
“Een zwakke school heeft meestal een zwak management”, 
zegt Pauline van Hoogenhuizen-Verploegh, algemeen direc-
teur van de Stichting Primair in Bussum, het bestuur waar-
onder De Hobbedob ressorteert. “Bij De Hobbedob was het 
zelfs nog erger: deze school heeft zeker een jaar helemaal 
geen directeur gehad. En daar kwam nog bij dat ook het 
bestuur in die tijd in een crisis verkeerde. Er was onvoldoen-
de aansturing.” 
In een notendop is dit meteen de situatie die Van 
Hoogenhuizen aantrof, toen zij in �00� als algemeen direc-
teur bij de Stichting Primair aantrad. Ze was daarvoor docen-
te Frans geweest in het voortgezet onderwijs, bekleedde 
bestuurlijke functies en was wethouder, maar koos bewust 
weer voor het onderwijs. 
Van Hoogenhuizen: “Ik kreeg snel door dat 
deze stichting in een bestuurlijke crisis ver-
keerde. De overgang naar een zelfstandig 
bestuur in 1999 was hier niet goed gegaan. 
Het eerste bestuur stapte in �00� in zijn 
geheel op en daarna wisselden verschillende 
bestuursvormen elkaar in snel tempo af, wat 
niet goed is voor de continuïteit. Er was geen 
zicht meer op de financiën, er was te veel 
boventallig personeel en de reserves vloeiden 
snel weg.  Ik moest puur crisismanagement 
gaan doen: orde op zaken stellen, tekorten 
wegwerken en personeelsproblemen oplossen. 
Er waren toezeggingen gedaan die ik moest 
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Hobbedob werkt vette onvoldoende snel weg

intrekken. Het viel niet mee, maar de schooldirecties toonden 
zich solidair en werkten mee. En het lukte. In �005 was de 
stichting al uit de rode cijfers. Ik kan zeggen dat we er krach-
tiger uit zijn gekomen. We kunnen weer investeren. En er is 
nu duidelijkheid over procedures en bevoegdheden, het kan 
nooit meer zo fout gaan als toen.” 

Slecht rapport
Toen kwam de Inspectie van het Onderwijs in �004 met een 
slecht rapport voor De Hobbedob in Weesp. De school kreeg 
het predikaat ‘zeer zwak’ en werd onder ‘geïntensiveerd toe-
zicht’ gesteld.
“Het was duidelijk dat de lange periode zonder management 

de kwaliteit van de school had aangetast”, 
zegt Van Hoogenhuizen. “De Hobbedob 
is een kleine school met zo’n 70 leerlin-
gen en vijf leerkrachten. Die deden wel 
wat ze konden, maar doordat de centrale 
aansturing was weggevallen, was er te 
weinig samenhang. De doorlopende leer-
lijn verdween uit beeld. De leerkrachten 
hadden bovendien moeite met een lastige 
bovenbouwgroep, waar ook geen vervan-
ger meer voor wilde staan. En ten slotte er 
was geen interne begeleiding. De inspec-
tie constateerde te lage leeropbrengsten 
en te weinig onderwijstijd. Er moest heel 
wat gebeuren op de Hobbedob.”
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Michel Tabak en Pauline van Hoogenhuizen. 
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school is verbeterd en ver-
wacht wordt dat de leerlin-
genaantallen weer zullen 
aantrekken.
“In Weesp heeft het open-
baar onderwijs het ver-
trouwen weer terug, niet 
alleen van de ouders, maar 
ook van de politiek”, zegt 
Pauline van Hoogenhuizen. 
Achteraf vindt ze dat bij het snelle herstel van De Hobbedob 
de meerwaarde van het verzelfstandigde bestuur duidelijk is 
gebleken. “Doordat onze stichting groot is en twaalf scho-
len bestuurt, was er ondersteuning van andere directeuren. 
Deskundigheid kun je delen. De school hoefde niet steeds 
zelf het wiel uit te vinden. Daardoor was De Hobbedob snel-
ler uit het slop.” 
De ervaring met De Hobbedob bevestigt weer eens 
hoe belangrijk goed management voor een school is. 
“Professionalisering van het management is voor ons dan 
ook een speerpunt”, zegt Van Hoogenhuizen. “Alle direc-
teuren hebben een schoolleidersopleiding gevolgd. Maar we 
gaan ook een eigen opleidingscentrum voor onze leerkrach-
ten opzetten, dicht bij huis en met modules op maat. We 
organiseren personeelsdagen en zetten een intranet op voor 
kennisuitwisseling en 
ondersteuning.” 
Van Hoogenhuizen 
denkt dat niet alleen 
een sterk management, 
maar ook mobiliteit 
van leerkrachten een 
belangrijke factor is in 
de kwaliteit van een 
school. “Leerkrachten 
moeten niet jaren 
en jaren op dezelfde 
school staan, dat 
geeft een risico op 
verslapping. Het voor-
deel van een groot 
bestuur is dat mobili-
teit in principe goed 
te regelen is. Goed 
management, frisse 
leerkrachten en dui-
delijkheid over doelstel-
lingen: daarmee maak 
je een school 
succesvol.”

