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Voorblad: André Kuipers opende de aanbouw van Metis Montessori 
Lyceum. Dat er zwarte gaten in de buitenwanden zitten heeft niks  
met ruimte(reizen) te maken. Dat wordt het kunstwerk Here comes  
the sun van Chris Kabel: in alle gaten komen lenzen die het binnen-
vallende licht breken, afbuigen, omdraaien, splitsen en bundelen (zie 
afbeeldingen pagina 14 en 15). Zo ontstaat een onderzoeksinstrument 
voor de leerlingen. Inspirerend: de praktijk maakt nieuwsgierig naar 
theorie. Foto: Ernstjan Cornelis, atelier PRO architekten. 

Inhoud

Van	de	redactie

Bob	Molier

Hoofdredacteur Montessori Magazine

	Ik	beloof	zo	veel.	Aan	mijzelf,	om	minder	tussendoor-
tjes	te	eten	en	meer	te	sporten,	aan	mijn	agenda	om	
die	niet	voller	te	maken	dan	ik	kan	uitvoeren.	En	ik	
beloof	mensen	met	wie	ik	samenwerk	om	te	zeggen	
wat	ik	doe	en	te	doen	wat	ik	zeg.	Veel	lukt	maar	ach	die	
tussendoortjes,	ach	die	volle	agenda!
Ik	ben	niet	de	enige	die	zich	het	vuur	uit	de	sloffen	
belooft.	Onze	tijd	vraagt	torenhoge	kwaliteit.	En	dus	
beloven	we	hoge	torens,	ook	in	het	onderwijs.	Sla	een	
willekeurige	schoolgids	open	en	de	beloftes	stromen	je	
tegemoet.	Montessori-,	dalton-	of	reguliere	school	dat	
maakt	niet	uit,	alle	beloftes	lijken	op	elkaar:	aandacht	
voor	het	individuele	kind,	zelfstandigheid,	we	halen	
het	beste	uit	uw	kind.
Maar	hoe	brengen	we	die	theorie	in	praktijk?	Zijn	
beloftes	resultaatverplichtingen	of	toezeggingen	om	
het	beloofde	na	te	streven?	In	dit	magazine	laten	mon-
tessorianen	in	het	basisonderwijs	zien	hoe	zij	beloftes	
aan	het	kind	waarmaken.	En	wat	kan	de	rol	zijn	van	de	
karakteristieken	voor	voortgezet	montessorionderwijs?	
Ouders	krijgen	tips,	het	Montessori	Ontwikkelcentrum	
werkt	aan	inspirerende	gesprekken,	wetenschappers	
helpen	om	nieuwe	inzichten	in	scholen	toe	te	passen.	
En	dat	we	ook	de	voorbereide	omgeving	niet	moeten	
vergeten	laat	Metis	Montessori	Lyceum	zien,	waar	
wanden	in	de	stiltecoupé	geluid	omzetten	in	warmte	
en	waar	buitenmuren	weldra	opgesierd	worden	met	
inspirerende	lenzen.
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De	eerste	schooldag	na	de	zomervakantie	

is	waarschijnlijk	overal	hetzelfde.	Bespie-

gelingen	van	de	schoolleiding,	opgedaan	

ergens	in	een	warm	en	ver	oord,	worden	

gedeeld	tijdens	de	eerste	plenaire	verga-

dering.	Het	is	ook	het	moment	waarop	de	

schoolleiding	graag	vooruitkijkt	naar	de	

doelen	voor	het	komende	jaar	en	zelfs	die	

voor	de	komende	jaren.	Het	is	een	vraag	

die	schoolleiders	voortdurend	bezighoudt:	

waar	moeten	we	met	onze	school	naar	

toe?	Dat	vraagt	om	leiderschap.	Of	het	

nou	bindend,	gedeeld,	dienend,	autoritair,	

of	spiritueel	leiderschap	is,	het	gaat	uitein-

delijk	om	een	proces	waarbij	een	individu	

een	groep	van	individuen	beïnvloedt	om	

een	gezamenlijk	doel	te	bereiken.1	

En	nu	is	er	onlangs	een	boekje	versche-

nen	over	montessoriaans	leiderschap,	

de	nieuwste	opbrengst	van	de	Neder-

landse	Montessori	Vereniging.2	Montes-

sori	(oud-)schoolleiders	beschrijven	in	

anekdotes	wat	volgens	hen	montessori-

aans	leiderschap	is	en	waartoe	het	zou	

moeten	leiden.	Ik	ga	niet	de	hele	inhoud	

van	het	boekje	verklappen;	de	herkenbare	

dilemma’s	van	docenten	en	schoolleiders	

zijn	het	lezen	waard.	Nou,	een	tipje	van	

de	sluier	dan,	misschien	niet	verras-

send:	montessoriaans	leiderschap	moet	

uiteindelijk	leiden	tot	leren	van	leerlingen	

in	termen	van	creativiteit,	maatschap-

pelijke	betrokkenheid	en	zelfstandigheid.	

Hier	komt	de	samenstelling	van	het	

team	om	de	hoek:	is	er	een	goede	mix	

van	montessorianen	die	bovengenoemd	

doel	voor	ogen	heeft	en	houdt?	Trekken	

we	(potentiele)	montessoridocenten	aan	

Richting

opdat	het	montessorigedachtegoed	blijft	

voortbestaan?

Over	die	laatste	vraag	heb	ik	zo	mijn	

twijfels	-	waarbij	ik	er	meteen	bij	zeg	dat	ik	

niet	het	hele	speelveld	overzie.	Wat	ik	wel	

zie	zijn	de	vacatures	voor	montessorion-

derwijs.	Vooral	bij	het	voortgezet	onder-

wijs	zijn	ze	vaag	en	zeggen	ze	weinig.	Het	

echte	montessorigezicht	mis	ik.	Want	wat	

zegt	affiniteit	met	montessorionderwijs	

in	een	vacaturetekst?	Oké,	misschien	is	

Quincy	Elvira

Docent	management	&	organisatie	en	economie	aan	het	Montessori	

Lyceum	Amsterdam;	lerarenopleider	en	onderzoeker	aan	de	

Radboud	Docenten	Academie	in	Nijmegen

het	de	bedoeling	om	vaag	te	blijven	in	

deze	krappe	docentenmarkt	en	zijn	we	al	

blij	als	de	vacature	is	ingevuld.	Maar	kom	

op,	een	beetje	zelfvertrouwen,	montes-

sorianen!	Wij	staan	ergens	voor	en	zijn	

niet	bang	om	kleur	te	bekennen,	toch?!	

Pak	je	leiderschap	en	geef	richting	door	

de	juiste	mensen	te	werven.	Bijvangst	

van	het	boekje	Montessoriaans leiderschap	

is	de	inspiratie	voor	een	nieuw	boekje:	

Montessoriaans personeelsbeleid.		Hoe	

kunnen	we	personeelsleden	vinden	die	

een	bijdrage	aan	de	visie	en	missie	van	

montessorionderwijs	kunnen	leveren?	Ik	

trek	de	stoute	schoenen	aan	door	me	te

							richten	op	de	instroom.	

r

1 Northouse, P. G. (2013). Leadership: Theory and practice (6th ed.). Thousand Oaks: SAGE..

2 Boevé, H., Donselaar van, S., Drop, B., Koning, J.W., Neut van der. I,  Stam, J. , Weijers, F. (2018).  

Montessoriaans Leiderschap, : Nederlandse Montessori Vereniging.

 

We	herkennen	het	denk	ik	allemaal:	een	goed	voornemen,	een	mooi	idee	en	

dat	gaat	dan	uiteindelijk	toch	net	anders	dan	bedacht	of	gedacht.	De	vraag	

is	natuurlijk	of	dat	erg	is,	want	het	belangrijkste	is	de	goede	intentie	die	

schuilgaat	achter	stevig	je	best	doen	om	daar	ook	een	werkelijkheid	van		

te	maken.

	Zo	doen	wij	dat	dagelijks,	op	school	bijvoorbeeld	door	de	theorie	van	Maria	

Montessori	zo	goed	mogelijk	in	de	praktijk	te	brengen.	Dat	is	niet	altijd	

makkelijk	in	het	drukke	speelveld	met	regels	van	het	ministerie,	de	inspec-

tie	en	ouders	die	(overigens	terecht)	kritisch	meekijken.		

	Een	belangrijke	ontwikkeling	binnen	de	NMV	is	de	organisatie	van	onze	

vereniging	als	netwerkstructuur.	Meer	verantwoordelijkheid	en	mogelijk-

heden	om	je	te	organiseren	als	leden,	scholen,	leerkrachten	en	docenten.	

Als	onze	studenten	en	opleidingen.	En	misschien	ook	wel	als	ouders.	

	Dat	kan	nu.	De	ledenvergadering	heeft	de	nieuwe	statuten	vastgesteld	en	

op	15	november	spreken	we	over	de	verdere	invulling	daarvan.	Het	bestuur	

heeft	er	veel	vertrouwen	in	dat	we	met	elkaar	de	theorie	van	meer	met	

elkaar	een	vereniging	bouwen,	in	praktijk	kunnen	brengen.	

	Vanzelfsprekend	is	dat	niet	eenvoudig.	Maar	als	dat	zo	was,	hadden	we	

geen	uitdaging	gehad	met	elkaar.	Ik	ben	er	in	ieder	geval	van	overtuigd		

dat	het	harder	nodig	is	dan	ooit	om	met	elkaar	de	verbinding	te	zoeken.	

Juist	in	de	tijd	van	snelheid	en	digitalisering	is	ons	netwerk	als	vereniging	

waardevol	om	dat	vluchtige	contact	te	verrijken.	

	Ook	digitaal	timmert	de	NMV	aan	de	weg	met	een	nieuwe	site	die	binnen-

kort	gelanceerd	wordt	en	waarin	ook	ons	digitale	platform	Montessorinet	

een	plaats	krijgt.	

	

Ik	wens	u	veel	leesplezier!

voorzitter@montessori.nl

Met	elkaar

Floor	Vermeulen
m

Een voorzet voor een  
montessoriaanse vacaturetekst:

Wij zijn per direct op zoek naar een 
docent x voor de klassen y t/m z. 

PROFIEL
• Is het geen probleem als leerlingen 

tutoyeren?
• Geef jij leerlingen een tweede 

kans?
• Zie je de richtlijnen van het minis-

terie als middel en niet als norm?
• Durf jij uit je comfortzone te  

stappen?
• Bestaat leren buiten het klaslokaal?
• Houd je jezelf en je eigen handelen 

voortdurend een spiegel voor?
• Is de leerling meer dan een cijfer?
• Laat jij leerlingen genieten tijdens 

hun leerproces?
• Is het ontwikkelen en reflecteren 

op zelfontworpen materiaal je 
tweede natuur? 

9 keer ja? Dan ben jij dé persoon die 
we zoeken!

➪

ALV	NMV
Op	donderdag 15 november houdt	de	NMV	een	Algemene Ledenvergadering	(ALV)	in	Hogeschool	Domstad,	Utrecht,	

ter	afronding	van	de	structuurdiscussie.	Aanvang	19.30	uur.

De	nieuwe	statuten,	waar	de	ALV	op	21	juni	formeel	mee	heeft	ingestemd,	zullen	formeel	worden	gepasseerd.		

Met	ook	aanhangsels	zoals	een	huishoudelijk	reglement.	Verder	liggen	de	jaarrekening	2017-2018	en	de	begroting	

2018-2019	ter	vaststelling	voor.	Nu	de	structuurdiscussie	is	afgerond	stelt	het	bestuur	zijn	zetels	beschikbaar.	De	be-

stuursleden	zijn	beschikbaar	voor	herbenoeming,	alleen	Ingrid	van	der	Neut	treedt	definitief	terug.	Het	bestuur	zoekt	

een	kandidaat	voor	de	portefeuille	PR/Communicatie.	

Ook	zoekt	het	bestuur	leden	die	in	een	werkgroep	aanbevelingen	willen	formuleren	over	inhoud	en	toekomst	van	

Montessorinet.	En	het	bestuur	hoort	graag	suggesties	van	ledenvoor	themabijeenkomsten,	waarbij	inhoud	van		

montessoriopvoeding	en	-onderwijs	centraal	staan.	

Zie	de	stukken	voor	de	vergadering	op	http://bit.ly/NMV-ALV-15-10-2018,	bij	de	downloads.

3
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Montessori-educatie	is	
een	levensstijl	

Boukje	van	der	Pant

m
Ouders die kiezen voor een montessorischool gaan bewust of onbewust de  

verantwoordelijkheid aan ook thuis montessori-educatie toe te passen. Dat is 

goed voor de kinderen: eenzelfde opvoeding thuis en op school. Los van de  

leerprestaties blijken de opbrengsten van de montessori-educatie groot.  

Niet alleen voor onze kinderen, maar ook voor ons. Thuis én op het werk.

Wij	ouders	laten	ons	inspireren	over		

de	montessori-educatie	door	het	

toenemende	aantal	artikelen	op		

websites	zoals	www.femme.nl	en		

www.montessori-opvoeding.com.

Echte	montessoriliefhebbers	onder	

ouders	zijn	wellicht	al	gestuit	op	de		

7	beloften	aan	het	kind	van	de	NMV-

sectie	Basisonderwijs.	Het	betreft	

leiderschapsvaardigheden	die	kinderen	

tijdens	montessori-educatie	meekrijgen	

en	die	hen	de	mogelijkheid	geven	om	

van	jongs	af	aan	de	controle	over	hun	

eigen	leven	te	pakken.	Opgroeien	vol-

gens	de	principes	van	de	montessori-

educatie	betekent	dan	ook	dat	het	kind	

goed	is	voorbereid	om	te	functioneren	

in	de	hedendaagse,	snelle	dynamiek.

Ze	zijn	nieuwsgierig,	nemen	initiatief	en	

creëren	impact.

Ze	zijn	intrinsiek	gemotiveerd	om	te	

blijven	leren	en	ontwikkelen.

Ze	maken	bewuste	keuzes.

Ze	weten	wie	ze	zijn	en	wat	ze	willen	

bereiken.

Ze	zijn	in	staat	om	zichzelf	en	anderen	

in	hun	kracht	te	zetten.

Ze	zijn	creatief	genoeg	om	oplossingen	

te	vinden	ook	al	ervaren	ze	tegenslag.

Ze	vinden	focus,	vertrouwen,	voldoe-

ning	en	genoeg	kracht	om	hun	eigen	

pad	te	volgen.	

