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1.0 Begripsbepalingen
1.1 De NMV: De Nederlandse Montessori Vereniging, vertegenwoordigd door het bestuur vanuit leden van de NMV. 
1.2 Basisonderwijs: basisscholen of speciale scholen voor basisonderwijs als bedoeld in 

1.3
1.4

1.5 

1.6

1.7  
1.8

1.9

artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs.
Montessoribasisschool: een basisschool erkend door de NMV.
De initiële opleiding: de opleiding aan een hogeschool die NVAO (Nederlandse 
Vlaamse Accreditatie Organisatie) geaccrediteerd is, die opleidt tot het diploma  
montessoribasis- en montessorivakbekwaam. De initiële opleiding werkt volgens de 
visie omschreven in het MV-document  “Innovatief montessori onderwijs maart 2016".  
Zij wordt daarop geauditeerd door de NMV a.d.h.v. de indicatoren van de NMV,  
gelijktijdig met de opleiding die leidt tot onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs.
De nascholingsopleiding : de post-initiële opleiding, deze vindt bij de hogeschool plaats en/of bij 
mogelijke andere opleidingsinstituten die leraren met een onderwijsbevoegdheid voor het 
basisonderwijs opleiden tot het diploma montessoribasisbekwaam en montessorivakbekwaam. Dit 
opleiding/opleidingsinstituut werkt volgens de visie omschreven in het NMV-document “Innovatief 
montessori onderwijs maart 2016". Zij wordt geauditeerd door de NMV a.d.h.v. indicatoren van de 
NMV.
Het NMV-diploma montessorivakbekwaam; het bewijs van beheersing van 
montessorivakbekwaamheden en de intentie tot blijvend leren.
De NMV-gecommitteerde is montessorivakbekwaam en lid (evt. via hun instelling) van de NMV.      
De NMV-gecommitteerde beoordeelt de objectiviteit van de gesprekken tussen opleider en student 
en tussen opleider en coach bij het examen. Hij/zij heeft geen stem in de beoordeling van de 
bekwaamheden van de student.
De beoordelingscommissie bestaat uit: eigen opleider(s) van de student en de werkplekcoach van de 
school.

1.10 De leden van de beoordelingscommissie zijn officieel vakbekwaam in het montessorionderwijs. 
Allen zijn lid (evt. via hun instelling) van de NMV.

1.11 De rol van de leden van deze commissie is het formuleren van feedback die gericht is op de transfer 
tussen opleiding en praktijk. De coach heeft een adviserende rol bij het beoordelingsgesprek. De 
opleider(s) hebben een beoordelende rol bij het examen.
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NMV Document

Verantwoording

De Nederlandse Montessori Vereniging streeft ernaar dat er voortdurende scholing van leraren plaats vindt binnen de 
montessorivereniging. Het uitgangspunt van de NMV is dat alle montessori-instellingen beschikken over deskundig 
montessori-opgeleide professionals.

Met het behalen van het NMV-diploma montessorivakbekwaam laat de student zien hoe, waarmee en waarop zijn 
ontwikkeling heeft plaatsgevonden op de drie gebieden van pedagogische, vakdidactische en vakinhoudelijke 
montessorivakbekwaamheden.
Het NMV-diploma montessorivakbekwaam vormt een bewijs van de aantoonbare ontwikkeling tot 
montessorivakbekwaam. De persoon wordt montessorivakbekwaam genoemd na het afronden van zijn 
montessorivakbekwaamopleiding. 
De gehele ontwikkeling wordt gekoppeld aan de montessoribekwaamheden  ( document NMV1 maart’16) die door de 
NMV gehandhaafd worden.
Voorwaarde tot het NMV-examen montessorivakbekwaam is het bezit van het NMV-diploma montessoribasisbekwaam.
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1  Een beschrijving van de montessori bekwaamheden, document NMV, 2016 
 Visiedocument NMV Innovatief montessori-onderwijs, 2016
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2.1 Dit reglement regelt uitsluitend het NMV-diploma montessorivakbekwaam 
voor het montessoribasisonderwijs

3.1 Het reglement wordt om de drie jaar vastgesteld op de bestuursvergadering van de NMV in 
september op voordracht en na instemming van de sectie BAO en sectie OBO.

3.2 Dit reglement treedt in werking op 21 juni 2018 en heeft een geldigheidsduur van ten hoogste 
drie jaar.

3.3 Het examenreglement NMV van 2012 komt te vervallen op 1 september 2022.
3.4  Tot op heden behaalde NMV-certificaten hebben een geldigheidsduur van 5 jaar.
3.5 In verband met de initiële en nascholingsvariant biedt het bestuur van de NMV de ruimte in

de overgangsfase zowel het huidige (2012) als nieuwe reglement (2018) naast elkaar te 
gebruiken.

