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NMV Zelfevaluatie

neder landse 
montessor i
ve ren ig ing

Het instituut / de instelling voor montessori-educatie 0-12 jaar beschrijft in de zelfevaluatie de 
kwaliteit en de ontwikkelingsdoelen. 

De zelfevaluatie is een belangrijk onderdeel van de NMV-Audit.
De verantwoordelijkheid ligt bij het instituut / de instelling voor montessori-educatie. Zij past 
toe en legt uit waarom zij voldoet aan de gestelde NMV-criteria en waarom zij zich een erkende 
montessoriopleidingsinstituut / -instelling noemt.

De vorm van de zelfevaluatie is vrij maar moet voldoen aan het beantwoorden van de 
zelfevaluatievragen.

Er wordt als bijlage bij de zelfevaluatie verlangd dat de aanvrager inzage geeft in noodzakelijke

- Voorbeelden van opleidingsinhouden behorende bij de NMV-bekwaamheden
- Voorbeelden van werkplekbezoeken
- Voorbeelden van de organisatie in vorm en uitvoer
- Voorbeelden van portfolio’s
- Voorbeelden van NMV-Eindgesprekformulier
- Voorbeelden van actieve bijdrage in de NMV

Wat overigens noodzakelijk geacht kan worden bij de aanvraag om tot een goede waardering te 
komen.



De zelfevaluatie

1. Licht toe op welke wijze en met welke inhouden uw opleidingsinstituut/-
instelling bijdraagt tot het ontwikkelen van de NMV-bekwaamheden.

2. Hoe ontwikkelt het opleidingsinstituut/-instelling zichzelf op deze drie
invalshoeken:

3. Welke ontwikkelingen hebben prioriteit en waarom?

4. Wat heeft u daarvoor nodig?

5. Waarmee en hoe toont u aan dat u zelf actief bent in de Vereniging?

Stuur de relevante stukken die aantonen en passend zijn bij uw 
montessorivisie, de werkwijze waar uw instelling / instituur voor staat en 
waartoe de instelling / instituut zich ontwikkelt + de zelfevaluatie aan de 
NMV-auditcommissie: nmv-secretariaat@montessori.nl

A
Opvoeding &  Onderwijs

B
Professionalisering

C
Organisatiekenmerken
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