Thema

1 Montessori Schools Offer Big Lessons For ‘Managers’, Ashoka in Forbes, 2016

2. 13 Reasons Google Deserves Its ‘Best Company Culture’ Award, Forbes Technology Council, 2018 

3. Montessori Schools Offer Big Lessons For ‘Managers’, Ashoka in Forbes, 2016

4. 10 Things Your Team Needs From Your Leadership door Sherrie Campbell in Entrepreneur, 2016

Erken	het	potentieel	
Montessori-educatie	blijkt	een	levens-

stijl.	Want	kinderen	die	de	montessori-

educatie	hebben	gevolgd	blijken	ook	

succesvoller	als	manager,	volgens	

recent	onderzoek	van	Ashoka.1	Er	

zijn	verbanden	gevonden	tussen	het	

benutten	van	het	potentieel	van	een	

kind	en	een	volwassene,	de	bijdrage	

hieraan	van	hun	omgeving	(klaslokaal/

werkruimte)	en	de	rol	van	leraren	en	de	

leiders	op	de	werkvloer.

Google	is	hiervan	een	prachtig	voor-

beeld.	Niet	alleen	genoten	oprichters	

Larry	Page	en	Sergey	Brin	zelf	van	de	

montessori-educatie	(waaraan	ze	hun	

vaardigheid	danken	om	anders	te	den-

ken),	de	montessoriprincipes	zijn	ook	

geborgd	in	hun	organisatiecultuur	die	

zich	volgens	Comparably	wereldwijd	de	

beste	mag	noemen	van	alle	technolo-

giebedrijven.2

Wij	ouders	staan	voor	de	keuze	om	

een	groot	verschil	te	maken	voor	onze	

kinderen	door	te	handelen	naar	de	

principes	van	Maria	Montessori	en	

hiermee	de	kinderen	in	hun	kracht	te	

laten	functioneren.	

Ieder	kind	heeft	de	intrinsieke	moti-

Montessori-educatie

•		 Heb vertrouwen.	Ons	vertrouwen	vergroot	het	zelfvertrouwen	van	

kinderen.	Elk	heeft	een	eigen	ontwikkelingspad,	al	dan	niet	met	een	

omweg.	Iedereen	heeft	ruimte	nodig	om	fouten	te	kunnen	maken,	

deze	te	herstellen	en	hiervan	te	leren.	Dat	vergroot	de	intrinsieke	

motivatie	om	te	blijven	leren	en	ontwikkelen.

•		 Wees aardig en beleefd. Het	is	gratis,	simpel	en	heeft	een	groot	

effect	op	de	eigenwaarde	van	kinderen.	Pas	als	we	ons	veilig	voelen	

en	vriendelijk	worden	behandeld,	functioneren	we	in	onze	kracht.

•		 Toon affectie.	Iedereen	worstelt	weleens	met	het	leven	en	het	is	

onze	taak	om	onze	kinderen	daarin	te	steunen.	

•		 Geef advies. Kinderen	hebben	onze	(positieve)	feedback	nodig	in	

hun	zoektocht	naar	hun	impact.

•		 Geef tijd.	Je	kind	heeft	je	aanwezigheid,	tijd	en	aandacht	nodig.	Stel	

de	juiste	prioriteiten.

•		 Heb geduld.	Voorkom	dat	kinderen	zich	alleen	gewaardeerd	voelen	

als	ze	presteren.

•		 Toon respect.	Kinderen	zijn	niet	op	de	wereld	gezet	om	een	kopie	

van	ons	te	worden.	Iedereen	is	uniek	en	verdient	waardering	voor	

de	persoon	die	hij	of	zij	wil	zijn.	

vatie	en	vaardigheid	om	te	groeien.	

Volgens	Daniel	Pink	van	Drive	zijn	

autonomie,	meesterschap	en	impact	

hiervoor	de	enige	ingrediënten…	en	

beloningen	dus	niet!3	Mensen	willen	

zelf	de	richting	van	hun	leven	bepalen,	

nieuwe	dingen	uitproberen	en	impact	

creëren.

Thuis	kunnen	we	hier	invulling	aan	

geven	door	te	faciliteren	en	kinderen	

zichzelf	te	laten	zijn.	Luister	naar	ze,	

observeer	en	speel	in	op	hun	behoef-

ten.	Bijvoorbeeld	bij	de	activiteiten	zo-

als	sport,	theater,	dansen,	vrijwilligers-

werk	en	bij	eten,	drinken	en	kleding.	

Ook	kunnen	we	ruimtes	creëren	waar	

onze	kinderen	zelfstandig	kunnen	

spelen.	Dit	houdt	in	dat	ze	zelf	overal	

bij	kunnen	en	zelf	kunnen	kiezen	uit	

het	aanwezige	materiaal.	We	kun-

nen	ze	zich	laten	vervelen,	creatieve	

activiteiten	aanbieden	(knutselen	of	

proefjes	doen)	de	natuur	in	of	naar	een	

museum.	Wij	ouders	kunnen	dus	een	

context	creëren	waar	kinderen	zichzelf	

leren	kennen	en	hun	talenten	leren	

ontdekken.

Verwachtingen	loslaten
Ieder	kind	heeft	zijn	eigen	potentieel	

en	het	is	aan	ons	om	dat	eruit	te	laten	

komen.	Maar	hiervoor	moeten	wij	

bereid	zijn	om	onze	eigen	verwachtin-

gen	los	te	laten.	En	dat	is	best	moeilijk.	

Zeker	voor	ouders	die	niet	zijn	

opgevoed	volgens	de	principes	van	de	

montessori-educatie.	Van	proberen	kun	

je	leren	dus	hierbij	(zie	kader)	enkele	

tips	om	aan	de	slag	te	gaan.4

Montessori-educatie	zet	onze	kinderen	

in	hun	kracht	en	daar	plukken	zij	én	

alle	volgende	generaties	de	vruchten	

van.	In	alle	fases	van	hun	leven.	Stap	

in!	Hanteer	de	montessori	principes,	

creëer	impact	en	inspireer	anderen	om	

hetzelfde	te	doen.	

Het	liefst	spelen,	zoeken	en	ontdekken	de	dochters	
van	Boukje	van	der	Pant	in	park	en	bos

De	7	beloften	
aan	het	kind

Ik	doe	ertoe!

Ik	blijf	nieuwsgierig!

Ik	weet	wat	ik	wil!

Ik	weet	waar	ik	goed	in	ben!

Ik	zoek	oplossingen!

Ik	kan	kiezen!

Ik	bewijs	dat	ik	het	kan!
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Ik	kan	kiezen!
‘De	keuzes	die	kin-

deren	maken	hangen	

(onder	andere)	samen	

met	de	leerdoelen	

die	zij	voor	zichzelf	

geformuleerd	hebben.	

Dit	doen	de	kinderen	

met	regelmaat.	Naast	

doelen	op	vakgebie-

den	als	rekenen	en	

spelling	is	er	ook	ruimte	voor	vragen	van	de	kinderen	zelf.	

Zo	zijn	er	kinderen	die	zich	willen	verdiepen	in	een	specifieke	

planeet	of	willen	leren	tellen	tot	20	in	diverse	talen.

In	de	bovenbouw	werken	wij	met	een	agenda	waarmee	

kinderen	zelf	hun	werk	leren	inplannen.	En	we	stellen	verhel-

deringsvragen	om	de	kinderen	te	begeleiden.	Aan	het	einde	

van	de	werktijd	evalueren	wij	of	wat	gepland	was	ook	gelukt	

is.	We	bespreken	wat	de	kinderen	hebben	geleerd	en	hoe	dit	

is	gegaan.	Dat	laten	wij	zo	concreet	mogelijk	formuleren,	

bijvoorbeeld:	“Ik	heb	geleerd	hoe	ik	de	inhoud	van	een	kubus	

kan	berekenen”.	Het	inspireert	kinderen	wanneer	we	samen	

in	de	klas	benoemen	wat	zij	geleerd	hebben.’

Ik	weet	waar	ik	goed	in	ben!
‘Kinderen	leren	op	passende	wijze	eigen	talenten	in	te	

zetten.	Zij	gaan	elk	op	hun	eigen	manier	op	basis	van	

onderzoeksvragen	aan	de	slag.	Een	voorbeeld:	kinderen	

hebben	elk	de	“tijdlijn	van	het	leven”	gemaakt	na	aanbod	in	

een	algemene	les.	De	een	heeft	verschillende	fases	vanuit	

de	tijdlijn	weergegeven	in	klei,	andere	kinderen	hebben	

informatie	opgezocht	op	internet	en	weer	anderen	hebben	

het	uitgebeeld	in	tekeningen.	Het	thema	werd	op	diverse	

manieren	uitgewerkt,	ieder	op	een	eigen	passende	wijze	

waarbij	het	eigen	talent	ingezet	kon	worden.	We	hebben	

samen	de	mooie	resultaten	besproken.	

Ook	op	andere	terreinen	kunnen	kinderen	kiezen	welke	

talenten	zij	willen	inzetten:	werk	je	naar	je	doel	toe	middels	

het	mooie	montessorimateriaal,	maak	je	een	creatieve	ver-

werking	of	heb	je	een	ander	idee?’

Tiny Vaassen en Monique Peerlings, bovenbouwleerkrachten Montessorischool Weert

Hoe	lossen	leerkrachten	
beloftes	in?

Bob	Molierh
Montessoribasisscholen doen 7 beloftes aan het kind, zie pagina 4. Hoe brengen 

leerkrachten dat in praktijk? Een paar voorbeelden. 

Ik	bewijs	dat	ik	het	kan!	
‘Een	kind	kan	op	veel	verschillende	manieren	bewijzen	wat	

het	geleerd	heeft.	Waarschijnlijk	is	de	bekendste	manier	het	

maken	van	een	verwerking	na	een	aanbieding.	Verwerkingen	

zijn	niet	meer	weg	te	denken	uit	het	montessorionderwijs.	

De	knip-	en	plakwerkjes	bij	de	gekleurde	taaldozen	worden	

al	jaren	gemaakt	door	de	kinderen.	Net	als	de	plattegronden	

die	kinderen	maken	van	de	bouwwerken	met	10	blokjes.	Zij	

verwerken	zulke	verwerkingen,	oftewel	bewijzen,	zorgvuldig.	

De	leidster	kijkt	naar	de	inhoud	en	naar	het	uiterlijk.	De	kin-

deren	geven	door	middel	van	een	“Ik	leer-	strookje”	aan	wat	

ze	hebben	geleerd,	bijvoorbeeld	“Ik	leer	woorden	schrijven	

met	een	-d	of	-t”.	Elke	middenbouwgroep	heeft	een	“Dit	

kan	ik”-muur	voor	rekenen,	taal,	kosmisch	en	schrijven.	Het	

werk	van	de	kinderen	kan	een	maand	op	deze	muur	hangen.	

Soms	geeft	het	kind	een	korte	presentatie	over	het	bewijs.	

Aan	het	einde	van	de	maand	mogen	de	verwerkingen	in	het	

portfolio	van	het	kind.	Nu	is	dat	

nog	een	kartonnen	map,	wellicht	

gaat	het	in	de	toekomst	digitaal.’

Ik	kan	kiezen!
‘Een	kind	dat	binnenkomt	start	

met	een	werkje.	De	normaalste	

zaak	binnen	het	montessorionder-

wijs.	De	kinderen	pakken	hun	map	met	daarin	hun	planner.	

Die	vullen	zij	eerst	in:	“Wat	ga	ik	kiezen?”

Op	de	aftekenbladen,	die	de	kinderen	en	de	leidster	zorg-

vuldig	bijhouden,	valt	af	te	lezen	waarmee	ze	verder	kunnen	

gaan.	Het	kind	kiest	en	wordt	soms	een	beetje	bijgestuurd	

door	de	leidster.	Tijdens	het	werken	kiezen	de	kinderen	zelf	

hun	moment	voor	de	fruitpauze,	waarna	ze	hun	werk	weer	

hervatten.	Het	valt	op	dat	veel	kinderen	zo	lekker	in	hun	

werkflow	zitten	dat	zij	hun	pauze	prompt	vergeten.’

Jacintha van Veen - van Steenbergen, groepsleidster en coördinator 
middenbouw Montessorischool Apollo, Leiden

I Inspirerende	gesprekken	met	
scholen	over	montessori-	
theorie	in	praktijk

Lex	Spee

Bestuurder	van	de	groep	MOZON	montessorischolen	

in	Helmond,	Venlo,	Venray	en	Weert

Dit artikel is een korte weergave van 

de inleiding die Lex Spee hield tijdens 

de eerste trainingsbijeenkomst voor 

auditoren. Spee is lid van de ontwik-

kelgroep Waarderend auditen van het 

MOC. Deze is gestart in opdracht van 

de NMV. Spee vormt de gevleugelde 

uitspraak ‘Dat deden we vroeger ook’ 

graag om tot het motto: ‘Dan doen we 

tegenwoordig anders’. Want, zo zegt 

hij: ‘Het is niet het systeem zelf maar 

het zijn de uitvoerders van het systeem 

die de kracht ervan bepalen.’

Inspireren
Hoe	brengen	basisscholen	montes-

sorionderwijs	in	praktijk?	En	is	dat	

voldoende	voor	erkenning	door	de	

NMV?	Tot	twee	jaar	geleden	kwamen	

er	visiteurs	langs	bij	de	scholen	om	

daarover	te	oordelen,	afgelopen	jaar	

startte	de	MOC-ontwikkelgroep	met	

een	pilot	waarderend	auditen.	In	beide	

gevallen	staat	een	zelfevaluatie	van	de	

school	centraal	maar	auditoren	kijken	

samen	met	de	school	vooral	vooruit,	

naar	kansen	tot	verbetering.

Een	NMV-audit	start	altijd	met	de	

zelfevaluatie	door	de	instelling.	Daarna	

voert	een	auditor	met	het	schoolteam	

een	waarderend	auditgesprek,	dat	het	

team	uitnodigt	tot	reflectie	en	wil	inspi-

reren	tot	verbeteren.	Daarmee	heeft	de	

auditor	een	andere	rol	gekregen	dan	de	

visiteur:	een	uitdagende,	stimulerende	

rol,	met	een	open	blik.	Visiteurs	beoor-

deelden	vooral	of	de	school	voldeed	

aan	vooraf	afgesproken	criteria	om	

NMV-erkenning	te	krijgen.

Luisteren
Auditen	komt	uit	het	Latijn	en	betekent	

‘luisteren’.	Het	accent	ligt	dan	ook	

vooral	op	luisteren	naar	hoe	de	school	

zich	wil	ontwikkelen.	Een	audit	is	een	

onafhankelijk	onderzoek	om	te	bepalen	

of	de	activiteiten	en	de	resultaten	van	

een	school	doeltreffend	zijn.	Auditoren	

luisteren	naar	teams	die	vertellen	hoe	

hun	school	montessorionderwijs	in	de	

praktijk	brengt.	De	school	laat	zien	wat	

zij	wil,	wat	zij	doet,	waarom	en	hoe	zij	

het	doet	en	welke	resultaten	zij	bereikt.	

Auditoren	houden	de	school	een	spie-

gel	voor,	stellen	vragen,	geven	objectief	

en	constructief	feedback	en	reflecteren	

op	leer-	en	verbeterpunten.