4.1  De eigen opleider geeft akkoord om op te gaan voor het examen.
4.2  Het portfolio van de student moet hiervoor valide zijn. Het portfolio wordt 

beoordeeld  door de eigen opleider(s) op de NMV gestelde indicatoren.
4.3  De opleider(s) bewaken en operationaliseren waar het portfolio aan moet voldoen. 

Het portfolio bevat een evenredige verdeling van bewijzen op de 
montessorivakbekwaamheden.

6.1 Het examen dient het karakter te hebben van een presentatie 
waarin deelbaarheid met anderen, innovatie , kennis en 
inhoud van het onderzoek naar voren komen.

6.2  

7.1.  Na afloop deelt de opleider het resultaat van het examen aan de student mede.
7.2  Indien de opleider(s) en de coach overtuigd zijn van het minimaal in voldoende mate bezitten van de bewezen 

montessorivakbekwaamheden, ontvangt de student het NMV-diploma montessorivakbekwaam.
7.3  Indien de opleider(s) en de coach niet overtuigd zijn van het bezitten van de bewezen 

montessorivakbekwaamheden, kan de student, na begeleiding, herkansen. 
De student ontvangt gerichte feedback.

7.4  De NMV-gecommitteerde vult het NMV-beoordelingsformulier in van het examen en stuurt 
deze op aan het secretariaat van de NMV. De NMV gecommitteerde schetst een beeld van de dag met feedback op 
de presentaties.
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2.0 Reikwijdte van dit reglement

3.0 Geldigheidsduur van dit reglement

4.0 Voorwaarden om aan het Examen montessorivakbekwaam te mogen deelnemen

6.0 Vorm van het Examen Vakbekwaam

7.0 Afronding montessorivakbekwaamdiploma
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6.3 

De student presenteert max. 30 minuten. De presentatievorm is vrij.

De student wordt bevraagd op zowel de vakinhoudelijke, pedagogische als ook de didactische 
montessori vakbekwaamheden. 

De student is verantwoordelijk en verplicht zijn onderzoek te delen in het grotere geheel. Hierbij 
valt te denken aan: NMV montessorisite, NMV montessoriblad, Kennisbank, Regio etc.

6.4 
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In geval van een structureel verschil in beoordeling tussen opleider en zienswijze student:

8.1 benoemt het bestuur van de NMV een geschillencommissie, indien de opleider
of student daarom verzoekt.

8.2  De geschillencommissie bestaat uit drie personen. De voorzitter wordt benoemd door het 
bestuur van de NMV. Elk van de partijen wijst een der overige leden aan.

8.3  De uitspraak van deze commissie, bij meerderheid van stemmen genomen, is bindend voor alle 
partijen.

8.4  In kennelijk onbillijke gevallen kan het bestuur van de NMV, na de daartoe geëigende
commissie gehoord te hebben, van dit reglement afwijken.

9.1  Het bestuur van de NMV is verantwoordelijk voor de accuraatheid van dit document.
9.2  Het bestuur van de NMV ontvangt n.a.v. het verbetermoment van de sectie BAO en sectie

OBO en de daaruit voortvloeiende verbeterinitiatieven voorstellen tot aanpassingen van dit 
reglement.

Opgesteld door het Montessori Ontwikkel Centrum 
Besproken  op de bestuursvergadering van 18 mei 2018 
Vastgesteld door het NMV bestuur op 21 juni  2018

Duur reglement drie jaar na vaststelling.

Bestuur Nederlandse Montessori Vereniging, 21 juni 2018
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8.0 Beroepsmogelijkheden

9. Eigenaar van dit reglement

10.Geldigheid en duur van dit reglement
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10.1 In september, voorafgaand aan het laatste jaardat het reglement geldig is
agendeert de ambtelijk NMV-secretaris dit document en de gewenste aanpassingen op de 
bestuursvergadering. 

10.2 Het reglement NMV examen montessorivakbekwaam en het document NMV kader 
montessorivakbekwaam (2018) worden dan beiden  vastgesteld.

10.3 Dit document wordt voor drie jaar vastgesteld.

mjmlammerts
Onderstreping



  Reglement NMV-Diploma 
Montessori Vakbekwaam
Leraar Primair Onderwijs 

2018

neder landse 
montessor i
ve ren ig ing

6




