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Paul Metzemaekers benoemd tot rector OMO 

Scholengroep Helmond  

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft Paul Metzemaekers benoemd tot 

rector van OMO Scholengroep Helmond. Op dit moment is hij rector van het 

Merletcollege in Cuijk, Grave en Mill. Paul start zijn nieuwe functie op 1 

augustus 2019. Hij volgt Hans Schapenk op die sinds 1 januari 2019 

bestuurder is van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. 

 

Paul Metzemaekers startte zijn onderwijsloopbaan in 1982. Eerst als docent Frans en 

een jaar later ook als docent economie op scholen in Cuijk, Venlo, Curaçao, Den Bosch 

en Grave. In 1996 werd hij adjunct sectordirecteur Tweede Fase van de vestiging 

Grave van het Merletcollege. Van 2001 tot oktober 2005 was hij directeur van 

Scholengroep Over- en Midden Betuwe, locatie Bemmel en daarna rector van het 

Maaslandcollege in Oss tot februari 2011 waarna hij tot rector van het Merletcollege 

werd benoemd.  

 

Na zijn kandidaatsexamen in de Franse taal- en letterkunde studeerde Paul 

Metzemaekers af in de vrije studierichting Letteren hoofdvak Fonetiek aan de 

Katholieke Universiteit Nijmegen. Naast zijn lesbevoegdheid Frans behaalde hij zijn 

lesbevoegdheden voor de economische vakken. Tijdens zijn werk heeft hij 

verschillende opleidingen en cursussen gevolgd op het gebied van 

managementvaardigheden voor schoolleiders. 
 

Paul Metzemaekers is 62 jaar, geboren in Almelo. Hij is gehuwd, heeft vier kinderen en 

woont in Angeren.  

 

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs 

Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor 

voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot 

en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed 

onderwijs’ te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de 

leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de 

maatschappij. De scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote 

verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken 

van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen 

zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En 

daar profiteren onze leerlingen van. Zie ook www.omo.nl  

 

Noot aan de redactie: 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Ellen Hermans, communicatie vereniging 

Ons Middelbaar Onderwijs, telefoonnummer 06-81501960 – e.hermans@omo.nl.  
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