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Van de redactie

Bob Molier

Hoofdredacteur Montessori Magazine

Waartoe zijn wij op aarde? Wat is ons dierbaar, aan 
welke waarden hechten we en waarvoor staan we elk 
dag weer op? Vertaald naar school: is ons doel om de 
kinderen keurig op school tussen de muren te houden 
of begeleiden wij hen om levenservaring op te doen, 
zoals bij de milieuactie in Den Haag? Zoeken wij 
macht en status of willen we een bijdrage leveren aan 
de samenleving als geheel, inclusief de mensen die 
moeite hebben om zelf het hoofd boven water  
te houden? 
Ik voel dat mijn leven wint aan betekenis naarmate ik 
meer voor anderen van betekenis mag zijn. Volgens 
mij wordt iedereen er beter van als we elkaar helpen: 
solidariteit is eigenbelang in het groot.
Leerkrachten, en allen die hen in staat stellen hun 
werk goed te doen, leveren een grote bijdrage aan 
de samenleving en aan de ontwikkeling van hun 
leerlingen. Gerrit Jan Wolffensperger zegt: ‘Het MLA 
haalde het bange jongetje uit mij weg.’ Hij werd door 
zijn docenten niet afgerekend op wat hij niet kon maar 
gestimuleerd in wat hij wel kon. Ervaringen binnen en 
buiten school inspireerden hem en wezen hem de weg. 
Boukje van der Pant adviseert om kinderen levens-
ervaringen op te laten doen; zeker ook buiten school, 
minister Slob! Want dat leidt tot betere beroepskeuzes. 
Paul Op Heij adviseert docenten om het initiatief 
naar zich toe te trekken en de politiek om een gepaste 
afstand te nemen. Dan kunnen leraren meer van elkaar 
leren en de school verder ontwikkelen. Zoals op de 
Anninksschool, waar kosmisch onderwijs de betekenis-
volle spil wordt voor alle vakken.
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Column Column

 

Ik ga een beetje preken voor eigen 

parochie. Als jurylid van de excellente 

scholen heb ik de afgelopen maanden 

prachtvoorbeelden gezien van scholen 

waarbij docenten samen met hun 

leerlingen een wereldprestatie leveren. 

Zo was ik op een school waar docenten 

hun verantwoordelijkheid namen om 

leerlingen te leren wat samenleven 

met vele verschillende nationaliteiten 

betekent. Daar was geen sprake van 

vrijblijvendheid, het credo was: samen-

leven moet je leren. Op een andere 

school leerden leerlingen om zelf de 

regie over hun leven te nemen. Een 

derde school koos voor een insteek 

waar leerlingen leerden een mindset 

te ontwikkelen gericht op groei. Dat 

betekende voor docenten dat zij vooral 

keken naar de leerling achter het cijfer. 

Dat was voor het docentencorps het 

allerbelangrijkste. 

Ik vond het geweldig om in de keuken 

te mogen kijken van scholen die er 

bewust voor kiezen om op een bepaald 

gebied uit te blinken en die de kracht 

van hun lerarencorps inzetten om het 

leren van hun leerlingen te bevorderen. 

Deze scholen tonen alle dat excellentie 

méér is dan cijfers alleen.  Dat moet 

montessorianen toch aanspreken?

Excellent

Excellentie is het resultaat van conti-

nue verbetering binnen een school, 

gericht op optimalisering van het  

leren van de leerling. In montessori-

taal: zoek als school actief naar het 

potentieel van leerlingen en stimuleer 

voor elke leerling individueel de maxi-

male ontwikkeling.

Toch krijg ik soms het gevoel dat excel-

lentie binnen het montessorionderwijs 

vloeken in de kerk is. Hoewel, bij het 

Montessori Kenniscentrum1 heb ik het 

woord excellente montessorileraren 

toch kunnen ontdekken. Een vlugge 

blik op de lijst van excellente scholen 

brengt mij tot twee montessorischolen. 

