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Uitgangspunt NMV Kwaliteitskader

De Montessoriacademie ( MA)

Het bestuur van de NMV faciliteert  organiseert en bewaakt de kwaliteit van 
instituten/instellingen voor montessori-educatie en producten en diensten ten 
behoeve van montessori-educatie 0-12 jaar.

- De virtuele Montessori academie staat vermeld op de NMV-website.
Zij is een virtuele wegwijzer van het aanbod van NMV-gecertificeerde producten
en diensten en NMV-erkende opleidingsinstituten/instellingen 0-12 jaar en
12-18 jaar.

- De virtuele Montessori academie biedt een voldoende en kwalitatief
goed NMV-gecertificeerd opleidingsaanbod op het terrein van montessori-
educatie voor alle montessoridoelgroepen in Nederland en desgewenst in het 
buitenland.

- De virtuele Montessori academie vervult een regiefunctie wat betreft kwaliteit
en beschikbaarheid van
het NMV-aanbod voor alle doelgroepen.

- De virtuele Montessori academie zorgt voor een adequate verspreiding van de
informatie aan het
opvoedings- en onderwijsveld.



Het NMV-bestuur verleent :
de NMV-erkenning aan instituten/instellingen
de NMV-certificering aan diensten/producten

Virtuele verzamelplaats van gecertificeerde
NMV-diensten en producten
& NMV-erkende opleidingsinstituten / instellingen

Het instituut/instelling werkt met bevoegde NMVopleiders,
hanteert de NMV-opleidingsdocumenten &
NMV-gecertificeerde producten.
Zij voldoet aan de NMV-gestelde criteria van de NMVaudit.
Het instituut/de instelling geeft de NMV-diensten zelf
vorm in duur en inhoudelijke accenten.
Deze diensten worden in de audit beschreven.
Eens per vier jaar vindt er een nieuwe audit plaats om te
waarderen of het instituut/instelling nog steeds opleidt,
handelt en vormgeeft vanuit de gestelde 
NMVErkenningscriteria

Nadat de erkenning heeft plaatsgevonden
ontvangt de instelling/instituut het 
NMVerkenningslogo
en het NMVerkenningsdocument.
Op het NMV -logo staat het jaartal van 
erkenning en de naam . Dit logo is vier jaar 
geldig, behalve wanneer de erkenning 
voortijdig wordt ingetrokken.

Nadat de erkenning / certificering heeft
plaatsgevonden mag het N.M.V.logo
gehanteerd worden.
Dit N.M.V.logo kan gebruikt worden op
de producten , diensten, website,
brochures, social media etc.
De NMV is eigenaar van de diploma’s en
certificaten,
examenreglementen, visiedocument
certificerings en - erkenningsdocument.

Nadat de certificering heeft plaatsgevonden
ontvangt de dienst/het product het 
NMVcertificeringslogo
en het NMVcertificeringsdocument.
In dit logo staat
het jaartal van certificering en de naam van
het product. Dit logo is vier jaar geldig voor
diensten, behalve wanneer de certificering
voortijdig wordt ingetrokken.
Materialen behouden hun certificering.
Diploma’s en certificaten kunnen zowel
nationaal als internationaal gebruikt
worden.

Ontwikkelaars / uitvoeders kunnen hun
diensten en/of producten
laten certificeren door de NMV. Dit
waarderen gebeurt door de NMVcertificeringscommissie.
Zij ontvangen
het NMV-certificaat voor de duur van vier jaar voor hun dienst. 
Wanneer deze diensten veranderen of uitbreiden, tijdens deze 
vier jaar, moet daar melding van worden gemaakt. 
De producten/diensten kunnen internationaal of nationaal 
gericht zijn. Het eigendomsrecht van deze producten/
diensten ligt bij de ontwikkelaars en
uitvoerder .
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Begripsbepalingen

Opleidingsinstellingen /-instituten

Begripsbepalingen
Er is sprake van
- Erkenning van NMV-instituten/instellingen voor montessori-educatie van 0-12 jaar.
- Certificering van NMV-diensten en producten

Producten zijn boeken en cursusmateriaal en diensten zijn opleidingen, trainingen, 
cursussen.Een NMV-dienst of product voldoet aan de NMV-certificeringscriteria* en kan 
zo wel ationaal als internationaal gericht zijn.