Stip	op	de	horizon
Hét	grote	verschil	met	visitaties	is	dat	

auditoren	luisteren	naar	hoe	de	school	

zelf	heeft	geëvalueerd	en	bedacht	hoe	

zij	de	stip	op	de	horizon	wil	bereiken.	

In	een	metafoor:	je	vaart	met	een	schip	

naar	die	stip	waarbij	allerlei	(weers-)	in-

vloeden	bepalend	zijn	voor	tijd,	plaats,	

keuze	en	tempo.	Auditoren	beschou-

wen	dit	proces	met	gebruik	van	een	

driehoeksmeting:	kijk	in	de	praktijk,	

luister	naar	het	verhaal	en	kijk	naar	de	

documenten.	Daarbij	is	hun	motto:	we	

zijn	lerend,	we	waarderen	wel,	we	be-

oordelen	niet.	De	zelfevaluatie	van	de	

montessorischool	vormt	de	basis	voor	

erkenning	van	de	montessorischool	

door	de	NMV:	zij	verantwoordt	wat	de	

school	van	plan	was,	wat	is	uitgevoerd	

en	wat	niet.	Waar	de	school	tevreden	

over	is,	wat	nog	aandacht	vraagt	en	

wat	de	school	wil	herzien.	Hamvraag	

daarbij	is:	herkennen	de	auditoren	de	

bevindingen	van	de	school?

Inspectiebezoek
Een	meerwaarde	van	deze	aanpak	is	

dat	de	zelfevaluatie	en	de	uitkomsten	

van	de	audit	ook	dienen	als	input	

voor	het	inspectiebezoek.	Bestuurders	

worden	blij	van	goed	uitgevoerde	

audits.	Auditering	helpt	hun	montesso-

rischolen	verder	én	het	draagt	bij	aan	

de	zogenaamde	kwaliteitscultuur	van	

het	bestuur.	Dat	de	NMV	als	vereni-

ging	hierin	een	stevige	bijdrage	wil	

leveren	is	extra	fijn	voor	schoolleiders	

die	binnen	een	groot	regulier	bestuur	

de	enige	montessorischool	vertegen-

woordigen.

Zie	ook	de	nieuwe	website:		

www.montessorikwaliteit.com

Monique	Peerlings	(links)	en	Tiny	Vaassen

Jacintha	van	Veen	-	
van	Steenbergen

Lex	Spee
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v Vakkundig	draaien	met	de	
Schijf	van	Vijf

Paul	Op	Heij

De theorie kennen betekent nog niet de praktijk kunnen. En als docenten eigen 

lesmateriaal maken, kan idealisme een valkuil zijn. Als ze leerlingen onderzoekend 

willen leren leren, is haast het probleem. De talentdomeinen van Juliette Walma 

van der Molen kunnen houvast bieden. 

Juliette	Walma	van	der	Molen	is	als	

ontwikkelingspsycholoog	verbonden	

aan	de	Lerarenopleiding	van	de	Uni-

versiteit	Twente.	Als	hoogleraar	stuurt	

zij	er	onderzoekscentrum	Science	

Education	and	Talent	Development	

aan.	Ze	doet	onderzoek	in	samenwer-

king	met	scholen	basis-	en	voortgezet	

onderwijs	en	zit	in	tal	van	adviesraden.	

Resultaten	van	onderwijsonderzoek	

terugkoppelen	naar	de	praktijk	is	niet	

eenvoudig,	weet	zij.	Ze	is	voorstander	

van	docenten	teambreed	bijscholen	

en	dan	observeren	wat	de	effecten	van	

nieuwe	werkwijzen	op	leerlingen	zijn.

Basisschool	De	Vogelaar	in	Raalte	is	

zo’n	school	waar	ze	mee	samenwerkte,	

die	nieuwe	inzichten	meenam	en	

talentontwikkeling	centraal	stelde.	De	

school	heeft	het	rooster	aangepast	en	

verzorgt	nu	in	de	ochtend	monodis-

ciplinaire	kennisoverdrachtsvakken,	

de	traditionele	schoolvakken,	en	in	de	

middag	multidisciplinair	vakoverschrij-

dend	onderwijs.	Een	eenvoudig	te	or-

ganiseren	vernieuwing,	meent	Walma	

van	der	Molen,	waarbij	ruimte	kan	

ontstaan	als	groepen	gecombineerd	

worden	en	de	ene	docent	een	groep	

die	klassikaal	wat	meer	ondersteuning	

behoeft	onder	zijn	hoede	neemt	en	de	

andere	individuele	leerlingen	onder-

steunt.	Dat	gebeurt	ook	op	het	IVKO,	

de	kunstvakschool	die	onderdeel	is	

van	Montessori	Scholengemeenschap	

Amsterdam.	

Ook	basisschool	De	Rank	in	Hengelo	

heeft	haar	talendomeinen	in	de	Schijf	

van	Vijf	geadopteerd:	‘We	hebben	van	

de	Schijf	ook	een	kinderversie	gemaakt	

en	de	kinderen	krijgen	daar	nu	de	

taartpunten	uit	aangeboden.	Je	ziet	dat	

docenten	leerlingen	die	willen	mee-

geven,	ook	als	ze	naar	het	voortgezet	

onderwijs	gaan.	Zo	was	ik	onlangs	op	

Spring	High,	een	combinatie	van	PO	

en	VO	vlakbij	de	Sloterplas,	een	10	

tot	14	school	met	veel	vernieuwings-

elementen.	Natuurlijk	lukt	niet	direct	

alles,	maar	het	is	mooi	om	te	zien	hoe	

die	kinderen	zelf	doelen	leren	stellen.	

En	het	was	een	genot	om	ze	op	12-ja-

rige	leeftijd	te	horen	reflecteren	op	hun	

onderwijs	en	op	zichzelf.’

Bijvoorbeeld	via	hogere	orde	vaardig-

heden,	zoals	eigen	analyses	maken	

of	oplossingen	bedenken.	Docenten	

hoeven	het	bestaande	schoolmateriaal	

dan	niet	geheel	te	vervangen.	Het	is	

pragmatischer	de	gebruikte	methode,	

prima	voor	basisvaardigheden,	alleen	

maar	aan	te	vullen	met	hogere-orde-

opdrachten.	Dat	is	minder	bewerkelijk	

en	al	ingewikkeld	genoeg,	omdat	je	

ervoor	boven	de	stof	moet	staan.	Door	

andersoortige	opdrachten	toe	te	voe-

gen,	verkrijg	je	bovendien	de	gewenste	

differentiatie	in	resultaten.	Nu	roepen	

we	wel	creativiteit	te	willen	bevorderen,	

maar	in	de	praktijk	streven	we	vaak	

naar	homogeniteit	van	resultaten.’

Beredeneerde	speelruimte
Walma	van	der	Molen	raadt	aan	meer	

te	discussiëren	over	leerdoelen,	om	

leerlingen	al	aan	de	voorkant	te	laten	

zien	waar	naartoe	wordt	gewerkt:	‘Zo	

lenen	praktische	opdrachten	zich	goed	

voor	vakoverstijgende	projecten	voor	

geschiedenis,	aardrijkskunde	en	maat-

schappijleer	tegelijk,	hetgeen	ook	nog	

eens	een	aanzienlijke	ontlasting	voor	

leerlingen	is.	Er	kan	daardoor	ruimte	

voor	kwaliteit	en	verdieping	ontstaan	

in	plaats	van	al	dat	gejakker	tegen	

deadlines.	En	het	levert	docenten	tijd	

op	voor	“beredeneerde	speelruimte”:	

weten	op	welke	momenten	je	welke	

strategie	kiest.	Zo	komt	er	ook	ruimte	

voor	de	leerpsychologie	van	de	leerling	

en	om	na	te	denken	over	het	leerpro-

ces	zelf.’	

Maar	we	moeten	van	het	leren	on-

derzoeken	geen	rijtje	vaardigheden	

maken,	meent	Walma	van	der	Molen.	

‘Om	leerlingen	onderzoekend	te	leren	

leren,	om	zich	al	onderzoekend	stof	en	

vaardigheden	eigen	te	maken,	moet	je	

bij	het	leren	onderzoeken	niet	teveel	

haast	hebben.	Omdat	je	dan	de	fase	

van	“aanrommelen”	veronachtzaamt,	

het	observeren,	je	verwonderen,	zelf	

nadenken	en	vragen	leren	stellen.	Inno-

vatie	is	onmogelijk	zonder	nieuwsgie-

righeid,	creativiteit	en	kritisch	denken.	

Laat	leerlingen	al	in	de	onderbouw	

aanrommelen	en	leer	ze	zelf	leerdoelen	

te	stellen.	Dat	is	zinniger	dan	van	al	

die	leerlingen	in	no	time	professionele	

onderzoekers	te	willen	maken.’	

‘Ik	denk	dat	een	
“verwonderdagboekje”	bij	
laten	houden	een	zinnige	
oefening	is	om	anders	te	
leren	kijken	en	denken.’

Een	goede	docent,	meent	Walma	van	

der	Molen,	is	flexibel	en	kan	gedif-

ferentieerd	werken,	afhankelijk	van	

thema,	behoeften	van	leerlingen	en	te	

gebruiken	media.	Zo’n	docent	weet	wat	

er	te	koop	is	en	durft	af	te	wijken	van	

de	standaardaanpak,	kan	zelfstandig	

keuzes	maken	om	leerlingen	beter	

te	bereiken	en	optimaler	te	motive-

ren.	Haar	Schijf	van	Vijf	kan	daarbij	

behulpzaam	zijn,	om	op	het	juiste	

moment	en	de	juiste	manier	aandacht	

te	schenken	aan	zelfbeeld,	houding	en	

motivatie,	aan	vaardigheden	en	kennis.	

Om	per	leerling	te	bepalen	waar	op	de	

schijf	te	beginnen	en	welke	kant	op	te	

draaien.

Ze	beseft	echter	dat	het	bewust	kiezen	

van	talentdomeinen	op	de	schijf	op	

gespannen	voet	staat	met	de	trend	dat	

het	onderwijs	steeds	meer	gefocust	

raakt	op	Citotoets	en	Centraal	Examen.	

‘Het	vergt	veel	van	docenten	er	dan	

toch	op	te	vertrouwen	op	een	an-

dere	manier	de	leerdoelen	te	halen.	

‘Het	is	belangrijk	dat	we	
voldoende	oog	hebben	
voor	houding,	zelfbeeld	en	
motivatie	van	leerlingen.’

Zelf	stuurt	ze	studenten	die	nog	geen	

goede	onderzoeksvraag	kunnen	gene-

reren	vaak	naar	huis	met	de	opdracht	

drie	weken	lang	allerlei	vragen	te	

formuleren	in	een	soort	‘verwonder-

dagboekje’.	‘Ik	denk	dat	zoiets	simpels	

een	zinnige	oefening	is	om	anders	te	

leren	kijken	en	denken.	We	zouden	dat	

al	eerder	moeten	doen,	in	het	basis-	

en	voortgezet	onderwijs,	zodat	de	

nieuwsgierigheid	die	kinderen	aan	het	

begin	van	het	basisonderwijs	vaak	nog	

hebben,	niet	zo	verpietert.	Ik	betrap	

er	mezelf	ook	wel	eens	op	dat	ik	me	al	

dagenlang	nergens	over	verwonderde	

en	me	nauwelijks	iets	afvroeg!	Je	kunt	

jonge	mensen	makkelijk	leren	dat	ze	

op	vragen	niet	altijd	direct	antwoorden	

hoeven	te	hebben.	Dat	het	meer	om	

de	ontwikkeling	van	de	vragen	gaat	

en	het	plezier	van	vragen	stellen.	Laat	

onderzoekend	leren	niet	tot	standaard-

resultaten	leiden.	We	zouden	ons	vaker	

de	vraag	mogen	stellen	of	opdrachten	

voldoende	mogelijkheid	bieden	tot	

eigen	creatieve	ideeën	en	oplossingen.’	

Het	recept	loslaten
SLO,	het	nationaal	expertisecentrum	

leerplanontwikkeling,	biedt	leerpak-

ketten	aan	waarin	alle	stappen	van	de	

onderzoekscyclus	doorlopen	worden.	

Walma	van	der	Molen	vindt	het	niet	

per	se	nodig	dat	je	leerlingen	altijd	al	

die	stappen	laat	toepassen:	‘Zo	zie	

ik	ook	mijn	eigen	Schijf	van	Vijf:	ik	

wil	met	die	talentdomeinen	docenten	

stimuleren	een	steeds	betere	kok	te	

worden.	Het	is	begrijpelijk	dat	de	kok	

die	nog	niet	zo	goed	kan	koken,	het	

receptenboek	nauwgezet	volgt.	Hoe	

meer	ervaring	hij	heeft,	hoe	beter	hij	

wordt,	des	te	meer	durft	hij	het	recept	Juliette	Walma	van	der	Molen.	Foto	Gijs	van	Ouwerkerk

Schijf	van	Vijf
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los	te	laten	en	er	een	eigen	draai	aan	

te	geven.	Dat	is	ook	waarom	een	eigen	

lesmethode	maken	niet	de	eerste	stap	

hoeft	te	zijn,	want	dan	wil	je	in	feite	

starten	met	het	maken	van	eigen	ge-

rechten.	De	docent	is	daar	dan	allicht	

zo	op	gefocust	dat	hij	vergeet	de	dia-

loog	met	zijn	leerlingen	aan	te	gaan.’

van	zijn,	maakt	je	minder	kwetsbaar	

en	sterkt	je	zelfvertrouwen.	Docenten	

kunnen	dergelijke	vaardigheden	en	

houdingen	meer	trainen.	Maar	maak	er	

geen	trucje	van.	Stel	bijvoorbeeld	niet	

aan	het	eind	van	elke	les	drie	reflectie-

vragen	om	te	laten	beantwoorden.’

De Universiteit Twente is een techni-

sche universiteit. U deed een  

aantal projecten voor het Platform 

Bèta Techniek2. En in genoemd 

Whitepaper beveelt u bèta-burger- 

schap aan. Schat u de natuur- 

wetenschappen hoger in dan alfa  

of gammavakken?

‘Nee	zeker	niet.	Ik	vind	het	juist	

belangrijk	dat	alle	scholieren	en	

studenten	ook	leren	nadenken	over	

ethische	of	maatschappelijke	dilem-

ma’s	die	ontstaan	door	gebruik	van	

nieuwe	technologie.	Zoals	ethische	

vraagstukken	rondom	embryoselectie	

of	juridische	vraagstukken	rondom	

dataopslag	en	privacy,	zoals	Peter-Paul	

Verbeek	die	behandelt	in	zijn	boek	

Op de vleugels van Icarus3.	Dat	is	niet	

exclusief	bèta.	Ik	denk	dat	heden-

daagse	vraagstukken	niet	meer	zijn	

op	te	lossen	vanuit	een	uitsluitend	

alfa-,	bèta-	of	gammaperspectief.	Er	is	

kennis	uit	meerdere	disciplines	voor	

nodig,	of	het	nu	gaat	over	milieuvraag-

stukken,	verstedelijking,	vergrijzing	of	

immigratie.	Al	langer	zien	we	de	echte	

vernieuwing	ontstaan	op	de	grensvlak-

ken	tussen	vakgebieden.	Monodisci-

plines	heb	je	in	het	onderwijs	nodig	

om	vakkennis	over	te	dragen,	maar	

leerlingen	moeten	ook	multidiscipli-

nair	leren	denken.’