Twee van de 180 montessorischolen 

(163 po/17 vo) in Nederland. Kenmer-

kend voor deze twee scholen is dat ze 

montessorionderwijs in de brede zin 

van het woord in een vernieuwend jasje 

zetten. Een paar prachtige voorbeelden 

van die vernieuwingen zijn doorontwik-

keling van drie principes (voorbereide 

omgeving, help mij het zelf te doen en 

de leerkracht is begeleider) naar zeven 

principes, een vernieuwend perspectief 

op ‘vrijheid in gebondenheid’, ‘montes-

sorimanagement’ en montessori voor 

de havoleerling. Ik kan me niet aan de 

Quincy Elvira

Docent management, organisatie & economie aan het Montessori 

Lyceum Amsterdam; lerarenopleider en onderzoeker aan de 

Universiteit van Amsterdam

indruk onttrekken dat er meer mon-

tessorischolen zijn die voortdurend 

nadenken over de vraag hoe uitmun-

tend montessorionderwijs vormgege-

ven moet worden. Maar dat uitdragen 

is misschien te veel poeha voor de 

doorsnee montessoriaan? Immers, 

een afwachtende houding aannemen 

past bij het montessorigedachtegoed. 

Maar wat als Maria Montessori meer 

dan een eeuw geleden haar mond had 

gehouden en niet naar buiten was ge-

treden met haar ideeën over onderwijs? 

Zij durfde wél de lat hoog te leggen. De 

rest is geschiedenis.

E

1 Montessori Kenniscentrum (2012). De toekomst van het opleiden van leraren in het montessori basis-

onderwijs. Geraadpleegd op 21 januari 2019 via http://www.montessori.nl/files/media/kenniscentrum/

notitie_opleiden_montessori_po.pdf 

 

Als voorzitter mocht ik eind januari te gast zijn bij de opening van het 

prachtige nieuwe gebouw van Montessoricentrum Venray. Echt knap hoe de 

stichting MOZON na jaren volhouden heeft gezorgd voor veel meer ruimte. 

Nu kan de school groeien én hebben de kinderen de ruimte die nodig is om 

zichzelf in een goede omgeving te ontwikkelen: de voorbereide omgeving. 

In het oude schoolgebouw (dat was een rijtje van vier huizen) werden veel 

bijeenkomsten wegens ruimtegebrek buiten georganiseerd. Gelukkig is er 

nu een mooie hal waar rustig gewerkt kan worden en waar ook feest kan 

worden gevierd. Montessoricentrum Venray kan vooruit!

Die voorbereide omgeving is niet alleen van belang voor de leerlingen van 

onze scholen. Ook binnen de NMV kan je spreken van een voorbereide 

omgeving: onze vereniging zorgt voor de juiste opleidingen voor leerkrach-

ten en docenten én voor visitaties die aansluiten bij de kwaliteiten van ons 

onderwijs. In de visitaties staat niet meer de checklist centraal, maar gaan 

we met elkaar het gesprek aan over wat goed gaat en wat beter kan. Over 

wat een voorbeeld is voor anderen. Dat gesprek is overigens niet gemakke-

lijk: waarderend auditen vraagt van zowel de auditeurs/visiteurs als van de 

school om open te staan voor argumenten en deze met elkaar goed wegen. 

Ik zie dat dit proces in volle gang is en heb er alle vertrouwen in dat we 

goed op weg zijn!

De NMV heeft forse stappen gezet qua vormverandering: zij is een ver-

eniging van netwerken geworden. Na 100 jaar hebben we de statuten en 

reglementen vernieuwd met veel aandacht voor een moderne ‘governance’. 

Dat alles sluit aan bij de wensen die de leden eerder hebben geuit op 

verschillende bijeenkomsten. En nu komt het erop aan inhoud te geven aan 

nieuwe ontwikkelingen. Want die structuur is vooral dienend aan discus-

sies over hoe we montessori in Nederland en daarbuiten verder op de kaart 

kunnen zetten. Daar is dus alle ruimte voor. Kort gezegd: de voorbereide 

omgeving is er.

