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Vorig jaar constateerde de Onderwijsraad dat de differentiatie in het 
Nederlandse onderwijsstelsel is doorgeschoten, waardoor de maat-
schappelijke opdracht van het onderwijs onder druk komt te staan. 1 Dit 
bedreigt ons welzijn, onze welvaart en de sociale samenhang. Niet alleen 
komen jongeren uit verschillende sociale groepen elkaar steeds minder 
tegen, het is voor kinderen ook veel moeilijker om opleidingen te sta-
pelen. De plek waar een leerling terecht komt op de middelbare school 
bepaalt daardoor steeds vaker het verdere verloop van de schoolloop-
baan. Deze trend wordt versterkt doordat steeds minder leerlingen in het 
eerste jaar in een dakpanklas of in een brede brugklas zitten.

Het was overigens niet de eerste keer dat de raad deze knelpunten con-
stateerde. Wie de rapporten van de afgelopen tien jaar bekijkt, ziet dat de 
deskundigen al langere tijd adviseren om de leerling centraal te stellen 
en de vroege selectie te heroverwegen. 2 Het gaat uiteindelijk steeds 
om het “creëren van gelijke kansen voor iedereen op het best mogelijk 
onderwijs”, zoals de raad zelf stelt. Een advies dat we als sociaal-liberalen 
niet naast ons neer kunnen en mogen leggen.

Misschien trek ik me deze adviezen ook wel persoonlijk aan, omdat ik 
zelf een stapelaar ben. Ik heb ervaren hoe belangrijk het is dat jongeren 
in een stimulerende omgeving terecht komen, waar ze worden aange-
sproken op hun talenten en vermogens. Dat is een voorwaarde voor per-
soonlijke groei, voor het daadwerkelijk creëren van een omgeving waarin 
mensen kansen krijgen en kunnen grijpen.

Het bieden van gelijke kansen op goed onderwijs voor 
elk kind is een rode draad in het leven en werken van 
Henk Pijlman. Op grond van persoonlijke ervaringen  
komt hij tot kritische observaties. Uiteindelijk moeten 
we toe naar een integraler onderwijsstelsel, waar de 
administratieve grenzen van het systeem de indivi-
duele ontplooiing van jongeren niet in de weg staan. 
Door Henk Pijlman

Ik groeide op in een klein dorp in de buurt van Heerenveen. Mijn vader 
had een boerderij met Fries stamboekvee dat de hele wereld over ging  
– zelfs de Sjah van Perzië kocht er zijn koeien. Op zaterdagen hielp ik  
’s ochtends eerst met de dieren en moest ik ’s middags vaak het gras in  
de tuin maaien. 

Het was een doopsgezind vrijzinnig liberaal gezin waarin ik groot werd 
gebracht. Mijn overgrootvader had nog voor de Vrijzinnig Democratische 
Bond in de gemeenteraad gezeten. Deze overtuiging kwam ook terug in 
mijn opvoeding: mijn ouders vonden dat er veel kon en mocht, als we 
maar hard werkten. Ze stimuleerden het benutten van kansen zo sterk, 
dat het me ook wel eens de keel uit kwam. Zo moest ik op vrijdagmiddag 
tussen de lessen door in de lunchpauze naar pianoles, had ik na school 
schaakles en kon ik me na het avondeten nog opmaken voor dansles. De 
vrijdag was niet mijn favoriete dag.

Het dorp was met 500 inwoners te klein voor een kleuterschool. Op de 
dorpsschool deed de juf klas 1, 2 en 3 en de meester klas 4, 5 en 6. Binnen 
deze twee groepen differentieerden de juf en de meester alleen naar klas. 
Binnen de klassen bestond een grote verscheidenheid, maar de juf en 
meester deden of konden daar niets mee. Aan het einde van de lagere 
school kregen de meeste mensen het advies om naar de landbouw-, 
ambacht- of huishoudschool te gaan. Het was heel wat als je naar de ulo 
(mavo) mocht en zo ongeveer een keer in de vier jaar ging bij hoge uitzon-
dering iemand naar de HBS. Volgens een test die in de zesde klas afge-
nomen werd, kon ik naar de HBS, maar ik was een dromerig kind en de 
meester adviseerde daarom dat het beter zou zijn om de ulo te gaan doen.

