
Erkenningscriteria volgens  
 Nederlandse Montessori Vereniging

2018

N.M.V.
Waarderingskader

Waardering van de zelfevaluatie van opleidingsinstituten 
en -instellingen voor montessori-educatie 

0-12 jaar

neder landse 
montessor i
ve ren ig ing



NMV Document
December 2018
Montessori educatie 0 -12 jaar.

Colofon

Copyright  December 2018 Nederlandse Montessori Vereniging
www.montessorikwaliteit.com  |  www.montessori.nl
Auteur: :  Nederlandse  Montessori  Vereniging  –  MOC  i.s.m.  netwerk  18+ 
 Vormgeving: Felicity van Oort - www.luxproductions.nl ©
Fotografie: Felicity van Oort 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, 
geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever - Nederlandse Montessori Vereniging ©



Naam van het opleidingsinstituut 
/ de instelling voor montessori-

educatie 0-12 jaar:

Adres
Postcode en plaats

Naam montessoristudieleider
Naam voorzitter NMV-Audit

Naam NMV – Auditoren

Datum

U kunt dit formulier digitaal invullen. 

Dit waarderingskader is bedoeld als:

- ‐   Reflectie en (tussentijds)evaluatiemiddel voor uw opleidingsinstituut, -instelling voor     
      montessori-educatie.
- ‐   Waarderingskader bij de NMV-audit. De NMV-auditor gebruikt deze lijst bij haar NMV-Audit 
       om tot waardering te komen voor uw opleidingsinstituut, -instelling voor montessori-
       educatie.

NMV Waarderingskader Montessoriopleiding

Waardering van de zelfevaluatie van opleidingsinstituten 
en instellingen voor montessori-educatie
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Bekwaamheden  en  professionalisering  van  NMV- ‐opleiders 
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1 Inleiding
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Met hulp van de aangeleverde bewijzen wordt de zelfevaluatie gewaardeerd tijdens de NMV-Audit 
op de NMV-erkenningscriteria.

Het waarderingskader sluit af met een conclusie en eindwaardering.

De waardering in de hierna volgende criteria hebben de volgende betekenissen.

A = Niet te waarderen wegens ontbreken van voldoende informatie of n.v.t.
B = Gedeeltelijk waargenomen, verbeteringen zijn nodig.
C = Gedeeltelijk waargenomen, verbeteringen zijn wenselijk.
D = Waargenomen en biedt mogelijkheden voor verdere ontwikkeling.
E = Volledig waargenomen, voorbeeld voor andere instellingen.
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1 Visie op montessori-educatie

Notities & Aanvullingen :

2

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Visie

Het instituut/de instelling voor montessori-educatie onderschrijft de 
missie van de Nederlandse Montessori Vereniging.

Zij onderschrijft het NMV-document ‘Visie op innovatief montessori 
onderwijs 2016’, de “Gulden tien” en de “7 redenen van het kind” dat 
zich uit in de inhoud van het aanbod.

Het instituut/de instelling voor montessori-educatie legt 
aantoonbaar relaties tussen de achtergronden van de montessori-
educatie visie en hedendaagse beproefde nieuwe ontwikkelingen.

De montessoribekwaamheden worden gehanteerd voor de 
opleidingen montessoribasis- en montessorivakbekwaam

De doelstellingen van het instituut/de instelling voor 
montessori-educatie passen in het kader van het montessori-
opleiden.

De werkwijze en de uitgangspunten van onze instelling worden 
gerespecteerd door de ouders van onze kinderen.

De visie op montessori-educatie staat beschreven in de doelstelling 
van het aanbod.

Wij waarderen de indicatoren van de Commissie Toelating en Erkenning voor onze instelling / ons 
instituut als volgt.

A    B    C    D   E



De  organisatie  en  structuur  van  het  instituut/ de  
instelling  voor  montessori- ‐educatie  2

3

Notities & Aanvullingen :

2

2.1

2.2

2.3

2.4

De Organisatie en structuur

NMV-examenreglementen worden gevolgd

Het werkplekleren maakt onderdeel uit het aanbod montessoribasis- 
en montessorivakbekwaam.