- Een dienst of product moet worden gecertificeerd door de
NMV-certificeringscommissie,ter verkrijging van het NMV-certificaat.

- NMV-diploma’s zijn eigendom van de NMV. De criteria tot het hiervan
behalen zijn vastgelegd in de examenreglementen van montessoribasis- en
montessorivakbekwaam.

NMV-certificaten zijn eigendom van de NMV. De criteria tot het behalen hiervan zijn
vastgelegd in het NMV-certificeringsreglement.

- Een afgeronde NMV-opleiding middels het NMV-examenreglement resulteert in een
NMV-diploma.

Een afgeronde NMV-cursus resulteert in een NMV-certificaat.

Montessori-opleidingsinstituten / montessori-opleidingsinstellingen zijn:
instituten / instellingen die voldoen aan de gestelde NMV-erkenningscriteria, 
vastgelegd in de NMV-audit procedure.



NMV-erkenning tot
 NMV-opleidingsinstituut/-instelling

- Het bestuur gebruikt in haar erkenningswerkwijze de NMV-audit tot NMV 
opeidingsinstituut/-instelling .

- De NMV-erkenning is 4 jaar geldig.

- De instituten / instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een 
  vervolg c.q. een nieuwe audit.

- De uitvoering van de NMV-audit tot erkenning als opleidingsinstituut/instelling is de 
  verantwoordelijkheid van de NMV.

- De instelling/instituut doet aanvraag bij het MC om de procedure tot erkenning te 
  starten en draagt de kosten van de erkenningsprocedure.

- Alle instituten en instellingen voor montessori-educatie en die lid zijn van het  
  Netwerk 18+, komen in aanmerking voor de NMV-erkenning.

- De NMV-erkenningscommissie beoordeelt of een instelling/instituut de 
  NMV-erkenning kan ontvangen.



NMV-Erkenningscommissie

Rechten van Uitvoering

1    De NMV-erkenningsgcommissie bestaat uit de groep NMV-auditoren: 2 leden van 
     het netwerk 18+, 1 lid vanuit netwerk 0-12 jaar en 1 onafhankelijke werkplekcoach  
     en onafhankelijke voorzitter, niet komend uit montessori-educatie.

2  De NMV-auditoren werken onafhankelijk, zijn niet verbonden aan het 
     opleidingsinstituut en zijn individueel lid van de NMV.

3   De voorzitter maakt het verslag en geeft het advies ter verkrijging of verlenging van 
      erkenningaan het NMV-bestuur.

 4   Het bestuur stelt de erkenning voor de duur van vier jaar vast.

1    De opleidingen en de cursussen die gezamenlijk ontwikkeld worden door het  
       netwerk 18+ zijn verbonden aan een NMV-diploma of NMV-certificaat.  

2    Producten die een instelling/instituut zelf ontwikkelt dienen gecertificeerd te 
       worden via de NMV-certificeringscommissie om ook het NMV-diploma of certificaat 
       te mogen uitreiken.

3   In de montessori-academie (MA) worden de NMV- gecertificeerde opleidingen/
      cursussen opgenomen als aanbod.

 4   Op de NMV-website staan de uitvoerders van deze NMV-diensten en producten.



Erkenningscriteria tot
NMV-opleidingsinstituut / NMV-opleidingsinstelling

Overzicht criteria ter waardering tot NMV
opleidingsinstelling, -instituut voor montessori-educatie

1 Het instituut/ de instelling is betalend lid van de NMV.
2Het instituut / de instelling 

A. beschikt over een positieve beoordeling van de zelfevaluatie die ter waardering
aan de NMV-Auditcommissie is voorgelegd.

B. vraagt om de 4 jaar een NMV-audit erkenning tot opleidinginstituut/instellingen
aan.

C. toont na 4 jaar aan welke ontwikkelingen zijn behaald en welke diensten /
producten er zijn gecertificeerd met welke geldigheidsduur.

