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School venster op de wereld 
In 1990 werd Henk Pijlman in de stad Groningen na een daverende verkiezingswinst 
de eerste niet-PvdA-wethouder Onderwijs sinds 1945. PvdA-kanonnen als Jacques Wal
lage en Rein Zunderdorp waren hem voorgegaan. De gemeente had altijd al veel in 
onderwijs geïnvesteerd, en dat was hard nodig. De stad kende door de hoge en struc
turele werkloosheid veel achterstandsleerlingen. In een bruin café aan de oevers van 
het Reitdiep dacht Pijlman een oplossing uit die het als exportartikel zou schoppen to' 
Rusland en de Antillen. Maar eerst moest hij schoon schip maken. 

D e eerste vier jaar moest ik besteden aan 
de realisatie van de scholenfusie die het d oor Hen k 
Rijk afdwong. Binnen de grenzen van 

het mogelijke koos ik voor kleinschaligheid. Het bestuurlijke pro
ces was erop gericht ouders zoveel mogelijk zelf te laten bepalen 

hoe de nieuwe infrastructuur op onderwijsgebied eruit zou komen 
te zien. En dat lukte. Het lukte ook om het onderwijs buiten de 
gemeentelijke bezuinigingen te houden. De miljoenen die ik moest 
bezuinigen, legde ik volledig neer bij de bureaucratie. Ik zie nog 
het gezicht van de algemeen directeur van de dienst voor me, toen 

ze hoorde dat ik haar adviezen negeerde om op de scholen te bezui
nigen. De taakstelling voerde ze overigens loyaal en keurig door. 

Reitdiep 

D66 was ook in 1994 winnaar en ik kreeg de portefeuille Onder
wijs, Cultuur, Sport en recreatie, Minderhedenbeleid en Bestuur
lijke Vernieuwing. Een grote, maar prachtige portefeuille. Ik be
sloot daarin samenhang te ontwikkelen. Bovendien wilde ik het 

onderwijs een impuls geven. De gemeente stak veel eigen geld in 
achterstandsbeleid maar de resultaten waren niet om over naar 
huis te schrijven. Ik wilde niet afwachten tot de bezuinigingen 
naar dit terrein zouden komen, want het is wel heel makkelijk om 
de meest kwetsbaren te laten inleveren. De stad zat te wachten op 

een nieuw initiatief. 

Drs. flJ. Pijlman is plaatsvervangend voorzitter 'van hel. college van bestu"r 
van de Hanzehogeschool en voorzitter van de interdepartementale commissie 
Dagarrangementen. Van 1990 tot 1998 was hij wethouder va.n Groningell en 
inil.iatiefnemer van de Vellsl.erscholen. 
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In het najaar van 1994 nodigde ik een aantal men 
Pij I man sen uit in een bruin café in het dorp Garnwerd, 

aan de oevers van het Reitdiep. Een onderwijs
kundige, een leraar, een arts, een sportman, een bestuurskundige 
bogen zich met me over de school van de toekomst. Daar is de 
Vensterschool geboren. We gingen uit van twee groepen in onZe 

stad: er zijn veel werkloze burgers (op dat moment 20%1) en zij 
geven de werkloosheid door van generatie op generatie. Hun kin
deren hebben weinig kansen en slechte schoolprestaties. Aan sport 
en cultuur doen ze niet en vakantie zit er ook niet in. Daarnaast 
heb je de gezinnen waar man en vrouw beiden werken en veel te 
weinig tijd hebben voor alles. De combinatie van zorg en arbeid i 
nagenoeg onmogelijk, ze rennen van hot naar haar. Hun kinderen 
heten niet voor niets de achterbankgeneratie. Dan het onderwijs 
dat klaagt over te weinig middelen, slechte gebouwen en leraren 
die zich onvoldoende kunnen concentreren op hun eigenlijke 
taken. Kan dat allemaal dan niet anders? 

Gemengde scholen 

Ja, dat kan en moet anders, vonden we. Bij de scholenfusies had

den we ervoor gezorgd dat er gemengde scholen waren ontstaan 
scholen met sterke en minder sterke leerlingen. We wilden geen 
elite scholen en achterstandscholen. Kinderen in een gemengd 
school ontwikkelen zich affectief en cognitief het beste, en daarbij 
sloten we aan met een nieuwe school voor alle kinderen en h 
ouders. Verder vonden we het zonde dat de onderwijsgebouwe 
vaak leeg stonden. Konden we die niet intensiever gebruiken? Al 
je er nu eens voor zorgde dat de school wordt omringd door voor
zieningen die de burgers nodig hebben, die erop gericht zijn da 
kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en die ouders steu
nen die opvang nodig hebben. Een doorlopende lijn: voorschoolse 
opvang, school, tussenschoolse opvang, buitenschoolse opvang. En 
bij de buitenschoolse opvang ook een aanbod aan sport en cultuur. 
Als we dat nu eens combineerden met een bibliotheek, een sport
hal of een zwembad. En als iedere locatie ook nog eens maatwerk 
leverde: op de ene locatie maatschappelijk werk, op de volgende 
huiswerkbegeleiding, op een derde een spel- en opvoedwinkel. En 
als we een dergelijke school nu eens zouden huisvesten in een mul
tifunctioneel gebouw, ontworpen door een hele goede architect. En 
ook in de avonduren, waar dat gewenst is, een aanbod van activi
teiten, zoals cursussen voor ouders. Als we dat allemaal zouden 

realiseren, zouden we dan geen school van de toekomst hebben 
ontworpen? 
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THEMA 

