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Montessori Aanbod

Van A tot Z Montessori

Opleidingen en Cursussen
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Beste lezer,

Met gepaste trots presenteren wij in deze gids ons 
montessori-aanbod.
Van A tot Z Montessori! Een gevarieerd aanbod voor iedere 
montessoriprofessional.

Wij werken met NMV-opgeleide opleiders en begeleiders die naast 
hun diversiteit aan ervaringen ook enthousiasme én inspiratie 
brengen.  Onze  Montessoriopleiding is erkend door de Nederlandse 
Montessori Verenging en is aangesloten bij het Netwerk NMV-
opleiders.

Onze  website www.montessoriopleiding.com is een goede 
informatiebron en een actief middel voor onze communicatie met 
onze studenten en iedere andere belangstellende voor 
montessori-opvoeding en onderwijs. 
Wij plaatsen updates en foto’s van activiteiten om een indruk te 
geven van hoe wij ons aanbod vormgeven.

Sinds september  2019 bieden wij bij elke opleiding een gratis 
verzorgde maaltijd aan, verzorgd door de Smulhoeve! Vanaf 17:15 
uur kan ieder mee - eten in de team kamer. Dit is een echt succes 
gebleken!

We zien er naar uit voor ieder een bijdrage te leveren aan de 
versterking van het vakmanschap van iedere montessoriprofessional.

Namens het team van de Haagse Montessori Opleiding wensen wij 
ieder een prachtig schooljaar!

Martine Lammerts
Montessoristudieleider

Voorwoord 

Monte�ori
Opleiding

D E   H A A G S E

https://www.montessoriopleiding.com/


3

De keuze is het begin 
van alle groei
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Montessori Basisbekwaam

De ontwikkeling van je montessoribasisbekwaamheden staat centraal. 
Wij bieden een combinatie van het gedachtengoed van Maria Montessori en 
hedendaagse onderwijskundige inzichten. 

De opleiding tot basisbekwaam is 1 jarig. We starten in september en ronden 
af het jaar daarop in september: Een volledig jaar om je te ontwikkelen en je 
bewijzen te verzamelen! Uiteraard kun je eerder examen doen.

Wij bieden een gevarieerd aanbod door onze opleiders met:
* Inspiratie-avonden op locatie waarbij wij ‘Good Practice Montessorischolen’

bezoeken;
* Gastdocenten die actualiteiten binnen het montessorionderwijs delen met

de cursisten in een workshop;
* Theorie & Didactiek over álle ontwikkelingsdomeinen;
* Werkmomenten met montessorimaterialen;
* Portfoliogesprekken en bewijsavonden;
* Onze eigen en unieke montessoriwebsite;
* Veel achtergrond en alle inhouden digitaal.

+ Elke bijeenkomst een gratis heerlijke avondmaaltijd verzorgd door de
Smulhoeve! vanaf 17:15 uur kan je in de teamkamer mee - eten.

Gedurende de opleiding toon je jouw montessoribasisbekwaamheden aan 
in je portfolio. Je ontvangt 2x een werkplekbezoek met verslag van onze 
opleiders. De werkplekcoach van de school is aanwezig bij het NMV-examen 
montessoribasisbekwaam. 
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Montessori Vakbekwaam

De opleiding tot montessorivakbekwaam is 1 jarig, zij kan uiteraard 
ook modulair gevolgd worden. Deze opleiding is voor iedere 
montessoriprofessional: 
Zij die klaar is met montessoribasisbekwaam, zij die al langer werkt in het 
montessori-onderwijs en weer wil opfrissen!

Als montessorivakbekwame leraar beschik je over kennis, kunde en visie die 
samenkomen in je kosmische houding.
We starten in september 2020 en ronden af met het NMV-examen in juni 
2021.

Ons aanbod richt zich op de montessorivakbekwaamheden met:

• Nieuwe kosmische inhouden en materialen in het grote geheel;
• Verdieping & verrijking op de  ontwikkelingsdomeinen met

materiaal;
• Socialisatie, Periode van Groei en onze pedagogische opdracht;
• Feedback leren geven en vragen stellen;
• Vooral kinderen aanzetten tot verwondering en onderzoek in de

krachtige  omgeving.