Het schooladvies is ook tegenwoordig nog steeds een punt van discussie, 
ook al is er veel verbeterd en kijken we nu veel breder naar de ontwik-
keling van het kind. Vooral het moment van selectie is problematisch: 
we weten al enige tijd dat vroege selectie vooral negatieve effecten heeft 
voor leerlingen uit lagere sociaaleconomische milieus en leerlingen met 
een migrantenachtergrond. 3 In Duitsland en Finland wijst onderzoek 
uit dat juist deze leerlingen baat hebben bij twee extra oriëntatiejaren en 
een latere schoolkeuze. 

Daar komt bij dat er tegenwoordig steeds strengere eisen zijn voor het 
opstromen naar een hoger niveau. De keuze voor het niveau binnen het 
voortgezet onderwijs vindt dus niet alleen (te) vroeg plaats, maar heeft 
ook een steeds definitiever karakter. Stroom je eenmaal in op het vmbo 
of de mavo, dan is het moeilijk om nog door te groeien naar havo of vwo, 
ook al heb je wel de potentie en de juiste mentaliteit. Kinderen uit de 
kwetsbaarste gezinnen ondervinden hiervan de negatieve gevolgen en 
we moeten ons serieus afvragen of dit systeem nog wel houdbaar is.

De ulo vond ik overigens een rotschool: er was nauwelijks begeleiding, 
het onderwijs was tergend ouderwets en ik moest ook nog eens ver 
fietsen. Ik ging klieren, verwaarloosde mijn huiswerk en bleef zitten 
in de tweede klas, met alleen een voldoende voor gymnastiek. Ik werd 
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1 | Onderwijsraad, Doorge-
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In de jaren ’70 waren de middenschool en heterogene brugklassen veel 
gebruikelijker. Ik vermoed dat een van de redenen dat deze langzaamaan 
zijn verdwenen, is omdat de overheid steeds meer ging sturen op ren-
dement. Dit ging gepaard met het publiceren van de examenresultaten 
– wat ik overigens zeer begrijpelijk vind, je wilt immers weten wat een 
goede school is. Het pijnpunt is dat men ook financiële prikkels kop-
pelde aan het rendement en dat scholen zich daarnaar gingen gedragen. 
Daardoor werd de snelheid waarmee kinderen hun school afmaakten 
interessanter dan het maatschappelijk relevanter doel dat ze in de eerste 
plaats hun school afmaakten. De druk op scholen om hun rendement te 
verhogen ging vrijwel altijd ten koste van de kinderen die niet goed mee 
konden komen. 

Toch valt er, indachtig het advies van de Onderwijsraad en de andere aan-
gehaalde onderzoeken, best veel voor te zeggen om bredere brugklassen 
te simuleren. Het helpt om kinderen niet te vroeg te selecteren en het 
bevordert het samenbrengen van groepen die elkaar anders misschien 
niet meer treffen. Deze onderwijsvorm vraagt wel training van leraren 
en het vergt tijd voor leraren om dit goed te kunnen doen. Dat is geen 
gemakkelijke opgave, zeker niet in een tijdsgewricht waar al veel van 
leraren gevraagd wordt, scholen krimpen en er een tekort aan leraren is. 
De brede brugklas komt niet zomaar terug, maar we moeten het wel als 
ideaal houden en initiatieven hiertoe stimuleren.

We moeten ons overigens ook niet beperken tot alleen de brugklas. Er 
valt veel voor te zeggen dat leerlingen op de middelbare school hun eind-
examenvakken op verschillende niveaus kunnen halen. Het vervolgon-
derwijs kan vervolgens bepalen wat nodig is om in te stromen. Waarom 
zouden we iemand die op vwo-niveau wiskunde en natuurkunde aankan, 
geen kans bieden in het hoger (techniek)onderwijs, alleen omdat diezelf-
de leerling misschien Frans en Duits moeilijk vindt en op havo-niveau 
moet volgen? Dat is zonde van de talenten en de toekomst van het kind.

