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INTERVIEW directeur

Maas maakt alles nieuw
Michiel Maas is per 1 mei de nieuwe directeur van het Markland
College in Oudenbosch. Hij kijkt ernaar uit te starten met de
nieuwbouwplannen. ,,Ik zet mijn creativiteit in voor het
onderwijs."
FLORENCE IMANDT

'Gedreven vernieuwer' schreef iemand op de Linkedin-pagina van Michiel Maas. De
lijst van innoverende verworvenheden van de nieuwe directeur van het Markland
College in Oudenbosch is lang. Dat past prima, want de school werkt aan
nieuwbouw. Per 1 mei werd Michiel Maas benoemd, gisteren beleefde de van
oorsprong graficus zijn eerste officiële werkdag, bomvol vergaderingen. Het
naambordje hangt er al, maar het kantoor is nog kaal. ,,Zelf heb ik geen tijd meer
voor het maken van kunstzinnige dingen. Ik ga kunst van leerlingen ophangen, die
zie ik graag. Ik heb al gemerkt dat die hier van behoorlijk niveau is."
U bent van huis uit kunstenaar. Je ziet dat niet vaak in schooldirecties.
,,Toch wel, hoor. Ik heb mijn loopbaan nooit precies uitgestippeld, maar de overstap
vanuit de kunstwereld naar het onderwijs was wel een bewuste keus. Ik zet mijn
creativiteit in voor het onderwijs. Dat heeft keihard creatieve processen nodig. Het is
te romantisch gedacht dat alle kunstenaars chaotisch zijn en daarom niet in strakke
organisaties zouden passen. Er zijn ook hele georganiseerde kunstenaars, neem
Mondriaan, daar lag elke theedoek in huis kaarsrecht.''
Wat gaat uw creatief handelen en denken toevoegen voor het Markland
College?
,,Als directeur moet je voor elk probleem naar een oplossing toe. Ik ben direct, hou
niet van aarzelen, maar geef ook ruimte aan anderen om de leiding te nemen bij het
zoeken naar oplossingen. Daar hoort dan verantwoordelijkheid nemen ook bij. Dat
spel, samen met de schoolgemeenschap ergens op afkoersen, dat pak ik graag op.
En als dat stropt dan grijp ik in. Ontwikkeling staat nooit stil: van leerlingen niet, van
docenten niet, van leidinggevenden niet.''
U staat bekend als vernieuwer. Op landelijk niveau heeft u mede de inrichting
van het vak CKV voor havo en vwo bepaald en de overheid geadviseerd over
ict innovaties. Wat gaat u bij het Markland College allemaal vernieuwen?
,,Landelijk wordt geëxperimenteerd met flexibilisering van diploma's. Dat wil zeggen
dat je voor bepaalde vakken certificaten kunt halen. Wil je bijvoorbeeld bouwkunde
aan een Technische Universiteit gaan studeren, is het misschien handig dat je het
vak bouwtechniek volgt. Ik denk dat wij in Oudenbosch binnen drie tot vier jaar met
certificaten kunnen gaan werken.''

Dan is het nieuwe schoolgebouw intussen ook klaar.
,,Klopt. We zitten nu in de fase van het kiezen van een architect. Een cruciale fase
dus. We willen naar een compactere school toe met uitstraling. Het nieuwste deel
van het gebouwencomplex blijft, maar het vroegere Thomas More-gebouw en het
vmbo-gebouw geven we terug aan de gemeente zoals dat heet. Wij gaan ervan uit
dat er kort na de zomer een voorlopig ontwerp is en dat de nieuwe school in 2020
klaar is.''
Heeft u vanwege de nieuwbouwplannen gesolliciteerd bij het Markland
College?
,,Het was wel een van de redenen. Ik heb eerder nieuwe scholen op poten gezet en
een nieuw gebouw realiseren is een ontzettend leuke klus. Maar het Markland is een
unieke school vanwege het brede onderwijsprogramma: van vmbo beroepsgericht
onderwijs tot en met gymnasium. De schaal spreekt me aan, met ongeveer 1.100
leerlingen is hij niet groot en niet klein, een zodanige maat dat je elkaar goed kent.
Het is ook een goed georganiseerde school."
Hoe weet u dat op uw eerste werkdag al?
,,Ik ben vanaf februari al elke vrijdag hier geweest. Kennis gemaakt en zo. Nog niet
met de leraren en leerlingen. Dat gaat deze week gebeuren. Maar ik ben al
betrokken bij allerlei besluiten over de formatie, het rooster en de nieuwbouw
natuurlijk.''
Wat is uw indruk van de school?
,,Goed georganiseerd, zit in de lift qua leerlingenaantal met 283 brugklassers voor
komend schooljaar en kent een betrokken en warme sfeer. Het team gaat ver om
leerlingen op een goede vervolgplek te krijgen. Dat merk je aan hoe mensen over
elkaar praten. Een leerling zal zich hier niet snel verloren voelen omdat er altijd
mensen zijn die het een of ander signaleren. Die koers wil ik uitbouwen.''
Anders dan uw vorige scholen in Heerlen?
,,Nou, dat is een totaal andere stad, met andere problemen, onder meer drugs, ja.
Het ging er daar af en toe was losser aan toe. Het Markland is meer een
streekschool voor mensen - en dat bedoel ik heel positief - uit verschillende dorpen.
Mensen kennen elkaar, vertrouwen elkaar en gaan met elkaar in zee. Ik werk nu ook
dichter bij mijn woonplaats Breda, maar stond toch al in de file. Wat dat betreft weinig
verschil."
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