Het NMV-bestuur is inmiddels, met de voordracht van Egbert de Jong als 

bestuurslid voor de portefeuille Communicatie en PR (zie pagina 7), op 

volle sterkte. Egbert neemt als aspirant-lid al deel aan de bestuurs- 

vergaderingen. Als de komende Algemene Ledenvergadering daarmee 

instemt, treedt Egbert met de portefeuille Communicatie en PR toe tot het 

Algemeen bestuur.

voorzitter@montessori.nl

Voorbereide omgeving

Floor Vermeulenv
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Thema

Gerrit Jan Wolffensperger: 
‘Het MLA haalde het 
bange jongetje uit mij weg’

Bob Molier

g
Gerrit Jan Wolffensperger is geboren het jaar waarin zijn vader werd gefusilleerd. 

In de naoorlogse jaren was Gerrit Jan een bange jongen. Montessorischolen  

hebben geholpen zijn angsten te overwinnen en zichzelf te ontplooien.  

Zijn drijfveren? Wolffensperger vertelt. ‘Ik wil vooral een fatsoenlijk mens zijn.’

 ‘Ik ben erg geïnteresseerd in de grens 

tussen goed en kwaad. Ik sprak daar-

over eens als lid van de Tweede Kamer 

met een gereformeerde collega, tijdens 

een lange vliegtocht. Hij zei: “Wie god 

niet kent kan geen goed mens zijn.” Ik 

begrijp die gedachte niet. Er zijn genoeg 

richtlijnen voor goed en kwaad en ook 

zonder godsdienst kunnen mensen 

maatschappelijk verantwoord leven.

‘Ik doe geen betaalde werkzaamheden 

meer, maar ik ben nog steeds geïn-

teresseerd in politiek. En ondanks de 

sombere tijd waarin wij leven heb ik 

nog steeds idealen. Een daarvan blijft 

een verenigd Europa. De Brexit doet mij 

persoonlijk pijn. Aan de andere kant van 

de oceaan zie ik dat Trump wel eens een 

blessing in disguise kan zijn: hij haalt de 

vermeende superioriteit van het door-

geschoten Amerikaanse kapitalisme 

flink onderuit.

‘Ik heb een afkeer van alles wat zweemt 

naar corruptie. Ik heb daar gelukkig 

nooit iets van meegemaakt in de poli-

tiek of in mijn andere werkzaamheden. 

Behalve op één moment, als docent 

economie: een dag voor een tentamen 

dat ik had opgesteld kwam een student 

naar mij toe en hij vroeg of ik hem 

die avond bijles wilde geven. “Ik moét 

het tentamen halen anders trekt mijn 

vader mijn toelage in en u heeft wel een 

beeld van wat er morgen zoal gevraagd 

wordt.” Ik kon het bedrag krijgen wat ik 

wilde hebben. Maar niet alles is te koop.

‘Ook niet in de politiek. Er zijn proble-

men waar de politiek geen oplossingen 

voor heeft: de drugsproblematiek, de 

migrantencrisis. Dan zwenken politici 

heen en weer tussen barmhartigheid en 

zelfbescherming. Ik besef ook dat we 

niet iedereen kunnen toelaten, maar Ik 

moet wel diep zuchten wanneer Neder-

land - net als een paar andere landen 

- negen (!) vluchtelingen opneemt van 

CV … een greep uit …

1948-1954 Eerste Openbare Montessorischool in de Corellistraat

1954-1962 Montessori Lyceum Amsterdam (MLA),  

Anthonie van Dijkstraat

1962-1967  Fotograaf, o.a. assistent van Sanne Sannes;  

Stillfotografie bij filmproducties

1968-1969 Ladingofficier koopvaardij

1969-1978 Docent rechtenfaculteit Universiteit van Amsterdam

 Journalist bij De Volkskrant

1978-1986 Wethouder Amsterdam D66

1986-1997 Tweede Kamerlid D66

1994-1997 Fractievoorzitter D66

1998-2003 Voorzitter NOS

1998-2007 Voorzitter World Press Photo

2008-2019 Voorzitter Pictoright
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een zwalkend schip op de Middellandse 

Zee en dat dan met chocoladekoppen in 

de publiciteit komt.’