Na mijn leraarschap werkte ik nog enige tijd voor een werkgeversver-
eniging aan cao-onderhandelingen, voordat ik aantrad als wethouder in 
Groningen, met onder andere de portefeuille onderwijs. Ik was daarmee 
de eerste wethouder Onderwijs sinds de Tweede Wereldoorlog die niet 
van de Partij van de Arbeid was. In die periode was de gemeente Gronin-
gen het grootste openbare schoolbestuur van Nederland, verantwoorde-
lijk voor vijfentwintig basisscholen, zeven schoolgemeenschappen, een 
gymnasium en al het speciaal onderwijs. Het voordeel van deze con-
structie was dat de gemeente zich erg verantwoordelijk voelde voor het 
onderwijs en er daarom ook veel geld voor beschikbaar stelde, overigens 
netjes verdeeld over de openbare en bijzondere scholen. 

Ook waren er miljoenen voor achterstandsbeleid. De vraag die zich 
echter opdrong was of al dat geld ook leidde tot kansen voor kinderen. 
In de beginperiode van mijn wethouderschap maakte ik een ronde langs 
alle scholen. Ik kwam ook bij scholen in achterstandswijken, waar de 
conciërge de kinderen soms thuis ophaalde, aankleedde en ontbijt gaf. 

zelfs nog kort van school gestuurd. Deze situatie veranderde pas in de 
derde klas, door het overlijden van mijn broer. Op school maalde daar 
trouwens niemand om, alleen de conciërge informeerde hoe het met me 
ging. Ik besefte me echter dat mijn ouders het er niet bij konden hebben 
dat ik op school verzaakte en besloot mijn best te gaan doen. 

Na het behalen van het mavo-diploma, ging ik naar de havo-top. Op 
deze school waren de bovenbouwjaren verbonden aan de pedagogische 
academie, daardoor was deze havo in feite een vooropleiding van de 
pabo. Het was een kleinschalige omgeving, waar de oudere PA-leerlingen 
in hetzelfde gebouw zaten. Er heerste een volstrekt andere cultuur dan 
op de mavo: we werden behandeld als volwassenen, vergelijkbaar met de 
oudere studenten. In de klas was ruimte voor levensvragen – daarvoor 
kwam een vrijzinnige dominee op school – en we deden aan politiek en 
maatschappelijk debat, toneel en sport. De medezeggenschap was sterk 
ontwikkeld en als leerling kon je echt meepraten over het onderwijs. In 
deze omgeving, waar er serieuze aandacht voor leerlingen was en serieu-
ze inzet geëist werd, bloeide ik op. Van de recalcitrante leerling die ik op 
de mavo was, veranderde ik in geïnteresseerde en gemotiveerde scholier. 

Ik rondde de havo af, ging op mezelf wonen en begon aan de leraren-
opleiding Nederlands en Geschiedenis. Deze stond toen bekend als “de 
nieuwe lerarenopleiding” en nu ik me helemaal kon richten op wat mijn 
interesse had, rondde ik dit programma zonder problemen af. Na de lera-
renopleidingen ging ik naar de Universiteit om mijn doctoraal Geschie-
denis te halen, met als tweede studie Fries. 

Na het behalen van mijn doctoraal, werd ik leraar op de HBS, vervolgens bij 
een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs en later bij de leraren-
opleiding. Op de scholengemeenschap zaten mavo, havo en vwo bij elkaar 
in een 1-jarige brugklas. Voor leerlingen en leraren was dit een ingewik-
kelde samenstelling. De vwo-leerlingen werden nauwelijks uitgedaagd en 
haalden op hun dooie gemak hoge cijfers, voor de mavoleerlingen was de 
aangeboden stof te lastig. In de praktijk gaven we les op havo-min niveau. 

Met een aantal collega’s wilden we daarom experimenteren binnen het 
vak geschiedenis. In een 2-jarige brugklas gingen we differentiëren naar 
niveau, zodat we alle kinderen konden bedienen op hun eigen niveau. 
Soms zijn kinderen intrinsiek geïnteresseerd in een vak, soms kun je ze 
alleen de basis meegeven – maar in beide gevallen was onze opdracht om 
ze proberen uit te dagen. Met een gemotiveerd team van leraren gingen 
we aan de slag en misschien wel het belangrijkste: we kregen extra tijd 
van de school om lesmateriaal te ontwikkelen. Zo slaagden we erin om 
de kinderen van alle niveaus te onderwijzen. 

