
Wie is Harry Dobbelaar?  
 
In dit interview kom je te weten waar je Harry voor wakker kan maken of waarom hij zo 
fanatiek hardloopt. 

 
Harry Dobbelaar wordt de bestuurder voor de nieuwe fusieorganisatie. Misschien ken je 
hem van gezicht, misschien heb je al jaren met hem gewerkt of heb je weleens een praatje 
met hem gemaakt. Misschien ontmoet je hem binnenkort voor het eerst? In dit interview 
stelt Harry zich voor aan alle nieuwe en bekende collega’s.  
 
Lees hier het interview door Zhendelyn en Romelveiën, leerlingen uit het leerlingparlement 
van basisschool Knotwilg met Harry Dobbelaar. 
 
 
Wie ben je?

 
Op de scheurkalender hing vandaag, op de 
dag van het interview, deze mooie spreuk: 
“kinderen onthouden niet wat je ze tracht 
te leren, ze onthouden wie je bent.” Een 
goede start van dit interview waarin 
leerlingen Harry vragen wie hij is.   
 
Hoe lang werkt u al? 
Ik werk al 9 jaar als directeur-bestuurder 
van Bijzonderwijs, maar totaal werk ik 
alweer, even denken.... 24 jaar. 
 
Vindt u uw werk leuk?  
Ja! Ik werk al bijna 10 jaar in Amsterdam 
Zuidoost. Het leukst vind ik het om samen 

te werken met anderen om  te zorgen 
voor goed onderwijs in Zuidoost. Ik werk 
vooral samen met de directeuren. In 
Zuidoost werkte ik al heel veel samen met 
Mariet Brouwers en nu met Hubert de 
Waard van Sirius. Ik vind het heel 
waardevol om straks één organisatie te 
vormen. 
 
Hoe oud bent u?  
Ik ben 50 jaar. 
  
Heeft u kinderen? 
Ik heb twee kinderen, twee 
Amsterdammertjes. Eva is 15 en Bas is 13, 
ze zitten alletwee al op het voortgezet 
onderwijs. 
 
Doet u aan sport? 
Ik loop minstens een keer in de week hard, 
maar eigenlijk ga ik het liefst twee of drie 
keer in de week. Wij doen met 
Bijzonderwijs altijd mee met de Dam tot 
Damloop. Dat is een hardloopwedstrijd 
tussen Amsterdam en Zaandam waar heel 
veel teams van scholen aan mee doen. 
Hopelijk blijven we dat doen en krijgen we 
een actief nieuw team. Naast het 
hardlopen ga ik vaak op de fiets naar het 
werk.  
 



Heeft u nog andere hobby’s? 
Ik hou heel erg van koken. In het weekend 
zoek ik lekkere recepten in mijn 
kookboeken. Ik vind het leuk om mooie 
ingrediënten te kopen op de markt of in 
winkeltjes in de stad en dan lekker te 
koken. Daarom moet ik op zondag wel 
weer extra hardlopen om een beetje op 
gewicht te blijven. 
  
Wat is uw lievelingseten? 
Thuis pasta koken... Ja, je kan mij wel 
wakker maken voor pasta met een heel 
goed sausje. 
 
Wat speelde u vroeger het liefst op de 
spelcomputer? 
Ik had een tennisspelletje op de computer 
met twee bewegende balkjes waar je dan 
een balletje tussen moest houden. Het 
heette geloof ik “Pong”. Later speelden we 
ook wel Donkey Kong en Pack Man. Mijn 
zoon speelt heel veel spelletjes op de 
computer, dat ziet er wel veel mooier uit 
dan toen.  
 

 
Pong: gamen avant la letter. 
 
Heeft u wel eens vrije tijd? 
Ja hoor, gelukkig wel. In het weekend doe 
ik graag gezellige dingen met mijn gezin en 
met mijn vrienden. 
 
Voor welke voetbalclub bent u?  
Voor Ajax natuurlijk, ik woon ik al 30 jaar 
in Amsterdam en Ajax is gewoon de beste 

club van het land. Ik ben ook voor 
Forntuna Sittard. Ik ben opgegroeid en 
Sittard en als Fortuna Sittard speelt dan 
kijk ik als het even kan altijd. Het blijft mijn 
oude club. 
 
