 

z’n kleuter, dan zei ik: “Prima, zoekt u toch een 

andere school?” Inderdaad, lastig op korte termijn. 

Volhouden, op de lange duur bereik je effect.’

POTENTIE

‘Je moet gaan voor kwaliteit. Natuurlijk zijn er die 

meer aan taal moeten doen. Dan stuur je ze op 

cursus, anders zijn ze helaas niet te handhaven.  

Is er potentie? Bijscholen. Een leven lang leren, dat 

is mij op het lijf geschreven. Los daarvan is het een 

goed idee om bij gelijke geschiktheid de voorkeur te 

geven aan een allochtone kandidaat. Maar positieve 

discriminatie moet geen nadruk krijgen, want het 

is simpelweg normaal dat er steeds meer gekleurde 

schoolleiders zijn. Daarmee komen we eindelijk 

eens af van die tegenstelling autochtoon-allochtoon. 
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Het belangrijkste is dat we stoppen met praten in 

die termen. Dat is praten in problemen.’

‘Willen we een multiculturele samenleving, dan ook 

multiculturele teams. Als we elkaar serieus nemen, 

worden dingen vanzelfsprekender. Op de basis-

school worden fundamenten gelegd. Als we daar 

afleren om te denken in verschillen, kunnen we 

gaan denken in overeenkomsten.’



‘  JU I ST  OMDAT J E  N IE T S  CADEAU KR I JGT, 
MOET J E  ALT I JD OPENSTA AN’
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NAIMA MADAYA

DIRECTEUR EL FETH, BERGEN OP ZOOM

Naima Madaya is directeur van El Feth in 

Bergen op Zoom. Een islamitische basis-

school, iets waar mensen in haar ervaring 

vaak vreemde voorstellingen bij hebben. 

‘Zelfs autochtone collega-directeuren stellen 

wel eens vragen waaruit blijkt hoe gebrekkig 

geïnformeerd ze zijn. Ik ga dan in gesprek. 

Wij staan midden in de samenleving, mijn 

stelregel is: zonder je niet af! ’

‘Onze school is vergelijkbaar met een katholieke 

school. Of liever: een protestants-christelijke,  

daar zijn ze ook wat strenger in de leer. Niet dat we 

dogmatisch zijn. We werken vanuit een islamitische 

gedachte, volgens normen die eigenlijk heel algemeen 

zijn, zoals respect voor medemens en natuur. 

Verder zijn de lesmethoden hetzelfde als elders  

en moeten we uiteraard voldoen aan dezelfde 

onderwijseisen. De school staat ook open voor 

niet-islamitische kinderen, alleen worden die niet 

aangemeld. 90% is Marokkaans, de rest vooral 

Turks, een enkeling komt uit Somalië of Irak.’

‘Het team bestaat nu uit acht autochtone en twee 

Marokkaanse juffen. PC-scholen vragen meestal dat 

je dezelfde confessie aanhangt. Wij vragen alleen 

respect voor de islam. Hoofddoeken zijn dan ook 

niet verplicht, maar een zaak van vrije keuze, voor 

leerlingen én personeel. We hebben zelfs atheïsten 

voor de klas staan.’

STOUTE SCHOENEN 

Madaya werd directeur op haar 28e. ‘Toen deze 

vacature vrijkwam, was ik net een paar maanden juf 

in groep 7. Ik had in mijn achterhoofd dat ik zoiets 

wilde, maar het kwam wel erg vroeg. De verant-

woordelijkheid is groot en ik had geen ervaring. 

Toch heb ik de stoute schoenen aangetrokken.  

Van de vier kandidaten ben ik het uiteindelijk 

geworden. Het personeel was wat sceptisch.  

Door mijn leeftijd, door negatieve ervaringen in het 

verleden, ook met allochtone directeuren, én door 

de beeldvorming rond allochtonen in de media.’
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Geboren in Marokko, kwam Madaya met acht 

maanden naar Roosendaal, waar ze nu (weer) woont. 

‘Ik ben een laatbloeier, heb van huis uit weinig druk 

gehad. Via een vrijwel witte openbare basisschool 

en een katholieke mavo en havo kwam ik op de 

katholieke pabo in Breda. Ik heb altijd neefjes en 

nichtjes met huiswerk geholpen. Toch zag ik het 

onderwijs pas laat een beetje zitten. Niet om de rest 

van m’n leven voor de klas te staan, maar wel om 

kinderen in de vormende leeftijd te bereiken. 

Omdat een pabo-diploma toch vrij beperkt is, ging 

ik, terwijl ik al werkte als invalleerkracht, in Tilburg 

interculturele communicatie studeren, met NT2 als 

afstudeerrichting. Vervolgens heb ik een paar jaar 

gewerkt in het volwassenenonderwijs.’

SUCCESSEN

 ‘Op deze school ben ik vooral gaan werken uit 

idealisme. De taalachterstand bij de leerlingen  

was vrij groot. Taal is ontzettend belangrijk, in het 

onderwijs en je loopbaan. Je ziet dat als het 

Nederlands goed is, andere vakken ook veel beter 

gaan. Toen ik directeur werd, heb ik daarom vooral 

ingezet op taal. We besteden er veel aandacht aan 

en werken nauw samen met de peuterspeelzaal.  