Ook nu geven leraren vaak aan dat het lastig is om les te geven in een 
brede brugklas. Het kost nu eenmaal tijd om voldoende aandacht te heb-
ben voor alle kinderen en daar ook het lesmateriaal op af te stemmen. De 
brede brugklas is dan ook bijna helemaal verdwenen, soms zien we nog 
een enkele mavo/havo- of een havo/vwo-burgklas. En dat is zonde.
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Veel van wat we met de Vensterschool beoogden te realiseren is vandaag 
de dag nog steeds urgent. Kinderen die in gezinnen opgroeien met hoog-
opgeleide ouders, hebben op de basisschool al een voorsprong. En als 
deze kinderen het moeilijk hebben, kunnen ze terecht bij commerciële 
huiswerkbegeleiders. Deze voorsprong is nauwelijks nog in te halen voor 
kinderen wiens wieg op een minder fortuinlijke plaats staat. We moeten 
daarom inzetten op het voorkomen van achterstanden aan het begin van 
de schoolcarrière door een breed en gratis aanbod van voor- en vroeg-
schoolse educatie vanaf een vroege leeftijd. Met verlengde schooldagen 
en gratis huiswerkbegeleiding kunnen we alle kinderen die dat nodig 
hebben ondersteunen.

Na mijn wethouderschap werd ik bestuurder bij de Hanzehogeschool 
Groningen. In de twee decennia die ik daar werkzaam was, zag ik ook in 
het hoger onderwijs de nadruk op rendement toenemen. Zeker voor een 
hogeschool was dit een lastige opgave. Hogescholen zijn de afgelopen 
decennia een motor van emancipatie geweest: ze stelden veel jongeren 
uit gezinnen waar nooit iemand hoger onderwijs genoten had in staat 
om te gaan studeren. Veel van hen moesten wennen aan studeren en 
waren daarbij vaak op zichzelf aangewezen. Door ook in het hoger onder-
wijs te focussen op de snelheid van studeren in plaats van het halen van 
een diploma, door ook daar financieel rendement boven maatschappe-
lijk rendement te plaatsen, liepen zij een groter risico op uitval. 

Het is daarom te prijzen dat de huidige minister het maatschappelijk 
rendement van het onderwijs weer centraal stelt en dat ze uitdraagt dat 
de druk op studenten af mag nemen. Als we dit daadwerkelijk willen 
realiseren, zullen we echter ook het systeem aan moeten passen. Zolang 
instellingen betaald worden per student die op tijd afstudeert, zullen 
instellingen zich daar ook naar gaan gedragen. Een eerste stap om dit te 
veranderen is om de vaste voet in de financiering van het hbo en het mbo 
te verhogen, net als bij de universiteiten, zodat instellingen financieel 
minder afhankelijk worden van het studierendement. 

Uiteindelijk moeten we toe naar een integraler onderwijsstelsel, waar 
de administratieve grenzen van het systeem de individuele ontplooiing 
van jongeren niet in de weg staan. Dit betekent in het primair onderwijs 
meer vensterscholen, waar kinderen al vanaf jonge leeftijd terecht kun-
nen, een aanbod in het voortgezet onderwijs dat kinderen de kans biedt 
om ook op latere leeftijd een schoolniveau te kiezen en op te stromen, en 
een overgang van het voortgezet naar het hoger onderwijs waar jongeren 
op basis van hun talenten door kunnen stromen in plaats van op grond 
van hun zwakste plekken. Dit alles zal niet van vandaag op morgen gere-
aliseerd zijn en het zal ook pijnlijke keuze vergen, maar als we elk kind 
gelijke kansen op goed onderwijs willen bieden, als we daadwerkelijk  
het maatschappelijk rendement van het onderwijs vooropstellen, is dit 
de taak die voor ons ligt. 1

Ik zag toen voor het eerst met eigen ogen wat het betekende om als leraar 
op die scholen les te geven en om als kind op die scholen te zitten.