Zou dan tegenwoordig niet elke do-

cent of student klassiekers als Floris 

Cohens Herschepping van de wereld4 

en Martha Nussbaums Niet voor de 

winst5 op het nachtkasje moeten heb-

ben liggen?

‘Dat	zou	heel	goed	zijn	voor	de	bredere	

ontwikkeling.	Het	is	jammer	dat	de	af-

gelopen	jaren	uit	bijna	alle	bètastudies	

de	wetenschapsfilosofische	component	

verdwenen	is.	De	reflectie	op	het	eigen	

wetenschappelijke	onderzoek	is	juist	

hard	nodig	wanneer	technologie	en	

wetenschap	ons	met	steeds	ingewik-

kelder	ethische	en	filosofische	vragen	

confronteren.	We	doen	in	Twente	

een	project	waarbij	we	kijken	naar	de	

betrokkenheid	van	leerlingen	bij	socio-

scientific	issues,	maatschappelijke	

vraagstukken	waarbij	technologie	en	

wetenschap	een	rol	spelen.	We	willen	

leerlingen	beter	leren	argumenteren	

over	dergelijke	vraagstukken	en	elkaars	

mening	leren	respecteren.	We	willen	ze	

kritisch	met	informatie	leren	omgaan,	

beter	leren	samenwerken	en	leren	

inzien	welke	rol	zij	kunnen	spelen	bij	

het	oplossen	van	vraagstukken.	

‘Met	metacognitie	worden	
leerlingen	beter	voorbereid	
op	een	leven	lang	leren.’

Het	is	belangrijk,	zegt	ze,	dat	we	de	

intrinsieke	motivatie	van	de	leerling	

kunnen	bevorderen.	En	daarvoor	is	

ook	aandacht	voor	metacognitie	nodig:	

leerlingen	leren	nadenken	over	hoe	

ze	denken	en	leren.	‘Via	metacognitie	

leren	ze	ook	zelfbeelden	te	doorbreken:	

de	een	beseft	dat	hij	bloeit	bij	harde	

deadlines,	de	ander	ervaart	dat	hij	

erdoor	wordt	verlamd.	Leerlingen	gaan	

zich	realiseren	dat	zij	bepaalde	dingen	

nog	niet	weten	of	kunnen,	maar	dat	

ze	die	wel	nog	kunnen	leren.	Je	kunt	je	

pas	ten	volle	ontwikkelen	als	je	je	van	

al	die	dingen	bewust	bent.’	

Veranderende	arbeidsmarkt
In	een	Whitepaper	voor	de	Neder-

landse	Stichting	voor	Psychotechniek1	

analyseert	Walma	van	der	Molen	welke	

banen	wel	en	niet	geautomatiseerd	

dreigen	te	worden.	Vooral	banen	die	

hogere	orde	vaardighedenvereisen,	

zoals	kritische	analyse	en	probleemop-

lossing,	sociale	intelligentie	en	ontwer-

pend	en	onderzoekend	denken,	zullen	

niet	makkelijk	overgenomen	kunnen	

worden	door	kunstmatige	intelligentie	

en	robots,	meent	ze.

‘De	arbeidsmarkt	verandert	snel.	

Realiseren	leerlingen	en	ouders	zich	

bijvoorbeeld	wel	dat	de	kansen	in	

technologievakken	groter	zijn	dan	in	

traditioneel	veel	gekozen	administratie-

ve	of	economische	vakken?	Zijn	ze	zich	

bewust	van	de	mogelijke	toepassingen	

van	nieuwe	technologie	bij	het	oplos-

sen	van	maatschappelijke	problemen?	

Denken	ze	na	over	welk	soort	baan	en	

werkomgeving	bij	hen	past?	Ze	kunnen	

zich	gaan	realiseren	dat	ze	cognitief	

wel	veel	aan	kunnen,	maar	emotioneel	

misschien	minder.	Je	daar	meer	bewust	

1 Juliette Walma van der Molen en Paul A. Kirschner, Whitepaper. Met de juiste vaardigheden de  

arbeidsmarkt op, NsVP (2017)

2. Denktank#2032 Platform Bèta Techniek, Nieuwsgierig en vindingrijk. (2014) 

3. Peter-Paul Verbeek, Op de vleugels van Icarus. Hoe techniek en moraal met elkaar meebewegen.(2014)

4. Floris Cohen, De herschepping van de wereld. Het ontstaan van de moderne natuurwetenschap  

verklaard. (2008)

5. Martha Nussbaum, Niet voor de winst. Waarom de democratie de geesteswetenschappen nodig  

heeft.(2011)

Kinderversie	Schijf	van	Vier

Leren	winnen	en	verliezen	hoort	ook	bij	brede	vorming.	
Foto	Willemien	Geboers
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Praktische	theorie	en	
theoretische	praktijk	

Nel	de	Groot

Leerkrachtenbegeleider,	coach	en	opleider	bij	Stichting	

Monton;	montessoriopleider	Chinese	leerkrachten

p
Op	de	site	van	de	NMV	wordt	Montes-

sori	terecht	een	vrijheidspedagoog	

genoemd.	Ze	wilde	de	kinderen	vrijheid	

geven	vanuit	haar	overtuiging	dat	

kinderen	zichzelf	het	best	konden	

ontwikkelen	als	ze	in	een	voorbereide	

omgeving	werden	opgevoed	door	

adequaat	opgeleide	begeleiders	in	een	

groep	met	verticale	leeftijdsstructuur.	

Sergey	Brin	en	Larry	Page,	co-oprich-

ters	van	Google,	zijn	beiden	deels	

montessoriaans	opgeleid	(basisonder-

wijs).	De	montessoriaanse	manier	van	

denken	die	ze	leerden	was	belangrijk	

voor	hun	latere	succes.	Page	(2004):	

‘Volgens	mij	was	een	deel	van	dat	

onderwijs	zelfmotivatie,	het	níet	volgen	

van	regels	en	bevelen,	in	twijfel	trekken	

hoe	de	wereld	in	elkaar	steekt	en	de	

dingen	net	iets	anders	doen.’1

Montessorionderwijs	en	onderzoek	

horen	bij	elkaar.	Montessorionderwijs	

wil	kinderen	aanzetten	tot	een	onder-

zoekende	houding	en	ook	de	rol	van	

leraren	is	onderzoekend:	systematisch	

observeren	en	volgen	van	kinderen.	In	

de	media	zijn	discussies	over	wat	niet	

goed	gaat	in	het	onderwijs.	Voormalig	

leerkracht	van	het	jaar	Daisy	Mertens	

schrijft	dat	we	de	bedoeling	van	het	

onderwijs	uit	het	oog	verloren	zijn.	‘Zo	

helder	als	de	taak	van	een	arts	of	ad-

vocaat	is,	zo	mistig	is	die	van	een	leer-

kracht.	Zijn	we	opvoeders,	proberen	we	

kinderen	zo	hoog	mogelijke	punten	te	

laten	halen	of	brengen	we	normen	en	

waarden	bij?	Of	een	beetje	van	alles?’2	

Mertens	pleit	voor	discussie	over	de	

bedoeling	van	het	onderwijs.	‘Want	als	

het	doel	is	dat	kinderen	zich	optimaal	

kunnen	vormen	tot	wereldburgers	zal	

de	leerkracht	een	andere	rol	hebben	

dan	wanneer	het	doel	zich	beperkt	tot	

hoge	resultaten	op	toetsen.’

Een	helder	standpunt	uit	de	onder-

wijspraktijk.	Maar	hoe	creëer	je	als	

onderwijsteam	tijd	om	lijnen	uit	te	

zetten	in	de	alledaagse	hectiek?	Walter	

van	den	Elsen,	adviseur	in	doelgericht	

samenwerken,	stelt:	‘Montessori	maakt	

eigenwijs.’3	Hij	kopt	zelfs	op	zijn	Linke-

dInpagina:	‘Zonder	montessori	was	er	

geen	Google’,	als	onderbouwing	haalt	

hij	Brin	en	Page	aan.	Van	den	Elsen	

pleit	ervoor	om	meer	te	investeren	in	

mensen	dan	in	technieken.	Hij	advi-

seert	om	docenten	en	andere	medewer-

kers	zoveel	mogelijk	hun	eigen	doelen	

te	laten	stellen	en	zelf	hun	werk	te	laten	

regelen.	Dat	leidt	tot	meer	kindgericht-

heid	en	betere	onderwijsresultaten.	

Verder	bepleit	hij	dat	leidinggevenden	

medewerkers	moeten	helpen	om	zich	

te	ontwikkelen	en	hen	de	vrijheid	moe-

ten	geven	eigen	ideeën	uit	te	proberen.	

Dat	is	goed	voor	innovatie	en	groei	

en	het	leidt	tot	sterke	afname	van	de	

werkstress	bij	onderwijsgevenden.	Tot	

slot	benadrukt	hij	het	belang	van	het	

ontwikkelen	van	nieuwe	competenties	

voor	onderwijsgevenden.	Denk	hierbij	

aan	competenties	zoals	complexe	pro-

blemen	oplossen,	creativiteit,	kritisch	

denken	en	samenwerken.	Het	gaat	dus	

niet	zozeer	om	handiger	worden	in	je	

werk,	maar	om	beter	nadenken	óver	je	

werk.	Jawel,	u	leest	het	goed,	dit	zijn	de	

zogenaamde	21e	eeuwse	vaardigheden.	

Moeilijker	te	leren	dan	vakgebonden	

vaardigheden,	maar	breder	en	langduri-

ger	toepasbaar	–	juist	als	het	werk	vaak	

verandert.	Goed	voor	leerlingen	en	hun	

docenten.

Samenwerkend	onderzoeken	waar	we	

als	leerkrachten	staan	is	zinvol.	Kijken	

we	zelf	in	onze	hectische	maatschap-

pij	nog	naar	waarden	die	we	belang-

rijk	vinden	of	volgen	we	zonder	veel	

nadenkwerk	de	regels?

Een	leuke	start	zou	zijn,	zoals	ik	on-

langs	hoorde	tijdens	een	bijeenkomst	

van	de	Stichting	Primair	Onderwijs	

Utrecht,	om	vergaderingen	af	te	sluiten	

met	de	vraag:	‘Hebben	we	bij	alles	wat	

we	hier	vandaag	besloten	gehandeld	in	

het	belang	van	onze	kinderen?’

Niets is zo praktisch als een goede theorie.
Jaques Monod (medewinnaar van de Nobelprijs voor Geneeskunde,1965)

1 Het fascinerende leven van Google-oprichter 

Larry Page, artikel op internet en in het boek 

van Isaacson, W. De uitvinders, Houten, Uitge-

verij Unieboek, 2014

2 AOb Onderwijsblad, september 2018, pag. 76-

77: Volg niet wat voorgeschreven wordt, denk na

3 Walter van den Elsen, LinkedIn, gepubliceerd op 

24 augustus 2018 
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m Montessorionderwijs	
aanscherpen	en	
verrijken!

Jaap	de	Brouwer	&	Patrick	Sins

Is het montessorionderwijs een rijk onderwijsconcept of is het een onderwijscon-

cept dat verrijkt moet worden? De discussie over het antwoord op deze vraag is 

een terugkerend thema in het meer dan honderdjarig bestaan van het montes-

sorionderwijs in Nederland. Jaap de Brouwer en Patrick Sins van het lectoraat 

Vernieuwingsonderwijs aan Saxion Hogeschool werken samen met leraren om 

theorie in praktijk te brengen en leren zelf ook graag van leraren.

De	kerngedachte	van	de	montessorivi-

sie	heeft	de	laatste	honderd	jaar	in	de	

praktijk	bewezen	robuust	te	zijn	voor	

maatschappelijke	en	onderwijsinhou-

delijke	veranderingen.	Kinderen	leren	

zelfstandiger	te	worden,	ze	medever-

antwoordelijk	te	maken	en	inzicht	te	

geven	in	hun	eigen	kwaliteiten	zijn	nog	

altijd	thema’s	in	het	basisonderwijs	

anno	2018.	Het	montessoriconcept	is	

daarmee	ook	in	de	21e	eeuw	nog	altijd	

actueel.

Dat	neemt	niet	weg	dat	er	in	diezelfde	

honderd	jaar	uit	onderzoek	nieuwe	in-

zichtenzijn	voortkomen	over	het	onder-

wijs.	Zo	weten	we	nu	meer	de	rol	van	

leerkrachten	bij	het	bevorderen	van	het	

zelfsturend	leren	van	kinderen.	Andere	

studies	tonen	ons	het	belang	van	gede-

gen	klassenmanagementvaardigheden	

voor	het	leren	van	kinderen	of	het	

gebruik	van	samenwerkend	leren	als	

effectieve	didactiek.	Maar	in	hoeverre	

worden	deze	inzichten	gebruikt	in	de	

praktijk	van	het	montessorionderwijs?	

Blijven	de	montessorischolen	bij	het	

rijke	onderwijsconcept	zoals	bedacht	

door	Maria	Montessori	of	pogen	zij	het	

concept	te	verrijken	met	deze	nieuwe	

inzichten?	

In	het	lectoraat	Vernieuwingsonderwijs	

kiezen	wij	ervoor	om	aan	de	hand	van	

praktijkgericht	onderzoek	het	montes-

soriconcept	aan	te	scherpen	én	te	ver-

rijken.	Dat	is	ontzettend	boeiend	maar	

niet	altijd	eenvoudig.	Het	uitvoeren	

van	onderwijsonderzoek	is	complex	

en	de	resultaten	van	onderzoek	zijn	

lang	niet	altijd	generaliseerbaar:	wat	op	

de	ene	school	een	effectieve	strategie	

blijkt,	kan	op	een	andere	school	juist	

ineffectief	zijn.	Bovendien	moeten	

de	resultaten	uit	onderwijsonderzoek	

vertaald	worden	naar	de	specifieke	

montessoricontext.	De	meeste	studies	

toetsen	immers	hun	resultaten	aan	het	

reguliere	onderwijs.	Het	is	daardoor	

niet	altijd	eenvoudig	om	inzichten	uit	

onderwijsonderzoek	daadwerkelijk	in	

de	montessoripraktijk	toe	te	passen.	

De	voortdurende	pendel	tussen	the-

orie	en	praktijk	lijkt	noodzakelijk	om	

nieuwe	inzichten	passend	te	vertalen	

naar	het	montessoriconcept.	Wanneer	

montessorileerkrachten	en	onderzoe-

kers	hier	daadwerkelijk	gezamenlijk	

werk	van	maken,	geven	we	het	montes-

soriconcept	de	mogelijkheid	om	ook	

over	honderd	jaar	nog	steeds	actueel	

te	zijn!

