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OPLEIDINGSTRAJECT INNOVATIEF MONTESSORI 

Montessoristudie basis- of vakbekwaam. 

 
U vraagt een moderne montessoriaanse scholing op maat. De studie is bedoeld voor 

leerkrachten die hun NMV diploma basis- of vakbekwaam willen halen en die voor 

leerkrachten die reeds een montessoridiploma hebben een verdieping is. Leerkrachten die 

het NMV montessoridiploma willen behalen volgen 2 extra bijeenkomsten en ronden af met 

een examen. Leerkrachten die hun kennis op willen frissen en willen verdiepen, volgen 

gelijktijdig de MoVe verfrissend opfrissen. 

 

De opbrengst 

Uw leerkrachten hebben nieuwe kennis opgedaan en kijken op een verfrissende, 

geïnspireerde en reële manier naar montessorionderwijs in de 21e eeuw. Zij hebben hun 

eigen beelden en gedachten geherformuleerd rondom essentiële montessoritermen. Er is 

een doorgaande, gezamenlijke moderne montessorilijn zichtbaar in de school. Het is voor 

iedereen duidelijk: Zo doen wij het hier. 

 

De opzet 

De montessoristudie  bestaat uit:1 

 Negen begeleide bijeenkomsten à 4 uur,  

vier groepsbezoeken en een extern schoolbezoek.  

 Zes begeleide bijeenkomsten à 6 uur, 

vier groepsbezoeken en een extern schoolbezoek.  

 

De bijeenkomsten bestaan uit een theorie- en een materiaaldeel, voor zowel jonge kind als 

oude kind. We adviseren u tussendoor eigen bijeenkomsten te organiseren. Er wordt een 

beroep gedaan op zelfstudie door de deelnemers. 

We werken in een heterogene groep, we scholen op twee niveaus: 

1. Montessorischoling basis- of vakbekwaam voor leerkrachten zonder een NMV 

diploma. 

De leerkrachten zijn alle bijeenkomsten aanwezig, voeren de bijbehorende taken uit 

en ronden het jaar af met een examen. 

2. MoVe Verfrissend opfrissen voor leerkrachten met een NMV diploma. 

De MoVe (Montessori vernieuwend) brengt de leerkracht verder. De leerkrachten zijn 

de alle bijeenkomsten aanwezig en maken een keuze jonge of oude kind. Zij voeren 

een specifieke taak uit. 

 

  

 
1 U kiest vooraf of u 6 of 9 bijeenkomsten wenst. 



 
 
 
 
 

Montessori Studie Basisbekwaam en Vakbekwaam 2020-2021 

2 

De bijeenkomsten zijn opgebouwd volgens een vast stramien 

 Gezamenlijke verkenning rondom een theoretisch onderwerp 

 Verbinding theorie aan de werksituatie, jonge of oude kind 

 Leerlijnen en materiaalkennis, jonge of oude kind 

 Klassenmanagement: doelen – plannen – handelen – reflecteren 

 Eigen ontwikkeling 

Tijdens de bijeenkomsten is er ruimte voor inbreng van de leerkrachten, zo ontstaat er 

afstemming tussen het handelen in de praktijk en de geboden theorie. 

 

Leren wordt zeer versterkt door het ontvangen van feedback. Alle leerkrachten worden 

bezocht op de werkvloer en er vindt een reflecterend gesprek plaats. Een groepsbezoek 

duurt 30 minuten en het gesprek duurt eveneens 30 minuten. Twee bezoeken worden 

verzorgd door AVE.IK en twee bezoeken door de werkplekcoach. 

 

De inhouden 

We focussen op de moderne manier van omgaan met het materiaal, doelgericht werken en 

het werken met variaties. Leerkrachten worden gestimuleerd hun eigen creatieve manier van 

denken in te zetten. 

 

Tijdens de studie basisbekwaam komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 Modern Montessorionderwijs 

 Houding van de leerkracht 

 De lijn van het kind en de lijn van de leerkracht 

 Verfrissende materiaalkennis 

 Signaleren, observeren en registreren 

 Specifieke montessoritermen, de betekenis en de achtergronden 

 Verantwoordelijkheid 

 Kosmische educatie 

 

Tijdens de studie vakbekwaam komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 Leerlijnen 

 Werken met doelen 

 Van nakijken naar feedback geven 

 Anders verantwoorden 

 Nieuwe montessoritermen: het belang van de verwerking, de 4e trap, de 

Montessori Minutes 

 Verdiepende  materiaalkennis 

 Observeren 

 Kosmische educatie 

 Geometrie 

 Zelfregulatie en breinleren   
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Bij de start van het traject ontvangen alle deelnemers een uitnodiging voor een dropbox, 

hierin worden alle inhouden gedeeld.  We stimuleren deelnemers elkaars werk te delen.  

 

De leerkrachten die de opleiding basisbekwaam volgen en de leerkrachten die de MoVe 

verfrissend opfrissen volgen ontvangen taken. De taak wordt gedeeld met de overige 

deelnemers en van feedback voorzien door de coach van AVE.IK. Zo ontwikkelen alle 

deelnemers een eigen wikifolio. Elke deelnemer wordt ook begeleid door een werkplekcoach 

van de school die de ontwikkeling van de deelnemende leerkrachten volgt en stimuleert. 

 

Leerkrachten die opgaan voor het diploma montessori basis- of vakbekwaam 

Na de studie worden 2 bijeenkomsten gepland, waar leerkrachten die opgaan voor het 

montessoridiploma zich voorbereiden op het montessori examen. Voor hen geldt het extra 

aanbod: 

 Uitleg van de opbouw van en voorbereiding op het examen 

 Nieuwe materiaal aanbiedingen, oefenen en materiaaltentamens 

 Beoordeling totale wikifolio door de opleider  

 Het montessori-examen. Het examen wordt aangevraagd als voldaan is aan alle 

taken. Naast de opleider en de werkplekcoach is hierbij een gecommitteerde 

namens de NMV aanwezig. Bij voldoende afsluiting ontvangt de deelnemer het 

montessoridiploma basis- of vakbekwaam voor het basisonderwijs.  

 

De bezetting 

De bijeenkomsten en twee groepsbezoeken worden verzorgd door diverse ervaren, NMV 

gecertificeerde en inspirerende opleiders van AVE.IK. 

 

De omstandigheden 

We verzorgen de scholing bij u op locatie. De voorbereide omgeving dient zo ingericht te zijn 

dat de montessorimaterialen voorhanden zijn. Tijdens de bijeenkomsten is er een korte 

pauze met een eenvoudige maaltijd.  

 

De kosten 

De kosten bedragen € 2.000,- per deelnemer voor de studie basis– of vakbekwaam en  

€ 1.000,- per deelnemer voor de MOVE. 

 

Met hartelijke groet,  

Namens AVE.IK 

Esther Pelgrom 

Jacqueline Hendriksen 