Wantrouwen 

De ideeën werden nader 
uitgewerkt in een nota 
zonder jargon, in heldere 
taal. Ik wilde niet per se 
een geïsoleerd experiment 
maar een vensterschool in 
elke wijk. De school stond 
centraal omdat ze spin in 
het web is. En 'venster' 
vanwege de betere verbin
ding tussen school en bui
tenwacht, met een knip
oog naar de Deense zus
terpartij Radikale Venstre 
Partij , ook omdat Scan
dinavische scholen tot 
voorbeeld strekten. Toen 
de nota was afgerond, kon 
het 'veld' zijn mening 
geven op een speciaal 
hiervoor belegd congres. 
Opvallend was daar het 
wantrouwen vanuit het onderwijs. Was dit een verkapte bezuini
ging? Móesten ze meedoen? Kwam er menskracht om het te orga
niseren? Zouden er écht nieuwe scholen komen? Kreeg men de tijd 
om de Vensterscholen ook werkelijk tot een succes te maken? 
Welzijn, Cultuur, Sport en Kinderopvang reageerden eigenlijk 
direct enthousiast. 
Nee, antwoordde ik, we gaan niet bezuinigen maar investeren. U 
hoeft niet mee te doen, maar u mag meedoen. Er komt mens
kracht om alles te organiseren zodat de scholen zich kunnen con
centreren op hun eigenlijke taak, het geven van goed onderwijs. 
Enja, er komen ook nieuwe gebouwen. Bovendien voegde ik er nog 
wat aan toe. Iedere vensterschool zou bestaan uit drie variabele 
elementen: samenwerkende instellingen die hun programma's op 
elkaar afstemmen, een compleet dagprogramma en ouderpartici
patie. Van die drieslag zou ik niet afwijken. Bovendien vroeg ik 
idealisme: 'Als u er geen energie in wilt steken, moet u niet mee
doen. Maar als u de enorme achterstanden van onze leerlingen te 

. lijf wilt gaan, en de worsteling van ouders met arbeid en zorg, zeg 
dan: "Ja!".' 

Exportartikel 

Ik maakte ook een afspraak met collega's op het stadhuis. Ik zou 
me niet langer verzetten tegen het voornemen dat slechts de helft 
van de meeropbrengsten OZB aan de burgers zou worden terug
gegeven, op voorwaarde dat de overige meeropbrengst zou worden 
gebruikt voor nieuwe scholen. Ik vroeg de gemeenteraad om steun 
voor de plannen en bedong dat de vensterscholen minimaal tien 
jaar de tijd moesten krijgen. En de raad stemde in. Alleen de SP 
stemde tegen, maar die stemde in die tijd nog overal tegen. Later 
werd ook deze fractie enthousiast. We zetten het proces van be
stuurlijke vernieuwing voort door vier wijken voor de eerste 
Vensterscholen aan te wijzen. Daar mocht het, maar alleen als 
men zelf wilde. We hielden informatieavonden, gesprekken met 
instellingen, gesprekken met ouders. Avond aan avond was ik met 
mijn projectleider op pad. En het lukte. Er kwam enhousiasme. 
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We werden zeer geholpen door de overvloedige publiciteit in NRC 
Handelsblad, De Volkskrant, alle onderwijs- en jongerenbladen. 
De regionale media besteedden week na week aandacht aan de 
plannen. De vensterscholen werden al snel een 'exportartikel' 
veel steden kwamen langs, er kwamen zelfs delegaties uit 
Rusland en de Antillen. 

In 1996 sloeg toenmalig staatssecretaris van Onderwijs Tineke 
Netelenbos, die het project steeds had gesteund, de eerste paal 
van de eerste vensterschool, in het Oosterpark. Later zou Jacques 
Wallage haar openen, in 2000 ontving zij de Nederlandse Scholen 
bouwprijs. Jacob Kohnstamm, toen staatssecretaris van het Gro
testedenbeleid, sloeg ook twee palen. Premier Kok opende de 
tweede Vensterschool en Roger van Boxtel kwam voor de openin~ 
van nummer drie. En zo ging het door. 
Groningen heeft nu tien vensterscholen, binnenkort vijftien, en 
door het land bestaan inmiddels 250 Brede Scholen, zoals ze 
genoemd worden. Vijfhonderd projecten staan nog op stapel, 0 

achterstandsbeleid een impuls te geven, om tweeverdieners en 
hun kinderen te helpen, of om beide groepen beter te bedienen. 
En dat gaat goed. De vensterscholen hebben een groot gedeel 
van de achterstand van hun leerlingen bij de Cito-toetsen wegge
werkt. Veel meer kinderen doen aan sport en cultuur en de taak
combineerders worden beter bediend. Inmiddels ben ik wethouder 
af, maar als voorzitter van de interdepartementale commissi~ 
Dagarrangementen zal ik binnenkort advies uitbrengen aan he 
kabinet hoe de vensterschool verder kan worden benut voor ver
sterkingen van de sociale infrastructuur .• 
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