Inhouden Montessorivakbekwaam

• Practical Life & The Impact of movement;
• Meaningful context for learning;
• Psycho - Geometrie /Aritmetica / Grammatica;
• WMBO materiaal: signaleren en registreren;
• Verrijking met montessorimateriaal;
• Onderzoekende houding + de kracht van vragen stellen;
• KOO The Great Lessons + Big History;
• Onderzoek op je werkplek als NMV-examenonderdeel;
• Good practice bezoeken.

+ Elke bijeenkomst een gratis heerlijke avondmaaltijd verzorgd door
de Smulhoeve! vanaf 17:15 uur kan je in de teamkamer mee - eten.

Monte�ori
Opleiding

D E   H A A G S E

Aanmelden

https://www.montessoriopleiding.com/
https://www.montessoriopleiding.com/inschrijven-montessoriopleiding


6

NMV Opleiding Het Jonge Kind

Ook bieden we onze NMV-montessoriopleiding Jonge Kind 0 t/m 3 jaar aan!

Deze opleiding biedt de montessoribasis voor het jonge kind voor de 
pedagogisch medewerker op een kinderdagverblijf,  peutergroep en/of 
buitenschoolse opvang. 

Hier maak je kennis met de pedagogische en didactische uitgangspunten 
van Maria Montessori.
Gedurende 10 bijeenkomsten leer je meer over het montessoriconcept. Je 
vertaalt de theorie naar je eigen praktijk. 

Je werkt daarbij aan je eigen houding. De ontwikkelingsfasen van het jonge 
kind leer je kennen. Uiteraard werken we met verschillende materialen voor 
jonge kinderen en bezoeken we ‘good-practice’ locaties. 

Je rondt de cursus af met het NMV-eindgesprek en ontvangt het 
NMV-diploma voor het jonge kind.

+ Elke bijeenkomst een gratis heerlijke avondmaaltijd verzorgd door 
de Smulhoeve! vanaf 17:15 uur kan je in de teamkamer mee - eten.
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NMV Cursus Leidinggevenden

Deze NMV Cursus voor leidinggevenden is geschikt voor directeuren en 
interne begeleiders! 

Dit jaar verzorgt onze montessori-opleiding de NMV-montessoricursus voor 
leidinggevenden. 

Montessoriaans leidinggeven vraagt om inzicht in jezelf, inzicht in de ander 
en inzicht in - en begrip van montessori-onderwijs en - opvoeding. 
Deze aspecten vormen de rode draad tijdens de 7 bijeenkomsten van deze 
cursus. De ontwikkeling van je leiderschapsvaardigheden staat centraal. 
Reflectie, stil staan en vooruitkijken en elkaar bevragen maken onderdeel 
uit van deze cursus.

Wij bieden een combinatie van het gedachtegoed van Maria Montessori 
en hedendaagse onderwijskundige inzichten. Je ontmoet collega-
directeuren en werkt aan je eigen actie-onderzoek. Een bezoek aan een 
andere montessori-instelling en interview met een collega-directeur maken 
onderdeel uit van de cursus.

De NMV-cursus  is 1 jarig. We starten in januari 2020 en ronden af het jaar 
in december: Een jaar om je te ontwikkelen en je bewijzen te verzamelen 
tot montessori leidinggevende! Deze cursus leidt tot een NMV-Montessori 
certificaat voor leidinggevenden in een montessori-organisatie.

Onze missie is geslaagd wanneer je de groei hebt doorgemaakt van leider 
op een montessorischool naar montessori leidinggevende.

 7 bijeenkomsten | NMV Gecertificeerd | Inclusief Luxe Lunch | Gastsprekers 
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NMV Audit Traject Begeleiding

De Nederlandse Montessori Vereniging - NMV - hanteert een vierjarencyclus 
van haar waarderend auditen. Elke Montessori - Instelling komt in deze vier 
jaar aan de beurt. Het proces van erkenning is gericht op de ontwikkeling 
van de montessori-instelling en de verantwoording daarop. 

De Nederlandse Montessori Vereniging verstrekt de instelling het NMV-
erkenningslogo na positieve waardering van de NMV-auditcommissie. 