Het	lectoraat	pendelt	bij	haar	onderzoeken	continu	tussen	de	theorie	en	de	

praktijk	van	het	montessorionderwijs	en	daarbij	staat	professionalisering	van	de	

montessorileerkracht	centraal.

*	 In	onze	studie	naar	zelfsturend	leren	onderzoeken	wij	hoe	het	zelfsturend	

leren	van	kinderen	kan	worden	bevorderd.	In	deze	studie	geven	we	leerkrach-

ten	middels	een	training	praktische	handvatten	om	het	zelfsturend	leren	bij	

hun	kinderen	nog	meer	te	stimuleren.	Het	vermogen	om	je	leren	zelf	te	sturen	

krijgt	vanuit	het	montessoriconcept	veel	nadruk,	echter	een	concrete	didactiek	

om	dit	te	realiseren	is	er	nog	niet.	Aan	de	hand	van	bevindingen	uit	onze	stu-

die	kunnen	we	de	montessoripraktijk	verrijken	door	richtlijnen	voor	leerkrach-

ten	op	te	stellen	die	het	zelfsturend	leren	van	leerlingen	effectief	bevordert.	

*	 In	onze	master	Leren	en	innoveren	hebben	wij	een	speciale	montessoritrack.	

Hierin	leren	leerkrachten	om	onderzoek	te	doen	specifiek	binnen	de	context	

van	het	montessorionderwijs	en	zodoende	die	praktijk	te	helpen	aanscherpen	

en	verrijken.	Zo	studeerden	onlangs	twee	montessorileerkrachten	af	op	de	

onderzoeksthema’s	zelfsturing	en	samenwerkend	leren,	waarbij	ze	op	basis	

van	onderzoek	concrete	adviezen	voor	de	praktijk	ontwikkelden1.	

*	 En	we	hebben	initiatief	genomen	tot	instelling	van	de	Nederlandse	Montes-

sori	onderzoeksgroep	(NMO).	Een	gemengd	gezelschap	van	zestien	leer-

krachten,	onderzoekers,	directeuren	en	montessoriopleiders	houdt	zich	bezig	

met	het	uitwisselen,	vertalen	en	uitvoeren	van	onderzoek	naar	het	montes-

sorionderwijs.	Momenteel	oriënteert	de	NMO	zich	op	samenwerking	met	de	

Universiteit	Maastricht	bij	onderzoek	naar	de	executieve	functies	van	kinderen	

in	het	montessorionderwijs..	

Onderzoeken tussen theorie en praktijk

1 Zie Montessori Magazine 41-3 pagina 22 en 23

Jaap	de	Brouwer
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Ook sterke schouders hebben 
weleens steun nodig

Cascade advocaten | Bankaplein 2 | 2585 EV  Den Haag

telefoon 070-416 16 64 | info@cascadeadvocaten.nl

Advocaten Arzu Yandere, Noor Dietvorst en Bas Vorstermans 
van Cascade Advocaten

Als schoolbestuurder of onderwijs
functionaris draagt u een stevige 
verantwoordelijkheid. Ouders leggen 
de toekomst van hun kinderen immers 
voor een belangrijk deel in uw handen. 
Zij vertrouwen erop dat u hun kinderen 
voorbereidt op een mooie toekomst. 
Sterke schouders kunnen zware lasten 
dragen. Soms doet zich echter een 
situatie voor dat het fijn is dat u kunt 
terugvallen op een betrokken juridisch 
adviseur.

Met samen meer dan 45 jaar juridische 
ervaring en een diep gewortelde 
kennis van het onderwijs, adviseert 
Cascade advocaten al jaren succesvol 
schoolleiders en directeuren in het 
onderwijs. U kunt bij ons dan ook 
terecht voor al uw juridische kwesties.

Persoonlijk en betrokken
Volgens onze cliënten zijn wij persoonlijk en betrokken, alsmede professioneel en goed ingevoerd in de 
onderwijssector. Ons werk start met goed luisteren. Daar zijn wij meesters in. In combinatie met onze 
juridische expertise en kennis van de onderwijssector, verklaart dit waarom wij in 95% van de gevallen 
succesvol zijn om een (dreigend) conflict te voorkomen, partijen nader tot elkaar te brengen of een 
oplossing te vinden. 

Hoogwaardig en laagdrempelig
Onze dienstverlening kenmerkt zich door hoogwaardige advisering op een laagdrempelige manier. Bent u 
benieuwd naar onze aanpak of heeft u een juridisch probleem? Neem vandaag nog vrijblijvend contact op 
met ons kantoor. 

Meer informatie? Ga naar www.cascadeadvocaten.nl en lees onder meer hoe uw collega’s uit het 
onderwijsveld onze adviezen en juridische ondersteuning waarderen.
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AP André	Kuipers	opent	
technasium	Metis	
Montessori	Lyceum

Principes	achter	de	
karakteristieken	als	sleutel	
naar	vrede

Bob	Molier

Rogier	Dijk

Docent	Engels	en	montessoritrainer	op	het	Metis	Montessori	Lyceum

Het is donderdag 4 oktober en de zon schijnt. Werklui leggen de laatste hand aan de 

openbare skatebaan van het Metis Montessori Lyceum (MML), die doorgang biedt van 

het Oosterpark naar de Mauritskade. Binnen is de feestelijke opening van de aanbouw 

van het lyceum. Toen architect Dorte Kristensen gevraagd werd de school opnieuw in 

te richten vroeg zij zich af: ‘Hoe vliegt montessori de 21e eeuw in?’ Daar dacht André 

Kuipers niet over na als klein jongetje, hij had zo zijn eigen dromen.

Amsterdam-Oost,	begin	jaren	’70.	

André	Kuipers	woont	er	als	12-jarige	

met	zijn	broertjes.	Van	zijn	oma	krijgt	

hij	sciencefictionboekjes	en	hij	droomt	

ervan	om	astronaut	te	worden.	In	de	

Wibautstraat	ziet	hij	het	Paroolgebouw	

aan	voor	een	ruimteschip.	Zijn	wereld	

is	klein.	Amsterdam	Zuid	voelt	heel	

ver	weg	en	daar	wonen	heel	andere	

mensen,	met	piáno’s!	

Tussen	1971	en	1977	zit	Kuipers	in	dit	

gebouw	dat	dan	niet	Metis	heet,	maar	

Van	der	Waals	Scholengemeenschap.	

Het	is	een	HBS	voor	buurtkinderen,	

doorgaans	uit	gezinnen	met	weinig	

geld.	Zijn	natuurkundedocent	meneer	

Sassen	geeft	naast	de	reguliere	lessen	

ook	sterrenkunde.	Over	supernova’s,	

en	over	de	snelheid	van	het	licht.	Sas-

sen	is	een	inspirerende	man,	een	be-

vlogen	verteller.	Hij	beïnvloedt	Kuipers’	

Kent u die uitspraak ‘Dat is niet mon-

tessoriaans’? Vaak gebruikt als lege, 

niets betekende zin die vele discussies 

doodslaat. Het is niet vanzelfsprekend 

dat docenten in het voortgezet montes-

sorionderwijs (vmo) de diepe principes 

van Maria Montessori bestuderen als 

fundament van onderwijs ontwerp. 

Men beperkt zich veelal tot de groene 

en oranje boekjes1 waarin mooie start-

punten te vinden zijn die in de klas 

goed uitvoerbaar lijken.

Neem	bijvoorbeeld	reflectief	handelen:	

een	docent	bestudeert	een	aantal	re-

flectiemodellen	voor	de	terugkoppeling	

in	de	klas	of	verdiept	zich	in	een	sterk	

leer-werk-gesprek	om	tot	zinnige	‘naar-

achter-leun’-vragen	te	komen	in	con-

tact	met	een	leerling.	Het	lijkt	zo	sim-

pel.	Toch	blijkt	het	voor	veel	docenten	

lastig	te	groeien	naar	montessoriaans	

onderwijs.	Het	industrialisatiemodel	

van	onderwijsinrichting,	klassenma-

nagement	en	leerlingencontact	dat	ook	

in	het	vmo	nog	vaak	terug	te	vinden	is,	

lijkt	moeilijk	te	doorbreken.

Toen	Maria	in	de	arme	wijken	van	

Rome	haar	eerste	scholen	startte,	

werkte	ze	liever	niet	met	geschoolde	

docenten.	Die	waren	volgens	Mon-

tessori	te	veel	voorgevormd	om	in	

haar	revolutionaire	model	te	kunnen	

werken.	Inmiddels	snap	ik	waarom.	

Het	is	niet	makkelijk	af	te	leren	om	te	

denken	vanuit	een	leeromgeving	die	

gericht	is	op	overdracht	van	kennis,	

vanuit	de	machtspositie	van	de	docent	

en	de	volgpositie	van	de	leerling.	De	

groeitocht	naar	educatie	waarbij	eerst	

de	levensvaardigheden	van	de	jonge	

mens	centraal	staan	en	van	daaruit	

de	academische	ontplooiing	plaats	

vindt	vraagt	om	een	radicaal	andere	

benadering.2	

In	mijn	masterthesis	uit	2016	over	

begeleide	vrij-werk-tijd	omschrijf	ik	een	

succesvol	gebleken,	complex	ingerichte	

lessenserie.	Een	goed	voorbereide	

omgeving	biedt	leerlingen	keuzes	bij	

taken	en	instructie	met	differentiatie	in	

niveau	en	leervormen.	Het	complexe	

zat	niet	in	de	werkvormen,	maar	in	

mijn	eigen	uitdagingen.	Om	de	test	

compleet	te	maken	legde	ik	mijn	rol	

als	docent	aan	banden.	Nu	werk	ik	

in	groeiende	mate	anders.	Ik	laat	de	

controle	los,	maar	controleer	het	pro-

ces.	Ik	laat	mij	minder	snel	verleiden	

tot	lange	instructie	en	biedt	geen	

hulp	waar	het	niet	nodig	is.	In	plaats	

daarvan	observeer,	reflecteer	en	coach	

ik	door	nadenkvragen	te	stellen	en	dan	

ben	ik	stil	in	afwachting	van	antwoord.	

Ik	kan	eerlijk	betuigen:	het	lastigste	

deel	van	mijn	onderzoek	was	om	mijn	

diepgewortelde	edelmoedige	verlan-

gen	te	onderdrukken	om	de	leerling	te	

helpen	met	een	oplossing.	Uiteindelijk	

ging	mijn	geslaagde	meesterproef	

vooral	over	mijn	eigen	ontwikkeling,	of	

eigenlijk	moet	ik	zeggen:	afwikkeling	

van	oude	gewoontes.

De	kern	van	het	probleem	is	dat	ik	als	

leerling	en	docent	opgegroeid	en	opge-

voed	ben	in	het	industrialisatiemodel.	

De	mate	waarin	ik	bereid	ben	mijn	

diepste	overtuigingen	aan	te	kijken	

maakt	het	verschil.	Het	is	ingewik-

keld	om	onderwijs	te	ontwikkelen	dat	

de	levensvaardigheden	van	de	jonge	

mens	centraal	stelt.	Daarbij	gaat	het	

bijvoorbeeld	over	ontwikkeling	van	een	

werkethos,	zelfregulerende	discipline,	

reflectie	of	vrij	zijn	in	de	gebondenheid	

leven.	En	zo	zoetjes	aan	trekt	Kuipers	

vanuit	zijn	kleine	wereldje	in	Amster-

dam-Oost	de	wijde	wereld	in:	hij	gaat	

studeren,	bezoekt	veel	landen	en	wordt	

een	wereldburger.	En	uiteindelijk	hangt	

hij	boven	die	wereld:	een	week	lang	in	

2004	en	maar	liefst	193	dagen	in	2012.

André	Kuipers	vertelt	het	op	4	oktober	

2018	allemaal	smakelijk	aan	de	geno-

digden	bij	de	opening.	Na	de	officiële	

opening	van	de	nieuwbouw	onthult	hij	

samen	met	de	Amsterdamse	wethou-

der	van	onderwijs	Marjolein	Moorman	

de	nieuwe	technasium	design	space,	

die	naar	Kuipers	vernoemd	is.	In	de	

gangen	van	de	oudbouw	van	Metis	

hangen	portretten	van	29	andere	inspi-

van	alle	dag.	Daar	lig-

gen	de	diepgewortelde	

principes	van	Maria	

Montessori.	Zij	stelde	

geen	onderwijsmodel	

voor	dat	herkenbaar	

is	aan	oppervlakkige	

karakteristieken,	maar	

een	revolutionaire	

benadering	die	bij-

draagt	aan	de	ontwik-

keling	van	de	mens.	

In	het	beste	geval	is	

het	een	sleutel	in	een	

zoektocht	naar	vrede,	

zoals	Maria	altijd	

heeft	beoogd.3

Morgen...	kun	je	gewoon	beginnen	met	

een	open	vraag	en	afwachtende	stilte.	

Een	oorzaak-gevolggesprek	op	de	gang	

verkiezen	boven	straffend	eruit	sturen.	

Werkvormen	gebruiken	in	plaats	van	

het	boek	aanbieden.	Een	reflectievorm	

uitproberen	aan	het	einde	van	de	les.	

In	de	klas	vragen	wat	de	leerlingen	van	

je	les	vonden.	Leerlingen	betrekken	bij	

een	nieuw	te	ontwerpen	project.	En	

samen	met	leerlingen	onderzoeken	of	

wat	je	doet	ook	werkt.

Onze	eigen	weerstand	en	onvermo-

gen,	die	we	allemaal	tegenkomen,	zijn	

mooie	signalen	van	het	leven.	Wie	

daarover	nadenkt	ontwikkelt	inzicht	

over	wat	goed	is	om	los	te	laten	en	wat	

te	ontwikkelen.	Eigentijdse	bewegingen	

zoals	die	van	Hattie,	Marzano,	Covey	

of	Seligman	gaan	geweldig	samen	

met	wat	al	zo	lang	verstopt	ligt	in	de	

voorspellende	schatkamers	van	Maria	

Montessori.

André	Kuipers	en	Marjolein	Moorman	openen	technasium.	Foto:	Thomas	Huisman

Here	comes	the	sun	-	lichtinval.	Zie	cover	en	pagina	1

1 Karakteristieken van scholen voor voortgezet montessorionderwijs (2008) en Docent in het  

voortgezet montessorionderwijs (2010), Michael Rubinstein (red.), Garant-uitgevers

2. Door het kind naar de nieuwe wereld (uitgave 1940), Maria Montessori (Nederlandse vertaling  

te krijgen bij NMV) 

3. o.a. Peace and Education (1949) en The 1946 London Lectures (2012), Maria Montessori,  

Montessori-Pierson
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Thema Thema

L Lerende	architectuur

Paul	Op	Heij

Vertrekpunt bij ontwerp en inrichting van het nieuwe gebouw van Metis Montessori 

Lyceum in Amsterdam waren voor de Deense architecte Dorte Kristensen algemenere 

kenmerken van het montessorionderwijs ‘help me het zelf te doen’, ‘leren doe je samen’ 

en ‘de voorbereide leeromgeving’. Concreet zijn die uitgangspunten vertaald in afzonde-

ringsruimtes rond traditionele klaslokalen, de mogelijkheid te kunnen samenwerken aan 

lange keukentafels en een rustige praktische werksfeer.