Mensen helpen
‘Mijn eerste vader, Gerrit Jan van der 

Veen, was beeldhouwer.1  Mijn tweede 

vader, Willem Wolffensperger, was strikt 

hervormd, het harmonium stond bij 

zijn ouders in de huiskamer. Als Gerrit 

in leven gebleven was denk ik dat ik 

kunstenaar was geworden. Op het 

Montessori Lyceum Amsterdam heb ik 

onder meer leren fotograferen en ik heb 

een aantal jaren mijn studie bekostigd 

door in opdracht foto’s te maken. 

‘Maar dat bleef niet mijn werk. Er 

zijn veel medici in mijn familie. Mijn 

moeder was psychiater en mijn tweede 

vader anesthesist. Zij hielpen mensen 

individueel en droegen zo bottum-up 

bij aan de samenleving. Ik wilde ook 

goed doen, maar dan vanuit het grote 

beeld: top-down. Misschien klinkt dat 

nu vreemd maar ik ben vanuit idealisme 

rechten gaan studeren en de politiek  

in gegaan.2 

Brede belangstelling
‘Het MLA heeft mijn leven bepaald. Ik 

was een bang jongetje. Aan de eerste 10 

jaren van mijn leven heb ik geen leuke 

herinneringen. Het MLA was bijzon-

der: ik werd nooit afgestraft om wat ik 

niet kon, maar gestimuleerd in wat ik 

wel kon. En zo leerde ik fotograferen, 

toneelspelen, schrijven, musiceren en 

nog veel meer. Alle leerlingen werden 

uitgedaagd om te ontdekken. Ik kan niet 

zeggen hoe mijn leven verlopen was als 

ik naar een andere school was gegaan, 

feit is dat ik veel verschillende uitda-

gingen ben aangegaan. Op het MLA en 

daarna. Ik ben heel gelukkig met het 

leven dat ik leid en ik ben trots op de 

diversiteit er in.

‘In 1962 kwam ik van school. Ik was 17 

jaar en ging economie studeren. Ik ver-

diende geld met fotograferen. Na mijn 

kandidaats studeerde ik ook rechten. Ik 

bleef fotograferen. In 1967 zat ik na een 

modereportage met fotograaf Sanne 

Sannes in de auto toen wij een ongeluk 

kregen. Sanne was op slag dood. Dat 

raakte mij diep. Zelf was ik zwaarge-

wond. Toen ik weer energie kreeg wilde 

ik weg. Ik ging naar Amerika en werd 

ladingofficier bij de KNSM. Dat was de 

enige functie waarbij geen nautische 

opleiding nodig was. Ik bleef daar tot 

1969. Toen ging ik terug naar Nederland 

en maakte mijn studies af.’

‘In 1998 werd ik voorzitter van de NOS. 

Ik had televisieprogramma’s gepre-

senteerd, bij D66 had ik onder andere 

media in mijn portefeuille en eerder 

was ik ook journalist bij De Volkskrant. 

Dus enige ervaring met media had ik 

wel. Als voorzitter van de NOS moest ik 

voetbalwedstijden bijwonen van EK en 

WK. Dat was niks voor mij. Ik heb voet-

bal eens vergeleken met porno: ik vind 

dat leuk om zelf te doen maar het is 

niet om te kijken hoe anderen het doen. 

Daar konden de sportverslaggevers zich 

niet echt in herkennen.

Fotografie en media spelen mijn hele le-

ven door een rol. Ik was bestuurslid van 

World Press Photo en ik heb mij ingezet 

voor het auteursrecht van beeldmakers, 

ook als medeoprichter van Pictoright. 

En ik fotografeer nog steeds.’

Niet meer bang
‘Na het ongeluk met Sanne Sannes heb 

ik op reis nog twee zware momenten 

meegemaakt. Het eerste was in 2004, 

in Sri Lanka. Ik zat thuis bij onze zoon 

op de plek waar de tsunami plaatsvond. 