Na vier jaar zijn de resultaten, bijvoorbeeld op 

technisch lezen, inderdaad beter geworden.  

De uitstroom is qua gemiddeld schoolniveau 

omhooggegaan.’

‘Ook op andere gebieden heb ik gelukkig het een 

en ander bereikt. We zijn gegroeid van 105 naar 

ruim 130 leerlingen. Ze komen relatief van ver,  

de ouders dus ook. Maar met festiviteiten en 

bijvoorbeeld moederochtenden over schoolse en 

algemeen opvoedkundige zaken hebben we de 

ouderbetrokkenheid kunnen vergroten.’

‘Organisatorisch is de school stabieler geworden. 

Voordat ik kwam, hadden ze hier in korte tijd veel 

directeuren versleten. Het vertrouwen onder het 

personeel was weg. Dat heb ik kunnen terugbrengen. 

Vooral door betrokkenheid te tonen, maar ook 

doordat de bovenschoolse directeur, een wat oudere 

Nederlandse man die hier vroeger zelf directeur was, 

altijd in the picture is gebleven. Hij heeft me goed 

begeleid. Zonder die wekelijkse gesprekken had ik 

het niet gedaan. Want het is niet altijd makkelijk,  

je bent aanspreekpunt voor iedereen binnen en 

buiten de school. Heel druk en eigenlijk een beetje 

té divers.’

AFSPIEGELING SAMENLEVING 

‘Voor mij persoonlijk is het nooit een issue geweest 

op wat voor school ik aan de slag kon. De stagiaires 

met hoofddoek die nu bij ons rondlopen, moeten 

accepteren dat ze op een streng christelijke school 

niet worden aangenomen. Jammer is wel dat ze ook 

op openbare en minder strenge confessionele scholen 

moeilijk aan de bak komen. Zo is van afspiegeling 

van de samenleving geen sprake, terwijl moslim-

leerkrachten een goed voorbeeld kunnen zijn voor 

alle kinderen, moslims en niet moslims. Bij mij op 

school zie je dat heel duidelijk. De kinderen komen 

echt op je af, vooral de meisjes: “Dat wil ik ook!” En 

de ouders stappen gemakkelijker de school binnen.’

Succes hangt volgens Madaya in de eerste plaats af 

van ambitie en inzet, ongeacht afkomst. ‘Allochtonen 

moeten wel beter hun best doen. Ook hier in 

Brabant roepen ze, als er iets misgaat: “zie je wel”, 

zelfs Marokkanen. Ik heb altijd geprobeerd uit  

die slacht offerrol te blijven. Juist omdat je niets 

cadeau krijgt, moet je je nooit afsluiten, maar altijd 

openstaan.’
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‘Goed mentoraat kan ook geen kwaad. Dat is wat 

mij betreft belangrijker dan een opleiding. Ik was 

al een jaar directeur toen ik aan de schoolleiders-

opleiding begon. En als je schoolleider wilt worden, 

op wat voor school dan ook, telt niet zozeer of je 

moslim of Marokkaan bent, maar wat je kennis,  

je houding en je langetermijnvisie is. Islamitische 

schoolbesturen ontbreekt het nogal eens aan kennis 

en vooral langetermijnvisie, en dat wreekt zich.  

Ze werken overigens aan verbetering.’

BINDING 

De komst van haar derde kind is voor Madaya 

aanleiding om, met pijn in het hart, te stoppen als 

directeur. ‘Dat kun je niet parttime zijn. Ik ga wel 

op zoek naar een andere managementfunctie in het 

onderwijs, eventueel achter de schermen, bij een 

gemeente of iets dergelijks. Op termijn wil ik zeker 

terug als schooldirecteur, fulltime. Mijn hart ligt 

daar. Op een niet al te grote school, want ik wil 

binding met de leerlingen houden. Schoolleider 

zijn is voor mij niet de hele dag op een kantoortje 

achter de pc zitten.’
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PRAXISREEKS

1. JE BENT EEN TEAM 

Werken met onderwijsassistenten in het voortgezet onderwijs

2. EEN ANDERE DIRECTEUR

Acht portretten van basisschooldirecteuren van buiten

3. VLIEGENDE START

Over de begeleiding van beginnende leraren

4. LAK AAN LEEFTIJD?

Over levensfasegericht personeelsbeleid in het onderwijs

5. JONG LEIDERSCHAPSTALENT

Over de minor Onderwijskundig Leiderschap op de pabo

6. EEN BLIK VAN BUITEN

Ervaringen met cocoaching van managers uit onderwijs  
en bedrijfsleven

7. HET ONDERWIJS ALS LOOPBAANSTAP

Zij-instromers, zij-uitstromers en leerkrachten  
voor het leven aan het woord

8. MEER JONGENS OP DE PABO

Kansrijke aanpakken geïnventariseerd

9. SCHOLEN MAKEN HET VERSCHIL

Allochtone leidinggevenden in het po
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