Van iedere NMV gecertificeerde cursus zijn evaluaties van studenten 
beschikbaar.

In het cursusaanbod zijn inhouden, bekwaamheden en evaluaties 
beschreven.

Wij waarderen de indicatoren van de Commissie Toelating en Erkenning voor onze instelling / ons 
instituut als volgt.

A    B    C    D   E



3 Deskundigheid en formele verantwoording   

Notities & Aanvullingen :

4

3

3.1

3.2

Deskundigheid

De formele verantwoordelijkheid staat beschreven.

De kwaliteit van het curriculum, de uitvoering en de toetsing en 
evaluatie staat beschreven. 

Wij waarderen de indicatoren van de Commissie Toelating en Erkenning voor onze instelling / ons 
instituut als volgt.

A    B    C    D   E
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Bekwaamheden en professionalisering van NMV- ‐opleiders 4

Notities & Aanvullingen :

4

4.1

4.2

4.3

Bekwaamheden en professionalisering

De NMV-opleider is individueel lid van de NMV en draag actief bij 
aan ontwikkelingen in het netwerk 18+.

De NMV-opleider heeft blijk gegeven montessori specifieke 
kwaliteiten te bezitten die hem of haar geschikt maken als montessori 
opleider.

De NMV-opleider is in het bezit van een door de NMV uitgereikt 
volledig montessori-diploma voor het basisonderwijs dat wil 
zeggen een diploma met praktijkaantekening.

Wij waarderen de indicatoren van de Commissie Toelating en Erkenning voor onze instelling / ons 
instituut als volgt.

A    B    C    D   E
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Werkwijze, methodiek en didactiek  
  

5

Notities & Aanvullingen :

5

5.1

5.2

5.3

Werkwijze, methodiek en didactiek
Het instituut/de instelling voor montessori-educatie (opleiders) 
hanteert het pedagogisch didactisch concept volgens montessori-
uitgangspunten.

Het pedagogisch didactisch montessoriconcept is beschreven in 
overeenstemming met de NMV-bekwaamheden.

Het instituut/de instelling voor montessori-educatie heeft de 
werkwijze, methodiek en didactiek geïntegreerd met evidenced 
based onderwerpen.

Wij waarderen de indicatoren van de Commissie Toelating en Erkenning voor onze instelling / ons 
instituut als volgt.

A    B    C    D   E
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Curricula en toetsing   
  

6

Notities & Aanvullingen :

6

6.1

6.2

6.3

Curricula  en  toetsing 
Het instituut/de instelling voor montessori-educatie rondt af 
volgens de NMV- examenreglementen in bijzijn van de NMV-
gecommitteerde.

NMV-cursussen dienen over evaluaties van studenten te beschikken.

Het instituut/de instelling voor montessori-educatie verzamelt 
systematisch de gegevens van afgestudeerden.

Wij waarderen de indicatoren van de Commissie Toelating en Erkenning voor onze instelling / ons 
instituut als volgt.

A    B    C    D   E
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De  zelfevaluatie  van  het  instituut/de  instelling  voor  
montessori- educatie .
  
  

7

Notities & Aanvullingen :

7

7.1

7.2

De Zelfevaluatie

De zelfevaluatie van het instituut/de instelling voor montessori-
educatie bevat richting en ontwikkeling

De zelfevaluatie beschrijft hun ontwikkelpunten.

Wij waarderen de indicatoren van de Commissie Toelating en Erkenning voor onze instelling / ons 
instituut als volgt.

A    B    C    D   E
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Toelichting & Advies

Waardering van de Auditcommissie

Toelating en erkennen

Her-audit bij verkrijgen en erkennen

Behouden erkenning

Her-audit bij behoud en erkenning

Intrekken NMV-Erkenning



Plan voor de toekomst

14



Overige Notities

16
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