1. De visie op montessori-educatie.
2. De organisatie& structuur van het opleidingsinstituut/de -instelling

voor montessori-educatie.
3. Deskundigheid en formele verantwoording
4. Bekwaamheden en professionalisering van NMV-opleiders
5. Werkwijze, methodiek en didactiek
6. Curricula en Toetsing
7. De zelfevaluatie van het opleidingsinstituut / de -instelling voor

montessori-educatie



Criteria van waardering van de
zelfevaluatie

AD 1 De visie op montessori- educatie :
De NMV-opleiders werken volgens de uitgangspunten van montessori-educatie 
zoals beschreven in de NMV-documenten: Visie op innovatief montessorionderwijs, 
Montessoribasis en vakbekwaam, NMV-bekwaamheden en zij onderschrijven de 
‘Gulden Tien’ en ‘ De 7 redenen van het kind’ 

AD 2 De organisatie en structuur van het opleidingsinstituut
/de -instelling voor montessori-educatie:
De organisatie en structuur zijn in overeenstemming met de examenreglementen het 
werkplekleren is een onderdeel hiervan.

AD 3 Formele verantwoording:
De formele verantwoordelijkheid ligt bij de opleidingsinstituten/instellingen. Zij 
draagt zorg voor de
kwaliteit van het curriculum, de uitvoering, de toetsing en de evaluatie. 
De opleidingsinstituten/instellingen dragen zorg voor de opleiders verbonden aan het 
instituut/instelling, zij dragen zorg voor het individuele NMV-lidmaatschap van hun  
opleiders.

AD 4  Bekwaamheden en professionalisering van NMV-opleiders. 

- De NMV-opleider is individueel lid van de Nederlandse Montessori Vereniging.
- De NMV-opleider neemt deel aan het netwerk 18+ en neemt deel volgens het 
Huishoudelijkreglement.
- De NMV-opleider werkt volgens de uitgangspunten van het visiestuk tot montessori-
educatie en onderschrijft de ‘Gulden Tien’ en de ‘7 redenen van het kind’
- De NMV-opleider is in het bezit van een door de NMV uitgereikt montessori-diploma 
voor het basisonderwijs.
- De NMV-opleider heeft na het behalen van dit diploma ten minste vijf volledige jaren, 
of in het geval van een deeltijdbaan naar verhouding het meervoud daarvan, in het 
montessori basisonderwijs een groep kinderen begeleid.
- De NMV-opleider draagt bij aan ontwikkelingen binnen het netwerk 18+.
- De NMV-opleider heeft blijk gegeven montessori specifieke kwaliteiten te bezitten die 
hem ofhaar geschikt maken als montessori opleider. (1)

- Om zijn bevoegdheid als NMV-opleider te behouden, dient de opleider: 
* per jaar de studiedagen van het netwerk 18+ bij te wonen,
* elk jaar gebruik te hebben gemaakt van de professionaliseringsmogelijkheden 

die de eigen opleiding collectief als individueel aangeboden heeft. 



AD 5: Werkwijze, methodiek en didactiek 
De opleiders hanteren het pedagogisch didactisch montessoriconcept en toetsen dit 
aan hedendaagse opvattingen en onderzoeken over methodiek en didactiek. Zij zijn 
‘evidenced-informed’ om montessori-educatie te plaatsen in de 21e eeuw. 

- (1) De opleider heeft bijvoorbeeld :
- een academische opleiding in een van de gebieden pedagogiek,

onderwijskunde,psychologie of sociologie
- een eerste graadsbevoegdheid in een voor de opleidingen relevant vakgebied
- ervaring van scholen in het begeleiden op innovatieve trajecten
- ervaring in het begeleiden van het realiseren of versterken van het montessori 
concept van de eigen school of meerdere montessorischolen.

- heeft deelgenomen aan werkgroepen die door montessori geledingen zijn geinitieerd 
ter bereiking van een montessori specifiek doel;

- door middel van publicaties over het montessori onderwijs blijk gegeven over een 
helder montessori concept te beschikken.  

AD 6: Curricula & Toetsing.

Het opleidingsinstituut rondt af volgens de NMV-examenreglementen in bijzijn van 
de NMVgecommitteerde. NMV-cursussen dienen over evaluaties van studenten te 
beschikken.

AD 7: De zelfevaluatie van het opleidingsinstituut/ de - instelling
voor montessori-educatie.

De zelfevaluatie :
- beschrijft de richting waartoe het instituut/de instelling zich heeft ontwikkeld als
montessoriopleidingsinstituut/instelling voor montessori-educatie;
* geeft de ontwikkelpunten aan.
* wordt aan de hand van bewijzen opgesteld.