Het huis stond hoog en bleef nog maar 

net droog. Het totale isolement dat dan 

ontstaat is moeilijk te snappen als je 

het niet hebt meegemaakt: huizen zijn 

weggeslagen, er is geen stroom, alle 

communicatie is onmogelijk en zelfs 

de weg is weg. We hebben geholpen en 

lijken begraven die er ronddreven. Maar 

je ziet alleen je eigen omgeving. Pas 

later werd de totale impact duidelijk.

‘In 2013 reed ik met mijn vrouw en 

dochter in Brazilië op een snelweg 

toen we werden overvallen door twee 

gedrogeerde gekken. Zij zetten revol-

vers op de slapen van mijn vrouw en 

van mij. Die revolvers waren echt, ik 

herken nepwapens vanuit mijn werk 

rond filmproducties. Onze auto stond 

aan de overkant van de snelweg en ze 

scheurden mijn broekzakken open om 

de autosleutels te vinden. Die vonden 

ze niet want mijn vrouw had ze omdat 

zij reed. De overvallers vertrokken 

onverrichterzake. Ik ben niet zo gauw 

bang, maar bij mijn vrouw en dochter 

klopte het hart in de keel.’

Dierbaar
‘Wat staat hier in huis dat mij echt 

dierbaar is? Dat is de piano. Mijn 

ouders hadden thuis ook een piano. De 

mijne heb ik in 1964 gekocht voor 250 

gulden en ik heb hem altijd meegeno-

men, langs gevels omhooggetrokken 

en weer naar beneden laten zakken, 

overal naartoe. Nu is de piano 100 jaar 

oud en ik speel nog elke dag. Ik ben er 

dol op. Niet dat ik goed speel maar het 

ontspant mij.’

Docent Rein Bloem. 
Foto GJ Wolffensperger Leerling Gerrit Jan in het midden. 

Copyright GJ Wolffensperger

1 Van der Veen was ook verzetsstrijder. Binnenkort zendt de publieke omroep een documentaire uit over 

Gerrit Jan van der Veen, met Gerrit Jan Wolffensperger als verteller

2. Wolffensperger meldde zich tegelijk met een aantal studiegenoten in 1967 aan als lid van D66
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Vereniging

b Beoogd NMV-bestuurslid 
Communicatie Egbert de Jong: 
‘Laat leden zien wat de NMV 
voor hen kan betekenen’

Bob Molier

Eind januari heeft het NMV-bestuur Egbert de Jong aangesteld als aspirant-

bestuurslid Communicatie en PR. Hij draait alvast mee binnen het bestuur en 

in mei, op de Algemene Ledenvergadering (ALV), zal hij worden voorgedragen 

als lid van het bestuur. De Jong wil dat de NMV de leden beter laat zien wat de 

vereniging voor hen kan betekenen en meer leden betrekken. Hij levert al vele 

jaren bijdragen aan de rubriek De Kwestie van Montessori Magazine. Wat wil hij 

nastreven als bestuurslid?

‘Ik werk als enthousiaste montessori-

aan al vele jaren met plezier in het 

montessorionderwijs en ik vind de 

NMV belangrijk. De NMV moet garant 

staan voor het DNA van montessori-

educatie. Het is nodig dat leden het be-

lang van de NMV meer gaan voelen en 

ervaren, want onze vereniging bestaat 

vooral voor en dankzij de leden. Ik wil 

helpen om helderder te maken wat er 

allemaal binnen de vereniging gebeurt 

en ik nodig leden uit om te laten zien 

wat zij van de vereniging nodig hebben 

en wat zij zelf kunnen bijdragen.1 

‘Het helpt dat de NMV nu anders is 

georganiseerd. De secties zijn opgehe-

ven en vervangen door netwerken.2 Ik 

verwacht dat deze netwerken wensen, 

ideeën en ontwikkelingen in de regio’s 

beter boven water halen en resultaten 

voor elkaar beschikbaar maken. De net-

werken krijgen een redelijke mate van 

autonomie, waarbij de NMV bewaakt 

dat activiteiten voldoende in samen-

hang plaatsvinden. Hoe meer resulta-

ten we laten zien en hoe transparanter 

de NMV daarbij werkt, hoe meer de 

leden zich betrokken voelen. Dan denk 

ik óók aan ouders als belangrijke doel-

groep voor onze vereniging.