Refererend	aan	de	futurist	David	

Thornburg	spreekt	Kristensen	over	

campfires,	plaatsen	waar	overdracht	

van	informatie	plaats	vindt	(theorielo-

kalen,	presentatieplekken	of	ruimtes	

voor	kringgesprekken),	caves,	plekken	

om	je	terug	te	kunnen	trekken	voor	

rust,	verdieping	en	zelfreflectie,	en	

watering holes,	ruimtes	waar	informa-

tie	gebracht,	opgehaald	en	onderling	

gedeeld	kan	worden.

Leraren	hebben	geen	monopolie	meer	

op	het	onderwijs,	zegt	ze.	Leerlingen	

leren	ook	van	elkaar	en	daarom	heeft	

de	school	naast	theorie-	en	practicum-

lokalen	vooral	ook	sociale	ruimtes	

nodig.	‘Niet	alleen	in	de	mediatheek,	

waar	de	kleur	van	de	vloerbedekking	

duidelijk	moet	maken	waar	je	wel	

en	niet	mag	lopen	of	zitten,	en	waar	

voortdurend	personeel	

rondloopt	om	je	tot	stilte	

te	manen:	ssssht.’	

Leerlingen	combineren,	

zappen,	leggen	verbin-

dingen	tussen	vakgebie-

den	en	gaan	ook	binnen	

de	school	op	onderzoek	

uit,	zegt	ze.	‘Daarvoor	

is	ook	het	leerplein	

ingericht,	daar	zitten	

leerlingen	samen	in	de	

stiltecoupé.	Akoestische	

panelen	zetten	stem-

men	om	in	warmte	en	

dat	draagt	bij	aan	de	rust	in	de	ruimte.	

We	proberen	daarbij	bovendien	het	

interieur	in	de	oude	Burgerschool	en	

dat	van	de	nieuwbouw	op	elkaar	af	te	

stemmen.	Al	moeten	er	op	bepaalde	

plaatsen	wel	nog	prikborden	en	enkele	

kleuren	worden	aangebracht,	om	het	

geheel	te	completeren.’

Kristensen	en	haar	atelier	PRO	Archi-

tecten	laten	zich	inspireren	door		

Scandinavische	bouwmeesters	als	

Gunnar	Asplund	en	Alvar	Aalto	en	

door	het	Duitse	Neues	Bauen	uit	de	

jaren	20	van	de	vorige	eeuw.	Haar	

gebouwen	hebben	een	zekere	robuust-

heid	en	zijn	vooral	strak	vormgegeven,	

zowel	aan	de	buitenkant	als	binnenin.	

Die	strakke	robuustheid	wil	vertrou-

wen	uitstralen	en	functionaliteit	en	

moet	vooral	ook	comfortabel	voelen.

Kristensen:	‘Ik	wil	voorkomen	dat	een	

gebouw	en	de	ruimtes	erin	statisch	

over	komen.	Ik	creëer	graag	een	

evenwicht	tussen	rust	en	pittigheid,	

met	afwisseling	tussen	ruimten,	zodat	

er	voor	leerlingen	iets	te	kiezen	valt.	

En	het	creëren	van	een	bruisende	

ruimtelijkheid	doe	ik	liever	met	bin-

nenvallend	licht	dan	alleen	met	vaste	

Mickey	Mouse-kleuren,	licht	dat	soms	

vanaf	beneden	binnen	komt,	soms	van	

boven,	maar	elk	moment	van	de	dag	

anders.	Zo	heeft	elke	ruimte	op	elk	

moment	weer	zijn	eigen	klemtonen	en	

beweeglijkheid.’

Kristensen	maakte	deel	uit	van	Stich-

ting	Architecten	Research	Onderwijs	

die	in	opdracht	van	de	Bond	van	Ne-

derlandse	Architecten	onderzoek	deed	

naar	nieuwe	schoolgebouwen:	naar	de	

prijs-kwaliteit	verhouding,	het	ventila-

tiesysteem	en	de	duurzaamheid,	en	de	

beleving	van	de	ruimtes	door	leerlingen	

en	personeel	(onderzoek	via	enquêtes),	

van	stoorgeluiden,	regelbaarheid	van	

ventilatie	en	van	verlichtingssterkte,	

vanwege	het	toegenomen	PC-	en	

i-Padgebruik	en	smartboards.	Dorte	

Kristensen	daarover:	‘Doordat	de	on-

derwijspraktijk	snel	verandert,	leveren	

ervaringsverhalen	van	gebruikers	voor	

architecten	veel	kennis	op.	Door	zo	te	

luisteren	naar	schoolgebouwen	kun	je	

spreken	van	lerende	architectuur.’

Dorte	Kristensen.	Foto	atelier	PRO

‘Het	MML	is	een	bijzondere	school	waar	je	veel	kansen	krijgt.	Dit	merk	ik	ook	

als	ik	over	mijn	school	praat	met	mijn	oude	klasgenoten	van	de	basisschool	

die	op	andere	scholen	zitten.	Hier	op	school	krijg	je	bijvoorbeeld	de	keuze	om	

het	technasiumprofiel	te	kiezen	of	het	informaticaprofiel.	Als	student	word	je	

gestimuleerd	om	meer	uit	jezelf	te	halen	en	dat	maakt	het	MML	bijzonder.	

Wij	hebben	veel	vrijheid	en	er	is	wederzijds	vertrouwen	tussen	docenten	en	

studenten.	Docenten	luisteren	goed	naar	de	leerlingen.	Onze	mening,	input	en	

betrokkenheid	is	belangrijk.	Het	succes	van	het	MML	is	ook	een	resultaat	van	de	

samenwerking	van	de	docenten	en	studenten.	

Onze	school	was	de	eerste	waar	je	voor	een	coderclass1	kon	kiezen.	Dat	is	een	

informaticaprofiel	waarbij	je	vijf	uur	per	week	aan	informatica	moet	besteden.	

In	de	coderclass	leer	je	programmeren	en	denken	in	oplossingen.	Wij	hebben	

ongeveer	elke	twee	weken	een	nieuwe	module	of	een	programmeertaal	die	wij	

behandelen.	Voor	het	vak	informatica	krijgen	we	geen	cijfers	maar	badges.	Dat	

zijn	online	medailles	die	je	krijgt	als	je	een	module	100%	beheerst.	Als	wij	een	

module	hebben	afgerond	doen	wij	mee	aan	projecten.	Deze	projecten	doen	

wij	met	kleine	en	grote	bedrijven	en	gemeenten,	zoals	IBM,	Philips	en	SOS	

Kinderdorpen.

Elk	kind	heeft	wel	een	droom.	Dromen	mag	altijd.	Maar	hoe	leuk	zou	het	zijn	als	

je	die	dromen	echt	waar	kan	maken.	Ooit	heeft	iemand	ook	gedroomd	van	dit	

nieuwbouwproject.	En	hier	staan	we	nu	dan!

Op	het	MML	krijgen	wij	zoveel	kansen.	Mijn	droom	voor	onderwijs	voor	jonge-

ren	is	dat	iedereen	dezelfde	kansen	krijgt	die	wij	op	het	MML	krijgen,	ongeacht	

op	welke	school	ze	zitten.	En	dat	ook	zij	met	plezier	aan	hun	toekomst	kunnen	

werken	en	elke	dag	een	stapje	verder	komen.

Mijn	droom	voor	de	toekomst?	Ik	heb	veel	respect	voor	de	docenten	op	onze	

school.	Met	name	voor	mijn	informaticadocent	meneer	Akkas.	Door	zijn	inzet	

en	motivatie	heeft	hij	veel	bereikt	voor	deze	school,	de	leerlingen	en	voor	het	

vak	informatica.	Dit	werkt	inspirerend	op	mij.	Mijn	droom	is	dat	ik	ook	later	een	

verschil	kan	maken	in	de	wereld	van	informatica.	

Uit de speech van dagvoorzitter Israh Emara, 3 vwo

1 https://coderclass.nl/

rerende	wereldburgers	zoals	Kofi	An-

nan,	Aletta	Jacobs	en	Alfred	Nobel.	Het	

portret	van	Maria	Montessori	heeft	een	

ereplek	vlak	bij	de	hoofdingang.

Ook	in	2018	hebben	leerlingen	dro-

men.	Zoals	dagvoorzitter	Israh	Emara	

uit	3	vwo,	die	tijdens	de	ceremonie	alle	

sprekers	introduceert.	Op	verzoek	van	

over	docenten,	over	keuzevrijheid	en	

de	mogelijkheden	tot	samenwerken	en	

onderzoeken.	Bokke	van	den	Bergh,		

5	vwo,	koos	na	de	basisschool	bewust	

voor	Metis:	de	school	werkte	al	met	

robotica	toen	nog	maar	weinig	scholen	

dat	deden,	met	lessen	binnen	en	bui-

ten	schooltijd.	Toen	Bokke	naar	groep	

3	ging	startte	de	coderclass,	waar	

soms	ook	ICT-bedrijven	vraagstuk-

ken	neerleggen.	Daar	gaan	leerlingen	

dan	mee	aan	de	slag.	Bokke	deed	mee	

aan	robotwedstrijden	in	Roemenië,	

op	Tenerife,	in	Denemarken	en	Japan.	

Hij	verklaart	zich	‘groot	fan	van	deze	

school’.	En	van	André	Kuipers.

directeur	Hüseyin	Asma	vertelt	zij	aan	

de	genodigden	over	haar	dromen	en	

over	haar	ervaringen	op	het	MML	(zie	

kader).

En	Israh	is	niet	de	enige	die	zich	geïn-

spireerd	voelt.	Verschillende	leerlingen	

in	de	zaal	en	beneden	bij	de	kapstok-

ken	vertellen	desgevraagd	enthousiast	

Israh	Emara

Here	comes	the	sun,	zijaanzicht	overdag
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Ik	schrijf	dit	stukje	aan	de	vooravond	van	de	jaarlijkse	2-daagse	van	ons	management-

team.	We	hebben	de	tevredenheidsonderzoeken	van	leerlingen,	ouders	en	medewerkers	

naast	de	doelen	van	ons	meerjarenbeleidsplan	gelegd.	We	beginnen	met	een	aftrap,	

waarbij	ieder	MT-lid	in	5	minuten	aangeeft	wat	hij	of	zij	volgend	jaar	beter	wil	doen.	

Vandaaruit	werken	we	toe	naar	het	antwoord	op	de	vraag	hoe	onze	vmo-school	er	over	

5	jaar	uit	moet	zien.	Tegen	die	tijd	ben	ik	met	pensioen,	maar	ik	draag	natuurlijk	graag	

mijn	steentje	bij	aan	het	verder	ontwikkelen	van	het	montessorigehalte	van	onze	school.	

De	leerlingen	zijn	behoorlijk	tevreden	over	hun	mentoren,	de	sfeer	op	school	en	de	

veiligheid.	En	er	valt	nog	veel	te	verbeteren.	De	didactische	variatie,	rekening	houden	

met	verschillen	tussen	leerlingen,	leerstof	aansluiten	bij	actualiteit,	leren	voor	het	echte	

leven,	de	keuze	voor	een	vervolgopleiding	begeleiden;	het	zijn	allemaal	aandachtspunten	

waarin	we	nog	stappen	kunnen	en	moeten	maken.		

Op	onze	vmo-school	hebben	wij	een	gemeenschappelijke	visie,	waarin	de	brede	montes-

soridoelen	centraal	staan:	creativiteit,	maatschappelijke	bewustwording	en	zelfstandig-

heid.	Die	bieden	elke	leerling	het	kader	en	de	ruimte	om	zijn	of	haar	talent	te	ontwik-

kelen.	Dat	was	in	het	verleden	op	onze	school	wel	eens	anders,	waardoor	veel	energie	

weglekte,	bijvoorbeeld	in	discussies	tussen	voor-	en	tegenstanders	van	de	toenmalige	

‘montessoristroom’.	Er	zijn	vrijwel	zeker	ook	nu	nog	ouders	of	leerlingen	die	vinden	dat	

we	onze	beloftes	niet	altijd	nakomen.	Hoe	zorgvuldig	je	een	leerling	ook	volgt	en	obser-

veert,	je	wordt	het	nooit	met	álle	ouders	en	leerlingen	eens	over	bevorderingsbesluiten	

en	de	inschatting	van	het	talent	van	elke	leerling.	Uiteindelijk	is	het	aantal	formele	klach-

ten	gelukkig	minimaal.	Zo	kunnen	we	onze	energie	maximaal	inzetten	om	gezamenlijk	

te	werken	aan	de	verdere	ontwikkeling	van	onze	Pantarijn-MHV-locatie	als	school	voor	

voortgezet	montessorionderwijs.	

Gabriël Enkelaar

Teamleider onderbouw (havo- 

vwo) scholengemeenschap 

Pantarijn in Wageningen

‘Ik	beloof	dat	ik	op	tijd	zal	zijn	pap.’	Die	woorden	galmen	nog	door	mijn	hoofd	als	ik	met	

het	warme	eten	wacht	op	mijn	dochter.	Oké,	ik	had	al	een	appje	gekregen	van	de	moeder	

waar	ze	bij	speelt	maar	toch…	beloofd	is	beloofd.	En	maakt	belofte	schuld?

Mensen	beloven	soms	snel.	De	betekenis	van	een	belofte	is	misschien	ook	wel	on-

derhevig	aan	enige	inflatie.	Beloven	we	elkaar	niet	ook	trouw	terwijl	een	derde	van	de	

huwelijken	strandt?

Beloven	heeft	twee	betekenissen.	Beloven	als	in	toezeggen,	zoals	mijn	dochter	dat	deed	

toen	ze	van	huis	vertrok,	en	beloven	als	na	te	streven	uitkomst	zoals	wij	doen	met	onze	

7	beloftes	aan	het	kind.

Want	onze	7	beloftes	moeten	we	zien	als	een	streven.	We	doen	ons	uiterste	best	om	die	

na	te	komen,	maar	zeker	weten	doen	we	dat	niet.

Op	onze	scholen	kunnen	we	wel	dagelijks	zien	hoe	we	werken	met	onze	beloftes.	Dat	

laten	we	zien	aan	iedereen	die	komt	kijken,	of	het	nou	is	voor	een	rondleiding,	een	

inschrijving	of	uit	pure	interesse.	Zo	hard	als	we	de	beloftes	omschrijven	gaan	ze	nooit	

uitkomen.	Maar	met	onze	beloftes	laten	we	wel	zien	waarin	ons	onderwijs	zich	onder-

scheidt	van	ander	onderwijs.	We	maken	van	onze	beloftes	een	te	verwachten	resultaat.	