Lucy Beker

over onderwijs

Michel Tabak was net drie weken daarvoor als nieuwe direc-
teur op De Hobbedob begonnen. Hij was niet echt verrast 
door het inspectierapport, hij had die situatie al ingeschat. 
“Ik heb direct een concreet plan van aanpak opgesteld en 
dat met de leerkrachten doorgesproken. Het was heel detail-
listisch. Het rapport van de inspectie zag ik als een gratis 
advies. De school was goed doorgelicht en we hebben voor 
elk zwak punt een verbeterplan bedacht. We zijn er keihard 
mee aan de slag gegaan en het heeft gewerkt.” 

Voldoende potentie
Heeft de Stichting Primair dan nooit overwogen om zo’n 
klein schooltje, dat ook nog eens het predikaat ‘zeer zwak’ 
krijgt, te sluiten? Van Hoogenhuizen: “Nou, we hebben de 
school eerst  laten onderzoeken door VOS/ABB Consulting. 
Riejanne Boeschoten heeft de school doorgelicht. Zij kwam 
tot de conclusie dat er voldoende potentie was en geen 
financiële nood. Er waren weliswaar teruglopende leerlin-
genaantallen, maar dat zou te keren zijn als de school een 
duidelijke onderwijskundige visie zou uitdragen, volgens 
Riejanne. Mede op grond van dat rapport van VOS/ABB 
Consulting zijn we verder gegaan met De Hobbedob en dat 
heeft inderdaad goed uitgepakt.” 
Dankzij het plan van aanpak van Michel Tabak ging het snel 
beter met de school. Er kwam weer interne begeleiding, de 
pauzes werden korter, er werd een leerlingvolgsysteem inge-
voerd en de leerlingen kregen meer maatwerk. Er kwam een 
nieuwe leerkracht in groep 7/8. De resultaten waren er naar.
 “In anderhalf jaar is hier een ommekeer bereikt”, zegt 
Tabak. “De leeropbrengsten gingen snel omhoog. We heb-
ben een duidelijk onderwijsconcept ingevoerd en de ouders 
hebben daar positief op gereageerd. Zij geven ook aan dat 
de sfeer nu beter is en dat er meer rust en orde is.” Als kroon 
op het werk kwam de inspectie met een goed rapport. 
De school kreeg veel positieve publiciteit na deze prestatie. 
Het was een heftige periode, maar De Hobbedob timmert nu 
aan de weg met een sterke onderwijsvisie. Het imago van de 
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Steun voor zwakke scholen

In maart �006 is het Platform Zeer Zwakke Scholen opge-
richt om deze scholen te steunen bij hun verbeterproces. 
Het platform onderzoekt welke aanpak het beste werkt en 
het wil bovendien een ‘early warning system’ ontwerpen 
voor besturen. Daarmee kan eerder worden gesignaleerd 
als het op een school minder goed dreigt te gaan. Verder 
wordt een databank van goede interim-managers opgezet. 
Contactpersoon voor het Platform Zeer Zwakke Scholen is 
Sicco Baas van VOS/ABB, 0�48-405��1, shbaas@vosabb.nl


