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Voorwoord 
 
 
Enkele maanden nadat ik in diverse kranten had gelezen over het fenomeen 
‘Vensterscholen’, nam ik de uitdaging aan om onderzoek te gaan doen naar de 
strategie en invoering van deze vernieuwing in de stad Groningen. 
 
Dit onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de medewerking van 
professionals van diverse instellingen, wethouders en beleidsambtenaren van de 
gemeente Groningen die hebben meegewerkt aan een interview, een vragenlijst 
hebben ingevuld en/of documenten hebben opgestuurd. In het bijzonder bedank ik 
Louise Schaapveld, voormalig projectleider van de Vensterscholen en de 
locatiemanagers Ruud van Erp, Kees Hilhorst, Harry Prak en Sonja van den Berg 
voor hun medewerking aan dit onderzoek en voor de prettige samenwerking. 
 
Verschillende personen hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van 
dit proefschrift. Mijn promotor Bert Creemers wil ik graag bedanken voor de 
discussies en waardevolle adviezen. Bert hield de gehele periode de hoofdlijn van 
het proefschrift nauwkeurig in de gaten. Simone Doolaard die het stokje overnam 
van Rob de Jong, wil ik graag bedanken voor haar adviezen en haar positieve en 
betrokken manier van begeleiden. De steun van Simone is voor mij een enorme 
stimulans geweest. Roel Bosker heeft het mogelijk gemaakt dat ik na een 
onderbreking mijn proefschrift in deeltijd kon afronden, waarbij ik gebruik kon 
maken van de benodigde faciliteiten, waaronder een goede stoel. 
 
Dank gaat ook uit naar Alie Visser die een aantal interviews heeft afgenomen en 
met veel precisie de verslagen hiervan heeft uitgetypt. 
Henk Guldemond wil ik graag bedanken voor alle hulp bij de data-analyses ten 
behoeve van de tussenrapportages voor de gemeente Groningen en ook voor zijn 
hulp bij allerhande technische obstakels. Henk, je bent een meester in EHBO 
(Eerste Hulp Bij ‘Onderzoekscalamiteiten’). Niets lijkt jou te veel; dit heb ik enorm 
gewaardeerd. Ook Linda Jongman wil ik op deze plaats graag bedanken. Zij heeft 
bepaalde tekstgedeelten van dit proefschrift nauwkeurig gelezen en van 
commentaar voorzien. Nel Germs wil ik graag bedanken voor alle hulp bij de lay-
out van het boek. Haar hulp bij de laatste loodjes was voor mij onmisbaar. 
 



 

Mijn (oud)collega's van het GION wil ik bedanken, omdat zij het werk in de 
afgelopen periode zoveel gezelliger hebben gemaakt. Joke bedank ik voor de 
samenwerking tijdens de beginfase van het onderzoek. Gina en Dorien wil ik met 
name noemen, omdat ik met hen met veel plezier een werkkamer heb gedeeld. 
Gina, many times I remind myself of our pleasant conversations about life in warm 
southern countries. I wish you a lot of success and a bright future in Greece. 
Dorien, jij en ik konden (en kunnen) samen altijd eindeloos praten; destijds over de 
voortgang van ons onderzoek, maar ook over persoonlijke zaken die ons 
bezighielden. Met veel plezier denk ik terug aan die tijd. 
Tot slot wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor hun steun. Ieder van hen 
heeft op eigen wijze dit proefschrift mede mogelijk gemaakt. Ank, Colina, Linda, 
Rianne, Riccardo, Rita, Ruth en Sylvia, ik wil jullie in het bijzonder bedanken voor 
jullie gezelligheid en betrokkenheid. 
Mijn familie is mij op zoveel momenten enorm tot steun. Mijn zus Ria bedank ik 
voor de leuke uitstapjes die we in de afgelopen periode hebben gemaakt. Mijn 
ouders en mijn zus Herma wil ik bedanken voor hun aanmoedigingen en luisterend 
oor de afgelopen tijd. 
 
 
Esther Walrecht 
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