Leerkrachten,	kinderen	en	school	doen	de	rest.

Egbert de Jong 

Algemeen directeur 

Montessorivereniging 

Haarlemmermeer

m Montessori-instellingen	maken	hun	beloftes	waar

Midden	in	de	zomer	ben	ik	op	bezoek	bij	ouders	van	montessorikinderen	in	het	Oosten	

van	het	land.	Ik	ben	gegrepen	door	de	grondige	praktische	invulling	van	de	montesso-

ritheorie	in	de	inrichting	van	het	huis	en	de	manier	van	opvoeden.	Zodra	moeder	in	de	

gaten	heeft	dat	ik	een	montessori-achtergrond	heb,	wordt	ze	enthousiast	en	praat	mij	bij	

over	het	opvoedkundig	fundament	van	de	familie.	‘We	hebben	een	gezamenlijke	verant-

woordelijkheid	voor	het	onderhoud.	Het	grove	onderhoud	wordt	door	Herman	gedaan,	

maar	de	kinderen	hebben	bij	alle	werkzaamheden	een	taak	en	worden	daarbij	geprikkeld	

om	ervaringen	op	te	doen	in	de	buitenlucht.’

Mijn	gedachten	dwalen	af	naar	een	oud	boekje	dat	ik	ooit	kocht	op	een	rommelmarkt.	In	

1915	verscheen	er	een	Nederlandse	vertaling	van	het	boek	A Montessori Mother1,	waarin	

Canfield	Fisher	een	handreiking	geeft	om	de	theorie	van	Montessori	in	de	huiselijke	

sfeer	in	praktijk	te	brengen.	Net	als	de	publicaties	van	Maria	Montessori	is	dit	boekje	

doorspekt	met	archaïsch	taalgebruik	dat	nog	steeds	tot	de	verbeelding	spreekt	en	sluit	

het	aan	bij	de	actualiteit	van	onderwijs	en	opvoeding.	In	hoofdstuk	9,	‘De	Toepassing	

van	deze	Filosofie	op	het	huiselijk	leven’,	beschrijft	Fisher	concreet	hoe	een	montesso-

riopvoeder	zich	zou	moeten	gedragen	tot	het	kind:	‘We	hebben	afgesproken	dat	we	rus-

tig	lopen	door	de	gang.	Wij	eten	netjes	van	een	porseleinen	bord	en	wassen	alles	zelf	af.	

In	de	kast	zijn	alle	planken	van	labels	voorzien,	zodat	wij	precies	weten	waar	alles	hoort	

te	staan,	zodat	de	volgende	persoon	niet	misgrijpt.	Deze	houten	bakken	zijn	speciaal	

gemaakt	om	de	laarzen	in	op	te	bergen,	zodat	de	modder	en	viezigheid	buiten	blijven’.	

Glimlachend	dank	ik	Canfield	Fisher	voor	deze	mooie	brug	tussen	theorie	en	praktijk.

Maarten Stuifbergen

Groepsleraar Montessorischool 

Leidschenveen

Montessoriopleider Haagse 

Hogeschool

Studiebegeleider Hogeschool 

Leiden

Student onderwijswetenschap-

pen Open Universiteit

Elke	kinderopvangorganisatie	heeft	een	eigen	pedagogisch	beleid.	Sommige	organisa-

ties	schrijven	in	hun	droombeleid	hoe	ze	graag	zouden	wíllen	werken,	terwijl	de	praktijk	

iets	anders	laat	zien.	Andere	organisaties	schrijven	een	beleid	gestoeld	op	de	praktijk	en	

updaten	deze	bij	veranderingen;	de	levende	beleidsplannen	die	mee	bewegen	met	de	

praktijk.

Een	belangrijk	aspect	van	kwaliteit	is:	zeggen	wat	je	doet	en	doen	wat	je	zegt.	Hoe	mooi	

is	het	als	datgene	wat	je	nastreeft	in	en	beschrijft	over	je	montessoriopvang	ook	écht	

te	zien	is	op	de	werkvloer.	Dan	heb	je	het	over	een	visie	die	geïmplementeerd	is	in	de	

organisatie.	Je	komt	beloftes	na	in	de	praktijk	die	je	in	je	beleidsplan	hebt	beschreven.

Elke	keer	weer	word	ik	blij	als	ik	nieuwe	ouders	rondleid	en	ze	hoor	zeggen:	‘Dit	is	pre-

cies	zoals	het	is	beschreven	in	jullie	beleid.’	Daarom	is	het	zo	leuk	om	de	tijd	te	nemen	

voor	deze	rondleidingen	en	ouders	te	wijzen	op	soms	de	kleinste	details.	De	ouder	krijgt	

de	praktijk	van	alledag	te	zien:	een	kijkje	in	de	montessorikeuken	op	een	dag	als	iedere	

dag	waarop	kinderen	druk	aan	het	werk	zijn,	ontdekken	en	ervaren,	verzorgd	worden,	

communiceren	met	andere	kinderen	of	hun	leidster,	conflictjes	hebben,	zelfstandig	eten	

of	drinken	en	hun	eigen	ik	ontwikkelen.	Een	dag	waarop	een	leidster	kinderen	obser-

veert,	ze	uitnodigt	tot	taal	of	zelf	oplossend	denken,	grenzen	stelt,	kinderen	begeleidt	bij	

het	zelfstandigheidsproces	en	kinderen	de	warmte	biedt	die	zij	nodig	hebben.

Tijdens	zo’n	rondleiding	kunnen	ouders	zich	een	reëel	beeld	vormen	van	wat	deze	

specifieke	kinderopvangorganisatie	kinderen	te	bieden	heeft.	Vervolgens	is	het	aan	de	

ouders	om	te	beslissen	of	dat	wat	zij	gezien	en	gelezen	hebben	past	bij	hun	persoonlijke	

kijk	op	opvoeding.	

Manja Haze

Directeur Montessori  

Kinderopvang Mickey, Hengelo

Montessoritrainer en -coach  

jonge kind

1 Canfield Fisher, D. (1915). Een Montessori Moeder. Zwolle: Ploegsma
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Vereniging Vereniging

MOC	
ontwikkelnieuwsm

Martine	Lammerts

Het	MOC	informeert	in	de	NMV-

nieuwsbrieven	en	in	Montessori	

Magazine over	de	voortgang	van	

haar	werkopdrachten.	Heeft	u		

vragen,	opmerkingen	of	ideeën?	

Mail	ze	naar	martine.ontwikkel	

centrum@montessori.nl

Het	Montessori	Ontwikkelcentrum	(MOC)	helpt	verbinding	te	leggen	tus-

sen	scholen	onderling,	tussen	secties	van	de	NMV	en	tussen	scholen	en	

werkgroepen.	Het	MOC	richt	zich	op	zes	verschillende	taakvelden:

kwaliteit,	professionaliteit,	ontwikkeling,	onderzoek,	internationalisering		

en	helpdesk.

Zij	bewaakt	en	actualiseert	de	montessorivisie	en	is	eerste	aanspreekpunt	

voor	externe	onderzoekers,	opleiders	en	organisaties	op	het	terrein	van	alle	

taakvelden.

Zij	coördineert	alle	activiteiten	op	de	diverse	taakvelden	en	draagt	zorg	

voor	verantwoording	van	de	activiteiten	aan	het	bestuur	van	de	NMV	en	

aan	alle	secties.

Zij	ontwikkelt	beleid	op	de	taakvelden	en	adviseert	het	bestuur	hierover.	

Het	MOC	geeft	gestalte	aan	ontwikkelwensen	van	de	secties	en	de	leden.

Trainersbijeenkomst	
waarderend	auditen	0-12	jaar	
Tijdens	de	eerste	trainersbijeenkomst1	

voor	de	auditoren	op	woensdag	19	

september	in	Utrecht	presenteerde	de	

ontwikkelgroep	Waarderend	auditen	

van	het	MOC	de	nieuwe	kaders	bij	

waarderend	auditen	voor	instellingen	

van	0-12	jaar.	In	het	nieuwe	kader	zijn	

de	montessori-instellingen	zélf	aan	zet	

aan	te	tonen	wat	maakt	dat	hun	instel-

ling	een	montessori-instelling	is.	Waar	

liggen	ontwikkelkansen	en	waar	zijn		

ze	trots	op	en	wat	is	er	te	delen	binnen	

de	vereniging.2	

De	bezoeken	nieuwe	stijl,	de	audits,	

starten	in	oktober	2018.	Voor	dit	

schooljaar	zijn	40	audits	gepland.	

Ook	presenteerde	het	MOC	de	nieuwe	

website	www.montessorikwaliteit.com.	

Daarop	staat	alle	informatie	over	waar-

derend	auditen,	zoals	de	documenten	

die	nodig	zijn	bij	de	audits	voor	de	

montessori-instellingen	0-12	jaar.	De	

site	toont	ook	een	helder	stappenplan:	

hoe	vraag	je	een	audit	aan	en	wat	doet	

de	auditor?

Hiermee	komt	de	ontwikkelgroep	tege-

moet	aan	de	behoefte	die	leden	hebben	

geuit	over	ordening,	overzicht	en	snelle	

beschikbaarheid	van	alle	documenten.	

De	site	biedt	naast	informatie	ook	de	

mogelijkheid	om	mooie	opbrengsten	

van	NMV-audits	uit	te	wisselen,	zodat	

instellingen	elkaar	kunnen	inspireren.	

De	ontwikkelgroep	blijft	graag	leren,	

dus	tips	zijn	welkom!	

Mail	ze	aan	martine.ontwikkel

centrum@montessori.nl

Dit	doosje	is	bedoeld	om	de	nieuwe	

website	en	de	informatie	rondom	het	

waarderend	auditen	voor	de	instellin-

gen	van	0-12	jaar	meer	bekendheid		

te	geven.	En	om	alvast	goed	na	te		

denken	over	de	nieuwe	opzet	bij		

kwaliteitsverbetering.	

We	hopen	en	verwachten	dat	het	

doosje	met	inspirerende	vragen	aanzet	

tot	gesprekken	tussen	directies,	teams,	

besturen,	ouders	en	kinderen.

Montessori	
opleidersbijeenkomsten	–	
examen	basisbekwaam	
In	september	en	oktober	hebben	de	

montessoriopleiders	twee	documenten	

rondom	montessorivakbekwaam		

afgerond:	het	Kaderdocument	vak-

bekwaam	en	het	Examenreglement	

vakbekwaam.	Deze	zijn	nu	klaar.	De	

opleiders	gebruiken	beide	documenten	

nu	in	hun	eigen	opleidingen.

Ook	spraken	de	opleiders	over	het	

evalueren	van	de	nieuwe	montessori-

examens	basisbekwaam.	Studenten	

moeten	tijdens	het	examen	basisbe-

kwaam	een	presentatie	geven	over	de	

ontwikkeling	van	hun	bekwaamheden,	

zij	zijn	vrij	in	de	manier	waarop	zij		

dat	doen.

Bij	dit	alles	vroegen	de	opleiders	zich	

steeds	af:	wat	levert	het	op,	biedt	onze	

werkwijze	genoeg	groeimogelijkheid	

voor	de	student,	geeft	het	de	NMV-ge-

committeerde	genoeg	informatie	om	te	

kunnen	beoordelen	en	past	het	binnen	

ons	montessoriaans	opleidingsmodel?	

Dus	de	opleiders	doen	zelf	ook	wat	

zij	van	hun	studenten	vragen:	blijven	

leren	en	houden	oog	voor	wat	beter	

kan. Practice what you preach! 

Professionele	ontwikkeling	
voor	leidinggevenden	op		
28	en	29	maart	2019
Op	28	en	29	maart	2019	is	de	24-uurs-

conferentie	voor	leidinggevenden	in	het	

montessorionderwijs.	Keynote	sprekers	

Ruud	Veltenaar	en	Danielle	Braun	ne-

men	de	deelnemers	mee	in	de	wereld	

van	hun	eigen	ontwikkeling.	Welke	

professionele	ontwikkelingen	vragen	

het	heden	en	de	toekomst?	Hoe	ziet	de	

toekomst	van	de	kinderen	eruit	en	wat	

vraagt	dat	aan	leiderschap?	Kom	24	

uur	samen	met	andere	montessoridi-

recteuren	in	Landgoed	Huize	Bergen	te	

Vught.	Naast	het	programma,	met	ook	

interessante	workshops,	is	er	ruim	tijd	

voor	ontmoetingen	en	uitwisseling.

Wacht	niet	lang	met	besluiten	want	er	

is	slechts	plaats	voor	60	personen	en	

vol	is	vol!	Aanmelden	kan	via	een	mail	

aan	Peter@montessori.nl.

NMV-cursus	voor	
leidinggevenden	
De	NMV	zoekt	(startende)	leidingge-

venden	en	intern	begeleiders	die	hun	

kennis	en	vaardigheden	willen	opfris-

sen	die	graag	de	onderwijskwaliteit	

bespreekbaar	maken.	Voor	hen	is	er	

de	NMV-cursus	voor	leidinggevenden.	

Motto: ‘Van directeur van een montes-

sorischool naar montessoridirecteur.’

Maaike	Kramer,	montessori-opleider	

en	directeur/bestuurder	van	de	Eerste	

Westlandse	Montessorischool	Monster	

Gadget	voor	alle	montessori-
instellingen	0-12	jaar
Eind	september	hebben	alle	montes-

sori-instellingen	een	inspiratiedoosje	

ontvangen.

(EWMM),	verzorgt	de	cursus.	De	eer-

ste	bijeenkomst	is	op	vrijdag	1	februari	

2019	op	de	EWMM	en	gaat	over	‘zuiver	

waarnemen’.	De	andere	bijeenkom-

sten3	zijn	op	de	Internationale	School	

voor	Wijsbegeerte	(ISVW)	in	Leusden.

De	cursus	biedt	naast	de	montes-

sorikernpunten	over	pedagogiek	en	

antropologie	ook	handvatten	hoe	

montessori-instellingen	zich	kunnen	

verantwoorden	en	wat	montessorilei-

dinggevenden	op	de	werkvloer	tegen-

komen.	De	pedagogische	opdracht	

staat	centraal.	Op	de	afsluitende	dag,	

vrijdag	13	december	2019,	delen	de	

cursisten	hun	actieonderzoeken.	De	

NMV-cursus	is	opgenomen	in	het	

schoolleidersregister.	Interesse?	Mail	

naar	Peter@montessori.nl.	Aanmelden	

kan	tot	1	december.

1 De tweede trainersbijeenkomst is op woensdag 

30 januari en de derde op woensdag 29 mei. 

Beide bijeenkomsten starten om 13.30 uur in 

Hogeschool Domstad.