De NMV Audit Trajectbegeleiding  biedt u een stevige basis vooraf aan een 
NMV Audit. In het begeleidingstraject ontvangt u op gewenste onderdelen,  
of via onze 360 graden methode, feedback over de Montessorikwaliteit van 
uw instelling. 

Onderdelen van een NMV Audit begeleidingstraject zijn :
- Een schoolbezoek door onze Montessori Professional:
- Feedback op gewenste onderdelen of gehele
montessorikwaliteit van uw instelling

- Schriftelijke rapportage van de bevindingen en
mondelinge toelichting daarop.

En eventueel een praktische studiedag bestaande uit :
- Duidelijke uitleg inhoud NMV Audit aan het team
- Vragen én antwoordronde van het team aan

de Montessori Professional
- Inspirerende brainstorm met het team via een

Retrospectief
- Observatie van de voorbereide omgeving en

feedback hierop.
Monte�ori
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Montessori meesterschap

Vanaf januari 2021 bieden wij onze nieuwe montessori-
opleiding aan: Montessori Meesterschap.
We zijn van mening dat leren en ontwikkelen nooit stil staat en 
wij willen graag nog meer  verbinden  vanuit de praktijk, de 
ervaringen en de theorie. 

De parels uit de praktijk komen terug bij onze nieuwe montessori-
opleiding Montessori Meesterschap. Vanaf januari 2021 bieden we dit aan 
in 7 bijeenkomsten gedurende een jaar. Na basisbekwaam en vakbekwaam 
verzorgen wij graag nog een verdiepingsmogelijkheid voor al die leraren 
die al een tijd werkzaam zijn en graag willen ont-moeten en nieuwe kennis 
willen opdoen. Vanuit de verschillende ontwikkelingsdomeinen komt met 
name de vakdidactiek aan de orde. Door opnieuw te kijken naar de 
essenties van de materialen, meer zicht hebben op de doorlopende 
ontwikkelingslijnen en het houden van reflectiemomenten tillen we elkaar 
naar nog meer montessori in je praktijk.

Maaike en Martine werken aan dit nieuwe opleidingsaanbod, zij 
ontwerpen graag verder, zoals we ook willen zien bij de kinderen.
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Montessori Coaching en Begeleiding

Studenten die zich willen bekwamen tot montessorileid(st)er volgen 
enerzijds theorie-uren in de avonduren en krijgen anderzijds 
praktijkbegeleiding om zo het geleerde optimaal in praktijk te brengen.

 De student toont in de praktijk aan op welke bekwaamheden hij / zij 
begeleiding wenst te ontvangen.

De afstemming met de werkplekcoach, de student en onze begeleider 
is onlosmakelijk verbonden. Elke student geeft in zijn/haar 
reflectieverslagen aan waar de ontwikkelaccenten liggen. 

De Nederlandse Montessori Vereniging (NMV)
streeft naar volledig vakbekwame montessoriprofessionals.
Bij montessoricoaching gaat het verder dan de praktijk. Je hebt een eigen
coachvraag waar je verheldering op wilt. We gaan aan de slag met je eigen
coachvraag en die kunnen gaan over (on)zekerheden,loopbaanontwikkeling,
positieversterking, contactlegging, persoonlijke groei waarbij je je potentie
onderzoekt en inzet.

Ben jij voor jezelf, leerkracht(en) of collega’s naar iemand opzoek die je kan 
helpen bij het verstevigen van de montessoribasis? 
Wij bieden dat aan. Individueel of in teamverband, al dan niet met 
een trainersdag, montessoriteamdag, video -interactiebegeleiding of 
gastspreker. In alles zetten we in op coaching en begeleiding op maat van 
de school en/of student.
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Montessori Beeld Coaching 

Succes gebleken dus ook dit jaar bieden wij ook Montessoribeeldcoaching.
Voor iedere montessoriprofessional op de werkvloer een krachtig middel 
tot verdere groei. Bij beeldcoaching worden korte opnames van dagelijkse 
interactiemomenten gebruikt.

Wat zie je en wat gebeurt er? Wat doe je en wat doe je niet? Welke vragen 
hoor je jezelf stellen?

