
In elke editie van ons magazine stellen we deze vraag aan  
een collega binnen of buiten onze organisatie. Deze keer het 
antwoord van Eric Maas, docent Nederlands en muziek bij  
het ’s Gravendreef College.

              ‘De schoonheid 
van taal ervaren’
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Door de enthousiaste verhalen van mijn 
vader werd ik geïnspireerd om de overstap 
te maken naar het basisonderwijs. Ik volgde 
eerst de docentenopleiding geschiedenis, 
maar toen ik als 19-jarige voor de klas 
kwam te staan, vond ik het leeftijdsverschil 
wel heel klein. Ik heb daarna jaren gewerkt 
in het basisonderwijs, maar toch trok het 
voortgezet onderwijs me ook wel weer. 
Door het Diamant College kwam het vo 
weer op mijn pad. Daar startten ze 
toentertijd met een mavo-afdeling en werd 
ik daar docent Nederlands. 

De schoonheid van taal 
Taal is echt fantastisch! Ik vertel leerlingen 

aan het begin van het jaar twee dingen:  
ik help je het examen te halen én ik laat je 
de schoonheid van taal ervaren. Boeken 
laten meer aan de verbeelding over dan 
films. Als twee mensen een boek lezen, 
kunnen ze allebei een andere beleving 
hebben. Boeken veranderen je perspectief 
op de wereld, je wordt verrijkt. Ik kan er 
wakker van liggen: hoe laat ik die kinderen 

Eric Maas 
is werkzaam op het ’s Gravendreef 
College als docent Nederlands  
en muziek en hij is mentor. Na  
een aantal jaren als leerkracht in  
het basisonderwijs heeft hij de  
over stap gemaakt naar het voort
gezet onderwijs. Daarnaast runt  
hij met twee vrienden opname
studio Lucinda Records en coacht  
hij beginnend muzikaal talent 
(www.lucinda records.nl).

nou voelen wat ík voel als ik een goed 
boek lees? 

Elkaar horen 
Door social media krijgen kinderen het 
idee dat je altijd direct ergens een mening 
over moet hebben. Maar er zijn kwesties 
waar je langer over na moet denken en  
er zijn zelfs vraagstukken waar je nooit  
uit komt. Mijn taak als docent ligt in het 
kinderen leren naar de ander te luisteren. 
Debatteren vind ik een prachtige manier 
om dit te ontwikkelen. Je mening ver-
anderen hoeft niet, maar je moet elkaar 
wel willen horen. 

Mentoraat 
Als je aan 215 leerlingen lesgeeft, is het 
mentoraat dé manier om te leren wie ze 
zijn. Ik wil ze kennen, ik wil ze echt zien.  
Ik heb hierin ook weleens een misser 
gemaakt: ik had een leerling absent gemeld, 
terwijl hij wel in mijn les had gezeten had! 
Excuses maken en de draad weer oppakken. 

Lang op één plek blijven? Nee dat is niets 
voor mij. Ik wil ergens iets kunnen brengen 
én iets kunnen halen. Meedenken over  
het onderwijssysteem voor een nieuwe 
basis school, een afdeling opzetten bij  
een scholengemeenschap; als ik kan 
bijdragen aan beter onderwijs én mezelf 
kan prikkelen doe ik het.
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