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MONTESSORICURSUS
VOOR LEIDINGGEVENDEN
“ van directeur van een montessorischool naar montessoridirecteur ”
Citaat
Een oppervlakkige lezer zal
naar aanleiding van dit
citaat mogelijk denken:
“Een directeur van een
montessorischool is toch
hetzelfde als een
montessoridirecteur?”
Tijdens de
montessoricursus voor
leidinggevenden (MA1) zal
ieder het verschil ervaren
en het verschil kunnen
maken.

Doelgroepen
Deze montessoricursus is
bedoeld voor alle
leidinggevenden van
kinderdagverblijven,IKC’s,
basisscholen én voor intern
begeleiders in het
basisonderwijs. Speciaal
voor mensen die niet of
nauwelijks
verantwoordelijkheden
hebben in de groep én
geen montessoridiploma
hebben. In de uitvoering
van de cursus wordt in de
opdrachten
gedifferentieerd tussen de
verschillende doelgroepen.
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NMV-Kader
In het vernieuwde NMV-Erkenningskader van
“waarderend auditen 0-12 jaar” staat de kwaliteitseis
vermeld voor leidinggevenden in een montessoriinstelling 0-12 jaar. Zij dienen te beschikken over het
NMV-certificaat voor leidinggevenden. De groei van
directeur van een montessori-instelling naar
montessoridirecteur is daarbij de rode
begeleidende draad. De montessoridirecteur doet
er toe en kan de ontwerper zijn binnen zijn/haar
montessori-instelling. Vertrouwen, groei, kennis,
visie en attitude zijn daarbij de sleutelwoorden.
De montessoridirecteur bewijst zijn/haar groei en
opbrengsten tot montessoriaans leiderschap en
deelt dit met de groep en werkplek. Dit mag hij/zij
doen op eigen wijze, binnen de gestelde kaders van
het actie-onderzoek. Feedback, -up en
- forward vindt gedurende de cursus plaats.
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Data
Tweedaagse
Donderdag 11 oktober
vanaf 15.00 uur tot
vrijdag 12 oktober 2018
Vrijdag 7 december 2018
Vrijdag 1 februari 2019*
Vrijdag 22 maart 2019
Vrijdag 24 mei 2019
Vrijdag 14 juni 2019
Locatie Landgoed ISVW Leusden

NMV - Certificaat
De deelnemers die het
actieonderzoek op een goede
wijze afronden, ontvangen het
NMV-certificaat.

Kosten
€ 2350,00
(incl.materialen en
overnachting)
Tot 30 september 2018 kunt u
inschrijven en deze is direct
definitief. U ontvangt voor
aanvang de rekening van de
NMV.
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Reflectie, intervisie, montessoritheorie en
montessoripraktijk zijn onderdelen van de
cursus. Voor de “good-practice”
ervaringen komen montessorideskundigen uit het veld.
Een bezoek aan een montessori-instelling
maakt ook onderdeel uit van het aanbod.
De cursisten voeren op hun werkplek een
actieonderzoek uit waarin zij de verkregen
montessori-kennis verbinden aan de
organisatieontwikkeling op de eigen montessoriinstelling. De cursus wordt afgerond met de
presentatie van het eigen actieonderzoek.
De cursus wordt o.l.v. Maaike Kramer, directeur/
bestuurder van haar school en opleider van de
Haagse Montessori Opleiding verzorgd aan de hand
van het curriculum dat is vastgesteld door de NMV.
De NMV-cursus is opgenomen in het
schoolleidersregister.

“Wat is de koers, wat heeft de
instelling nodig, waar wil je heen?”
MELD JE AAN !!
Inschrijven via het NMV Secretariaat:
nmv-secretariaat@montessori.nl

Aantal deelnemers
De cursus start vanaf 12
deelnemers met een
maximum van 18 deelnemers.
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