Het was volstrekt helder dat niet alle kinderen de kansen kregen die 
ze verdienden. Daarom vormden we een groep met onderwijzers, een 
huisarts, een sportarts, wijkverpleegkundigen en onderwijskundigen, 
waarbij we onszelf de vraag stelden: als we nu opnieuw met een school 
beginnen, hoe moet die er dan uitzien zodat deze optimaal kansen biedt 
aan kinderen. Wat hebben we dan te doen?

Ons uitgangspunt was dat we kinderen zo snel mogelijk in een situa-
tie wilden brengen waar ze zich konden ontwikkelen. In veel gevallen 
betekent dit al vanaf hele jonge leeftijd aandacht voor taal. We stelden 
ook vast dat de school zich moest concentreren op de basisvaardigheden 
voor het leven: lezen, schrijven en rekenen. Ook wilden we aandacht 
voor cultuur en sport, omdat niet alle kinderen dat van huis uit mee 
krijgen. Om kinderen met achterstanden zo snel mogelijk aansluiting te 
laten vinden, betekende dit ook dat we het niet alleen aan de basisschool 
konden laten. Voor de kinderen die het nodig hadden, bood een verleng-
de schooldag uitkomst. Doorlopende leerlijnen vanuit de kinderopvang 
en de voorschoolse educatie naar het basisonderwijs moesten eveneens 
vanzelfsprekend zijn. Zo ontstond het idee van de Vensterschool – dat 
later in heel Nederland navolging kreeg, vaak onder de noemer brede 
school of integraal kindcentrum.

Een kind in een achterstandssituatie helpen is vreselijk ingewikkeld. We 
wisten daarom ook dat het nodig zou zijn om de ouders bij de venster-
school te betrekken en we rekenden er ook op dat ouders dat wilden 
– wie wil immers nu niet het beste voor zijn of haar kind? Maar toen ik 
met onze ideeën een ronde door de gemeente maakte, waren de ouders 
helemaal niet enthousiast. Toen we doorvroegen naar hun bedenkingen, 
bleek dat ze niet aangesproken wilden worden op hun achterstand. Pas 
toen we de boodschap kantelden naar “ieder kind moet zich zo goed 
mogelijk kunnen ontwikkelen”, kregen we de ouders mee. 

Dit was voor mij een wijze les. Het is van het grootste belang om het 
juiste perspectief te kiezen bij het benaderen van problemen: de wijze 
waarop we over problemen praten bepaald ook voor een belangrijk deel 
hoe we ze oplossen. 4 Het kansen-paradigma lijkt soms misschien wat 
sleets, maar we weten uit onderzoek ook dat de verwachtingen die we bij 
kinderen hebben voor een belangrijk deel hun prestaties bepalen. 5 We 
moeten hen, en de ouders, dus benaderen vanuit hun mogelijkheden.

Met de vensterschool streefden we ook nog een derde doel na, voort-
komend uit de vraag van wie de school eigenlijk is: het bestuur, de 
stichting, ouders? Wij wilden veel verantwoordelijkheden bij de ouders 
neerleggen, omdat we ervan overtuigd waren dat dit een goede manier 
is om het onderwijs te verbeteren. Het is niet altijd makkelijk om deze 
betrokkenheid te organiseren, maar het is mijn overtuiging dat we dat 
moeten blijven proberen.

4 | Schön, Donald, A. (1979) 
“Generative metaphor:  
A perspective on pro-
blem-setting in social poli-
cy”, in: A. Ortony, Metaphor 
and Thought. New York: 
Cambridge University Press. 
 
5 | Dit heet het Pygmalion- 
of Rosenthal-effect. Rosen-
thal, R., Jacobson, L. (1968). 
Pygmalion in the classroom: 
Teacher expectations and pu-
pils’ intellectual development. 
New York: Holt.

Henk Pijlman  
is lid van de Eerste 
Kamer namens D66  
en voorzitter van het 
College van Bestuur 
van de Hanzehoge-
school te Groningen.

Ons uitgangs-
punt was dat  
we kinderen zo 
snel mogelijk 
in een situatie 
wilden brengen 
waar ze zich 
konden ontwik-
kelen

Met verlengde 
schooldagen  
en gratis huis-
werkbegeleiding 
kunnen we alle 
kinderen die dat 
nodig hebben 
ondersteunen




