Montessoricursus voor Leidinggevenden
Deze montessoricursus is bedoeld voor leidinggevenden van kinderdagverblijven en
basisscholen en voor intern begeleiders zonder groepsverantwoordelijkheid in het
basisonderwijs.
In tegenstelling tot de eerdere aankondiging zijn de data van de Montessoricursus voor
Leidinggevenden wat aangepast.
De cursus start nu op 1 februari 2019.
Heeft u zich nog niet aangemeld, dan kan dat hierbij:
nmv-secretariaat@montessori.nl

‘Van een directeur van een montessorischool
naar een montessori-directeur’
Een oppervlakkige lezer zal naar aanleiding van het bovenstaande citaat mogelijk denken:
“Een directeur van een montessorischool is toch hetzelfde als een montessori-directeur?”
Naar onze mening niet en we zien het als een mooie uitdaging om in deze cursus voor
leidinggevende het verschil te laten ervaren en het verschil te kunnen maken.
Kader
In het nieuwe “waarderend auditen 0-12 jaar is de kwaliteitseis opgenomen voor
leidinggevenden in een montessori-instelling 0-12 jaar. Zij dienen te beschikken over het
NMV-certificaat voor leidinggevenden. De groei van directeur naar montessori-directeur is
daarbij de rode begeleidende draad. De montessori-directeur doet er toe en kan de
ontwerper zijn binnen de montessori-instelling. Vertrouwen, groei en zelfstandigheid zijn
daarbij de sleutelwoorden.
De montessori-directeur wordt bevraagd en uitgenodigd zijn/haar groei en opbrengsten tot
montessoriaans leiderschap te bewijzen. Dit mag zij doen op eigen wijze, binnen de gestelde
kaders van het actie-onderzoek. Reflectie, intervisie, montessoritheorie en
montessoripraktijkinhouden zijn onderdelen van het cursusaanbod.
Opbouw
De cursus omvat 7 bijeenkomsten inclusief een afrondende presentatiedag. Hier
presenteren de deelnemers hun opbrengsten van het actie-onderzoek. Tijdens deze laatste
dag zal ook een NMV-gecommitteerde aanwezig zijn.
NMV-certificaat
De deelnemers die het actieonderzoek op een goede wijze afronden ontvangen het
NMV-certificaat. Hierbij geldt 90% aanwezigheid bij de bijeenkomsten.
De cursus staat onder leiding van Maaike Kramer, montessoriopleider verbonden aan de
Haagse Hogeschool en zelf directeur/bestuurder van de Eerste Westlandse
Montessorischool, en wordt gegeven samen met andere montessori-opleiders.

Schoolleidersregister
Deze cursus is als formeel aanbod opgenomen in het Schoolleidersregister PO bij het thema
‘Persoonlijk Leiderschap’ sinds 12 december 2016.
De data
Bijeenkomsten

Eindpresentaties
Locaties:

Vrijdag 1 februari 2019
Locatie EWMM te Monster
Vrijdag 22 maart 2019
Locatie ISVW te Leusden
vrijdag 24 mei 2019 Locatie ISVW te Leusden
vrijdag 14 juni 2019 Locatie ISVW te Leusden
vrijdag 4 oktober 2019
Locatie ISVW te Leusden
vrijdag 8 november 2019
Locatie ISVW te Leusden
vrijdag 13 december 2019 Locatie ISVW te Leusden
Eerste Westlandse Montessori School te Monster
Instituut voor Wijsbegeerte te Leusden

Uitvoering
De voorbereiding en uitvoering wordt verzorgd door Maaike Kramer. Er wordt telkens
gewerkt met twee NMV-opleiders gedurende de opleidersdagen, deze komen uit het
montessoriteam van de Haagse Hogeschool. Voor de “good-practice” ervaringen worden
ook montessori-deskundigen uit het veld gevraagd als gastprekers. De NMV-cursus is
opgenomen in het schoolleidersregister. De gestelde criteria hiervoor zijn bekend en blijven
geborgd. Bij de presentaties ter afronding van de cursus zal een NMV-gecommitteerde
aanwezig zijn en de NMV-voorzitter als toehoorder.
Kosten
€ 2350,00 all-in
Aantal deelnemers Minimaal 12 t/m 18
Inschrijven
Info via nmv-secretariaat@montessori.nl
Er is plaats voor minimaal 12 en maximaal 18 deelnemers.
Tot 1 december 2018 kunt u inschrijven en deze is direct definitief. Na 1 december krijgt u
bericht of u een plekje heeft in deze cursus. Dan zal ook de factuur worden toegestuurd.
Inschrijven kan via het secretariaat van het NMV Secretariaat bij Peter Warnders
nmv-secretariaat@montessori.nl