Montessori Beeldcoaching is  ook op bouwniveau en teamniveau inzetbaar. 
Het blijkt – als de schroom om naar jezelf te kijken eenmaal 
overwonnen is – bijzonder inspirerend te zijn. Leraren leren beter kijken 
naar hun gedrag en kunnen daardoor beter afstemmen op de kinderen en de 
omgeving waar ze zich in bevinden. Blinde vlekken worden zichtbaar.

Startpunt van het gesprek zijn stukken film, ‘stills’, foto’s of een storyboard 
uit video opnames. Daarbij gaat het niet alleen over het DOEN. Dat is bij 
voorbaat te oppervlakkig. Onderwerp van gesprek zijn ook zaken ‘onder de 
waterlijn’. In dat voelen zit het echte leren.  Onze montessoribeeldcoach 
legt de kern goed in beeld vast  en stelt de juiste vragen zodat de coachee 
zijn of haar antwoorden vindt.
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Montessori Focused Version op Maat
Incompany

Wij begrijpen als geen ander hoe belangrijk het is om binnen de 
montessori-instelling een goede basis aan kennis te hebben over 
montessori - onderwijs en opvoeding. Wanneer gedegen montessori kennis 
aanwezig is, is de leerkracht  zeker en bekwaam en ligt de focus op het kind 
en zijn ontwikkeling. Wij bieden op locatie onze verschillende 
montessori-inhouden aan. Afhankelijk van jullie ontwikkel vraag, stemmen 
we af op wat passend is in ons aanbod en wat jullie Focus zal zijn als 
organisatie. Daarin is veel mogelijk. 

De meeste incompany aanvragen gaan over de opleiding Montessori Basis 
Bekwaam.  Heeft u team meer behoefte aan verdieping?  Dan kan ook de 
Montessori Opleiding Vakbekwaam of Montessori Opleiding het Jonge kind 
op locatie worden gegeven. Een combinatie van verschillende modules is 
natuurlijk ook mogelijk.

Het voordeel van een Montessori Opleiding op locatie is dat de leerkrachten 
en/ of leidinggevenden op een zelfde wijze onderwezen worden,  met elkaar 
in gesprek kunnen over het montessori aanbod in de klassen en hierdoor 
een eigen montessori-cultuur ontstaat waarbij de leerkrachten elkaar 
kunnen helpen bij hun ontwikkelingen.

Wilt u meer informatie? Bezoek dan onze website en vul het 
contactformulier in. Wij nemen binnen een dag contact met u op. 
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Praktische Informatie

Iedereen is welkom om onze montessori-cursussen c.q. opleidingen te volgen. 
We stemmen af op de student wat mogelijk en wenselijk is.

Wij bieden onze montessori-opleidingen ook in-company aan. 
We komen graag op locatie. Daarnaast is het
mogelijk om een aanbod op maat samen te stellen die aan uw specifieke vraag 
voldoet, onze Montessori Focused Version.

U kunt zich inschrijven voor de opleidingen en cursussen door 
het inschrijfformulier in te vullen op onze website. 
U krijgt een ontvangstbevestiging per mail. Martine Lammerts neemt zo nodig 
contact met u op. Een (telefonisch) intakegesprek kan deel uitmaken van de 
inschrijfprocedure.

De montessori-opleidingen en cursussen zijn door de NMV ontwikkeld en als 
product gecertificeerd. Onze montessori-opleidingen/cursussen volgt u in 
deeltijd. Na succesvolle afronding ontvangt u het landelijk erkende diploma/
certificaat van de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV).

NMV-Erkenning
Onze opleidingsinstelling is door de NMV erkend, we werken met 
NMV-gediplomeerde begeleiders en opleiders
en volgen de NMV-examenreglementen. Eenmaal in de vier jaar verleent de NMV 
onze Haagse Montessori-opleiding de NMV-erkenning tot het uitvoeren van ons 
aanbod. 

Opleidingslocatie:
 Montessorischool Leidschenveen
 Cicerostrook 1
 2493 ZL Den Haag

Voor actuele startdata kijk op onze website. 