Dacht u vroeger dat u zo ver zou komen? 
Ik heb als kind niet bedacht dat ik dit werk 
zou gaan doen, ik wist vroeger nog niet 
wat ik wilde worden. Toen ik op de 
middelbare school zat wilde ik leraar 
worden.   
 

 
 
Heeft u wel eens voor de klas gestaan? 
Toen ik 19 was wilde ik graag in 
Amsterdam studeren. Ik heb een studie 
gezocht die ik in Amsterdam kon doen. Ik 
ben toen begonnen met de 
lerarenopleiding wiskunde en economie. 
Ik heb stage gelopen op de Don Bosco LTS 
en een Montessori basisschool. 
Uiteindelijk heb er toch niet voor gekozen 
om leraar te worden. 
 
Vindt u het spannend om de baas te 
worden van de nieuwe stichting? 
Ik vind het wel een hele eer en ik ben heel 
blij dat ik het vertrouwen krijg om dit te 
gaan doen. En ja, ik vind het ook wel 
spannend. Het zijn natuurlijk meer scholen 
en veel meer collega’s. Maar ik doe het 
gelukkig niet alleen. Ik werk samen met de 
directeuren en de medewerkers van het 
bestuurskantoor. Ik heb er vooral heel 
veel zin in. 
 



Welke school vindt u het leukst? 
Daar kan ik echt geen antwoord op geven. 
Ik ben juist trots op alle verschillen tussen 
de scholen, dat is ook zo leuk. Iedere 
school heeft wel iets wat het uniek maakt. 
Op jullie school, Knotwilg vind ik de 
aandacht voor vieringen heel leuk, van De 
Ster lijkt het gepersonaliseerd leren mij 
heel interessant. Zo heeft iedere school 
wel iets wat het uniek maakt. Ik verheug 
mij er enorm op om de scholen van Sirius 
beter te leren kennen. 
 
Van hoeveel scholen bent u de baas? 
Bijzonderwijs en Sirius hebben vanaf 1 
januari gezamenlijk twintig scholen.  
 
Veel zeg!  
Ja, dat zijn er best veel. Maar dat is goed. 
We kunnen daardoor veel beter 
samenwerken. Heel veel scholen zitten 
vlak naast elkaar en de bestuurskantoren 
zitten zelfs in hetzelfde gebouw. We zijn 
nu goede buren maar worden straks 
collega’s. Dat is toch anders. Je kan 
bijvoorbeeld makkelijker samenwerken 
met de voorschool of met het 
ouderkindteam, de kinderopvang, de 
brede school, en met elkaar. We hopen 
dat het samenwerken makkelijk gaat als 
we straks één organisatie zijn. 
 
Doet u eigenlijk mee met de staking? 
Natuurlijk! Op woensdag ga ik ook naar de 
Dam. Ik vind dat er echt meer geld naar 
het onderwijs moet. Het is een groot 
probleem dat er zo’n tekort is aan leraren, 
daar maak ik mij grote zorgen om. Ook 
vind ik dat leraren beter ondersteund 
moeten worden in hun werk. Ook is het 
raar dat leraren in het basisonderwijs 
minder verdienen dan in het voortgezet 
onderwijs, dat moet gelijkgetrokken 
worden. Dus ja, ik doe mee met deze 
actie!   
 

Gaan de Koningsspelen eigenlijk wel door 
na de fusie? 
Zes jaar geleden zijn de gymleraren van 
Bijzonderwijs gestart om met alle scholen 
van Bijzonderwijs samen de Koningsspelen 
te organiseren in het Bijlmersportpark. 
Omdat het zo leuk was doen we dat ieder 
jaar weer. We hebben net gehoord dat de 
meeste andere scholen ook mee willen 
doen, dus dit jaar gaan we het voor 5000 
leerlingen organiseren! Dan wordt het een 
nog groter feest. Het leuke is dat de 
gemeente Amsterdam dit heel belangrijk 
vindt en graag wil helpen. Misschien 
kunnen we daardoor nog wel weer 
leukere sport- en spelactiviteiten 
aanbieden. 
 

 
 
 