2 Zie ook het artikel van Lex Spee, op pagina 7 

van dit magazine

3 De cursus is in 2019 op de vrijdagen 1-2, 22-3, 

24-5, 14-6, 4-10, 8-11 en 13-12.
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Recensie Thema

O Opvoeden	opnieuw	geijkt

Paul	Op	Heij

Tussen ouders en in menig docententeam bestaat verschil van mening over hoe 

kinderen of leerlingen te bejegenen. Daar is niets mis mee, maar het wordt al-

licht een probleem als opvoeders daar onvoldoende bij stil staan. Omer en Streit 

pleiten voor samenwerking aan een krachtige opvoedingsstijl thuis, op school en 

in de samenleving.

Recensie Haim Omer, Philip Streit: Nieuwe autoriteit voor ouders. 

Opvoeden op basis van veilige verbinding, waakzame zorg en 

geweldloos verzet, Hogrefe Uitgevers, Amsterdam 2018.

In	de	historische	roman	De filosofe en 

de droom	van Diderot (Peter Prange, 

2003)	gaan	de	verlichtingsfilosofen	

Dennis	Diderot	en	Jean	Jacques	Rous-

seau	in	discussie.	De	op	dat	moment	

door	het	gevangenisbestaan	neer-

slachtige	Diderot	probeert	duidelijk	te	

maken	dat	de	samenleving,	de	bescha-

ving,	de	vrijheid	verkwanselt	waarin	we	

geboren	worden.	Die	woorden	maken	

indruk	op	Rousseau,	die	vervolgens	

afscheid	neemt	van	zijn	vriend	en	in	de	

daaropvolgende	jaren	met	diens	woor-

den	aan	de	haal	gaat,	onder	andere	in	

zijn	-	in	onderwijskringen	nog	steeds	

invloedrijke	-	roman	Emile.

De	psychologen	Haim	Omer	en	Philip	

Streit	schrijven	in	hun	boek	Nieuwe 

autoriteit voor ouders	(2018),	de	op-

volger	van	het	omvangrijkere	Nieuwe 

autoriteit:	‘Wetenschappelijk	onderzoek	

heeft	uitgewezen	dat	ouders	die	er	in	

de	opvoeding	niet	alleen	voor	staan,	

zorgelozer,	vastberadener	en	rustiger	

reageren.	(…)	Als	kinderen	weten	dat	

hun	ouders	steun	krijgen,	vertonen	

ze	minder	vaak	moeilijk	en	opvallend	

gedrag.	En	als	ouders	en	docenten	

elkaar	ondersteunen	heeft	dat	ook	een	

positieve	uitwerking	op	het	kind.’

Omer	en	Streit	keren,	net	als	Diderot	

deed,	terug	naar	het	begin	en	evalue-

ren	wat	er	sindsdien	in	de	opvoeding	

is	gebeurd	en	misging.	De	auteurs	zijn	

kritisch	op	de	opvoedingsstijlen	die	

gehanteerd	werden.	Ook	de	antiauto-

ritaire,	coöperatieve	opvoedingsstijl,	

‘die	vooral	gericht	was	op	ontmoeting,	

openheid,	vrijheid,	bemoediging	en	

vertrouwen,’	moet	het	ontgelden.	Uit	

wetenschappelijk	onderzoek	blijkt	dat	

kinderen	die	zich	volgens	dat	opvoed-

model	weinig	hoeven	aan	te	passen	

een	lage	frustratietolerantie	ontwik-

kelen	en	een	neiging	tot	grensover-

schrijdend	gedrag	vertonen.	Kinderen	

met	van	zichzelf	minder	temperament,	

aldus	de	auteurs,	ontwikkelen	in	dat	

model	minder	eigenwaarde	en	worden	

als	gevolg	daarvan	vaker	angstig	en	de-

pressief,	omdat	ze	zich	niet	goed	raad	

weten	met	een	complexer	wordende	

samenleving.	Temperamentvolle	kinde-

ren	daarentegen	leren	weinig	rekening	

te	houden	met	anderen	en	proberen	

vaak	hun	eigen	wil	door	te	drijven.	

Na	deze	afrekening	plaatsen	Omer	en	

Streit	vier	nieuwe	pijlers	onder	het	op-

voeden.	Ten	eerste	structuur:	opvoeders	

(ouders,	docenten)	moeten	beseffen	

dat	jongeren	duidelijke	regels	nodig	

hebben,	want	die	kunnen	meestal	nog	

niet	de	verantwoordelijkheid	aan	om	

zelf	juiste	keuzes	te	maken.	Ten	tweede	

de-escaleren:	opvoeders	moeten	leren	

zichzelf	in	elke	situatie	onder	controle	

te	houden	en	oordelen	en	beslissingen	

uit	te	stellen:	‘Dit	gedrag	accepteer	ik	

niet	en	ik	kom	er	nog	op	terug.	Dan	

hoor	ik	ook	graag	welke	voorstellen	je	

hebt	om	je	gedrag	te	verbeteren.’	Ten	

derde	aanwezigheid:	opvoeders	moeten	

de	overtuiging	ontwikkelen	dat	ze	echt	

iets	van	het	kind	of	de	leerling	mogen	

verlangen.	En	ten	vierde	ondersteu-

ning:	opvoeders	moeten	beseffen	

dat	ze	meer	bereiken	als	ze	zich	door	

anderen	laten	helpen,	door	collega’s,	

ouders,	ooms,	tantes	of	zelfs	vriendjes	

of	vriendinnetjes.	In	het	laatste	geval	

moeten	opvoeders	niet	te	bang	zijn	

expliciet	om	die	steun	te	vragen.

Het	boek	is	praktisch	opgebouwd,	de	

auteurs	zijn	nuchter	en	helder	in	hun	

taalgebruik,	dragen	veel	leerzame	prak-

tijkvoorbeelden	aan	en	schromen	niet	

om	heilige	huisjes	omver	te	halen.	Zo-

als	het	idee	dat	kinderen/jongeren	zich	

het	best	ontwikkelen	als	ze	onbegrensd	

vertrouwen	krijgen	of	dat	je	altijd	zou	

moeten	voorkomen	dat	zij	zich	ergens	

voor	schamen:	schaamtegevoelens	

dragen	ertoe	bij	verantwoordelijkheid	

te	leren	nemen	voor	het	eigen	gedrag	

en	de	consequenties	ervan	te	aanvaar-

den.	Ouders	of	docenten	hoeven	het	

ook	echt	niet	altijd	met	elkaar	eens	te	

zijn	over	een	aanpak,	als	ze	het	over	

het	beoogde	doel	maar	eens	zijn	en	

over	de	verschillen	in	aanpak	met	de	

kinderen	communiceren.	Bestraffen	

en	belonen	tenslotte	zijn	allebei	niet	

aan	te	bevelen,	omdat	jongeren	een	

aangeboren	drang	naar	zelfstandigheid	

en	onafhankelijkheid	zouden	hebben	

(Diderots	vrijheidsidee)	en	die	drang	

met	al	dat	(externe)	geregel	juist	wordt	

gefrustreerd	(Rousseaus	al	dan	niet	

overdreven	aanklacht	in	Emile).

In 2017 keek een flinke groep leerlin-

gen, leraren, ouders en personeels-

leden van het Montessori College 

Nijmegen en Groesbeek (MCN) naar 

de documentaire Most Likely To Suc-

ceed1. Zij raakten nieuwsgierig naar 

onderwijs dat leidt tot meer motivatie, 

creativiteit, zelfontplooiing en initiatief 

bij leerlingen. Het MCN schakelde Ken-

nisland2 in om een programma te be-

denken dat het vernieuwend vermogen 

van de school vergroot. Dat werd DE 

Onderwijsbeweging, met een ‘tussen-

ruimte’ om te kunnen experimenteren 

met lessen over gevoel en betekenisvol 

zittenblijven.

DE	Onderwijsbeweging3	bestond	aan-

vankelijk	uit	zo’n	60	leerlingen,	ouders	

en	personeelsleden.	Die	kwamen	in	

schooljaar	2017-2018	vier	keer	bijeen	en	

begonnen	elkaar	te	bevragen:	‘Wat	willen	

we	anders	doen	en	waarom?	Hoe	zorgen	

we	ervoor	dat	leerlingen	zich	niet	langer	

vervelen?’	Kleinere	teams	gingen	op	zoek	

1 Most Likely To Succeed is een film van Greg Whiteley 
over High Tech High, een innovatieve school in Amerika

2 Kennisland is een denktank, die het lerend en vernieu-
wend vermogen van de samenleving wil vergroten. Zie 
https://www.kl.nl/ en https://www.kl.nl/projecten/
grenzeloos-onderwijs/

3 http://bit.ly/DE-Onderwijsbeweging is een publicatie 
van Nabben, I. een Raad, S van der. (2018). Hoe leerlin-
gen, ouders en leraren samen hun onderwijs vernieuwen. 
Amsterdam: Kennisland. Gelicenceerd onder CC BY 4.0. 
Zie: http://bit.ly/Publicatie-Kennisland-DE-Onderwijs-
beweging

Thema

m MCN	motiveert	
leerlingen	en	ouders

Bob	Molier

naar	antwoorden	en	kregen	de	ruimte	

om	te	experimenteren.	Er	kwamen	vijf	

pilots.	Samen	met	een	leerkracht	maakte	

een	ouder	kinderen	bewust	van	hun	ge-

voel,	want	–	zo	zegt	ouder	Brenda	in	een	

filmpje	van	het	MCN4:	‘We	hebben	niet	

alleen	een	prachtig	stel	hersenen,	maar	

ook	een	onwijs	mooi	gevoel.’	Leerling	

Bas	is	blij	met	de	lessen:	‘Ik	ben	veran-

derd,	ik	kan	nu	veel	beter	zeggen	wat	ik	

wel	en	wat	ik	niet	wil.’	Bij	lichamelijke	op-

voeding	worden	er	geen	cijfers	gegeven,	

vertelt	docent	Wilbert	in	hetzelfde	film-

pje.	‘En	we	mengen	een	keer	per	week	

de	klassen	door	elkaar,	dan	delen	we	

groepen	leerlingen	van	vmbo-basis	tot	

en	met	vwo-plus	in	op	bewegingsniveau,	

dus	niet	op	cognitief	niveau.’	Ander	voor-

beeld:	een	groepje	eindexamenleerlingen	

mag	zelf	kiezen	welke	lessen	zij	wel	en	

welke	zij	niet	willen	volgen.	Zij	halen	

wanneer	zij	dat	nodig	hebben	kennis	op	

bij	de	docenten.

De	meeste	projecten	voor	DE	On-

derwijsbeweging	vinden	plaats	in	de	

‘tussenruimte’.	Deze	term,	bedacht	

door	Kennisland,	biedt	een	alternatief	

voor	standaard	implementatietrajecten.	

Daarbij	is	het	nodig	dat	deelnemers	

aan	DE	Onderwijsbeweging	werken	op	

basis	van	gelijkwaardigheid.	Dat	zij	tijd,	

fysieke	ruimte	en	middelen	krijgen	om	

geïnspireerd	door	ontwikkelvragen	tot	

nieuwe	inzichten	te	komen,	die	inspiratie	

bieden	om	het	bestaande	systeem	te	

vernieuwen.

In	het	nieuwe	schooljaar	organiseerde	

het	MCN	een	eerste	avondbijeenkomst	

van	DE	Onderwijsbeweging	en	startte	

de	school	met	2	groepen	Agora:	een	

tienercollege5	voor	leerlingen	van	10-15	

jaar	en	met	een	groep	leerlingen	vanaf	12	

jaar.	Schoolvakken	zijn	vervangen	door	

4 Zie http://bit.ly/DE-Onderwijsbeweging-film
5 In een tienercollege krijgen leerlingen vanaf 10 jaar 

langer de kans om te wennen aan de andere manier van 
werken in het voortgezet onderwijs. 

onderzoek	naar	de	wereld.	Huiswerk,	

toetsen	en	methodes	zijn	er	niet	tenzij	

de	leerling	er	zelf	om	vraagt.	Leerlingen	

ontdekken	zichzelf	en	de	wereld.	Ieder	

maakt	vanuit	zijn	eigen	wensen,	vragen	

en	interesses	een	persoonlijke	leerroute.	

Leraren	coachen	de	leerlingen	daarbij.	

Agora	begeleidt	kinderen	naar	een	

diploma	dat	minimaal	ligt	op	het	niveau	

van	het	basisschooladvies.	Ook	ouders	

worden	actief	bij	Agora	betrokken.	

Over	de	avondbijeenkomst	vertelt	rector/

bestuurder	Berni	Drop:	‘Leerlingen	ga-

ven	hartstochtelijke	pitches	over	thema’s	

zoals	betekenisvol	zittenblijven	en	

goede	doelen	structureel	koppelen	aan	

onderwijsactiviteiten,	over	voorwaarden	

om	succesvol	cijfers	te	vervangen	door	

formatieve	feedback	en	over	manieren	

om	de	betrokkenheid	van	leerlingen	bij	

school	en	DE	Onderwijsbeweging	verder	

te	vergroten.’

Want	niet	alleen	het	onderwijs,	ook	de	

groep	zelf	is	in	beweging:	er	komen	

ouders,	docenten	en	leerlingen	bij	en	er	

vertrekken	weer	mensen.	Drop:	‘Som-

migen	doen	veel	en	anderen	dragen	

een	avond	wat	bij.	Leerlingen	betrekken	

werkt	het	beste	via	persoonlijk	contact	

met	geliefde	docenten	en	vriendjes	en	

vriendinnetjes.	Alle	betrokkenheid	en	

aanwezigheid	is	welkom!	DE	Onderwijs-

beweging	moet	voor	iedereen	die	wil	een	

feestje	zijn.’

En,	is	het	voor	iedereen	een	feestje?	

Drop:	‘Al	is	het	laagdrempelig	en	hoeft	

niemand	iets,	het	grijpt	wel	in	op	het	

vertrouwde	en	bestaande	en	dat	vindt	

niet	iedereen	makkelijk.	DE	Onderwijsbe-

weging	is	een	schijnbaar	anarchistische	

leerorganisatie	waarin	alles	mag	en	

niets	hoeft,	tegelijk	kent	het	een	strak	en	

gestructureerd	proces.	Om	dat	te	leren	

hadden	we	Kennisland	in	het	eerste	jaar	

echt	nodig.	Nu	doen	we	het	zelf	met	de	

draaiboeken	en	opgedane	kennis	van	

vorig	jaar.’Bijeenkomst	DE	Onderwijsbeweging
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51 VERBLIJVEN IN:

Austerlitz
Baarn
Epe
Evertsoord

Huizen
Nunspeet
Oosterhout
Oostvoorne

Ossendrecht
Stroe
Vierhouten

Groepsovernachtingen voor Onderwijs

Bij Stichting Paasheuvelgroep houden we van blije
gezichten, van lekker samen zijn in een mooie natuurlijke
omgeving. Wij geloven in het traditionele kamp, maar dan
wel in een hedendaags jasje.

Groepsovernachtingen met respect voor de natuur

Veel ruimte voor sport en spel

51 verblijven op 11 locaties

Meer dan 600 schoolkampen per jaar
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