Monte�ori
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Samenwerking met de DNKRS

deDNKRS is expert op het gebied van hulp en onderwijs aan hoogbegaafden. 
deDNKRS biedt gespecialiseerde hulp bij problemen die samenhangen met 
hoogbegaafdheid. 

Onze activiteiten bevinden zich op het snijvlak van onderwijs en zorg.

Trainingen, cursussen, lezingen, workshops en advies | Hoogbegaafd

deDNKRS biedt maatwerk op het gebied van teamtrainingen, workshops en 
lezingen, begeleiding, verrijkingsklassen en advies voor basisscholen. Wij 
streven naar trainingen die de leerkrachten enerzijds theoretische kennis 
bieden en hen anderzijds in staat stellen deze kennis direct toe te passen in de 
dagelijkse onderwijspraktijk. 

Elke training kent dan ook een theoretische en een praktische component.

Wij informeren u graag persoonlijk over onze mogelijkheden. 

deDNKRS is gespecialiseerd in montessorionderwijs voor hoogbegaafde 
leerlingen. Onze medewerkers zijn naast specialist hoogbegaafdheid, 
afgestudeerd aan de montessoriopleiding en hebben ruime ervaring in het 
lesgeven aan hoogbegaafde leerlingen in de montessorischool. 

Het montessorionderwijs biedt volop kansen voor hoogbegaafde leerlingen. 
deDNKRS maakt in haar trainingen en adviezen gebruik van deze kansen.

Brigit Brinkman
Hildi Glastra van Loon
Meike van Wegen
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Samenwerking met TOPIC

Topic S.c is een familiebedrijf uit Lodz/Polen en wij voeren een uitgebreid 
en hoogwaardig assortiment Montessori materiaal, meubilair en algemeen 
educatief materiaal voor ontwikkelingsgericht onderwijs. We ontwerpen en 
produceren innovatieve producten voor onder andere kosmisch onderwijs en 
werken nauw samen met specialisten uit het onderwijsveld. 

Bijna 25 jaar geleden stonden wij mede aan de basis van de Montessori 
beweging in Polen en hebben we, destijds samen met Nienhuis, de 
onderwijsafdeling van de Maria Curie-Skłodowska-universiteit in Lublin 
uitgerust met een set materiaal voor de eerste Montessori opleidingen.

Inmiddels is er een omvangrijke en sterk groeiende Montessoribeweging 
in Polen en vandaag de dag zijn we nog altijd intensief betrokken bij deze 
beweging. 

Op veler verzoek hebben we in 2017 besloten onze vleugels uit te slaan naar 
Nederland, België en de Duitstalige landen. Speciaal hiervoor zijn we een 
samenwerking aangegaan met Menno Boontje van Fazeolo Educational. 
Menno is al ruim 30 jaar actief in het (Montessori) onderwijs en beschikt over 
een omvangrijk, wereldwijd netwerk.
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Ons Montessori Team
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Ons Montessori Team ziet er naar uit jullie te 
ontmoeten! 

Anne Elzerman

Brigit Brinkman 

Ingrid Bes

Dé Matthijssen 

Nicoline van Ginkel 

Mireille Bokhove 

Ingrid Valk

Kathy Demeulemeester 

Esther Balsem 

Maaike Kramer 

Edine Honders   

Anne Schiereck

Martine Lammerts

https://www.montessoriopleiding.com/copy-of-onze-opleiders
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Daar waar men elkaar 
ontmoet zijn geen totaal ontwetenden. 
Daar zijn ook geen almachtige wijzen.
Daar zijn slechts mensen die samen 

proberen meer te leren dan zij al weten.

Freire
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www.luxproductions.nl

Cursus

Montessoriaans
Leidinggeven

NMV Erkend
Nederlandse Montessori Vereniging

http://montessori.nl/
https://www.montessoriopleiding.com/
https://dednkrs.nl/
https://imi-global.nl/
https://www.luxproductions.nl/
http://www.dearend.nl/
https://www.luxproductions.nl/
https://www.montessoriopleiding.com/nmv-directeuren-cursus-2019
https://www.montessoriopleiding.com/nmv-directeuren-cursus-2019
http://montessori.nl/