‘De NMV heeft verschillende com-

municatiemiddelen: NMV-nieuwsbrief, 

NMV-website montessori.nl, plat-

form Montessorinet en Montessori 

Magazine. Het magazine is de tastbare 

uiting dat de NMV bestaat, de andere 

media zijn digitaal. Ik ben voor meer 

samenhang in de media: met welk 

medium willen we welke doelgroep 

bereiken en met welke informatie? Wat 

voor communicatie willen we mogelijk 

maken? Een goed doorgevoerde huis-

stijl maakt de NMV beter herkenbaar. 

Ik heb daar ideeën over en ik laat 

me ook hierbij graag inspireren door 

leden. Er is al een werkgroepje dat 

ideeën en wensen voor montessorinet 

op een rij zet. Dat gaat als advies naar 

het bestuur.

‘De NMV werkt al vele jaren aan een 

nieuwe montessoriwebsite. Ik weet 

nu waarom die er nog niet is: het is 

technisch veel moeilijker dan gedacht 

om het statische montessori.nl en het 

dynamische platform Montessorinet te 

integreren. Ik verwacht dat het nu met 

een half jaar rond zal zijn. Uiteindelijk 

telt het resultaat: een inspirerende, 

informatieve en interactieve site die ac-

tueel is en fris oogt. De te ontwikkelen 

site valt binnen mijn portefeuille en ik 

houd de leden zeker op de hoogte.’

CV

12014 - heden Algemeen directeur Montessorivereniging Haarlemmermeer 

 Medeorganisator 1e 24-uursconferentie 

2010 - 2014  Directeur Montessorischool Haarlem 

2001 - 2010  Directeur op verschillende openbare basisscholen

1995 - 2001  Groepsleerkracht bovenbouw 14e Montessorischool  

de Jordaan, Amsterdam

Roadtrips Montessori Europe 2019

6 mei Metis Montessori Lyceum Amsterdam plus bezoek huis van Maria 

Montessori

7 mei Pantarijn Wageningen

8 mei Montessori College Nijmegen

9 mei Leibnitz Montessori Gymnasium Düsseldorf

10 mei Jordan Montessori Lyceum Utrecht

Een bezoek binnen Nederland kost € 30 en een reis naar Duitsland € 40. 

Lees meer op http://bit.ly/MEMontessoriExpress. Meld u voor 1 april aan via 

http://bit.ly/MeeMetMontessoriExpress

Het idee voor de Montessori Express ontstond tijdens het congres van Mon-

tessori Europe in 2015 in Lund. Veel docenten liepen rond met vragen zoals: 

Hoe ziet vmo er in verschillende landen uit? Wat kunnen we van elkaar leren? 

Hoe kunnen we meer vmo-scholen helpen stichten?

Na Lund, tijdens congressen in Berlijn, Den Haag en Sofia, bereidde een 

aantal docenten binnen Montessori Europe de eerste roadtrips voor die in 

april 2018 plaatsvonden. Nu rijdt de bus alleen nog naar vmo-scholen maar 

er zijn veel meer mogelijkheden. Montessorischolen kunnen de bus huren bij 

www.betuwe-express.nl tegen een scherp tarief.

1 Mail ideeën en/of vragen naar egbert@montessori.nl

2. In eerste instantie zijn er drie netwerken: 0-12; 12-18; 18-plus. Lees hoe die werken in de statuten van de 

NMV, te downloaden op www.montessori.nl/downloads.html onder het kopje ALV 15 november 2018

O Op roadtrip met de 
Montessori Express:  
wat levert dat op?

Bob Molier

Vorig jaar april reed de Montessori Express voor het eerst naar een aantal scho-

len voor voortgezet montessorionderwijs (vmo) in Nederland en Duitsland. Aan 

boord een internationale groep leerlingen, leraren, directeuren en bestuursleden 

uit basis- als voortgezet onderwijs. Ook in 2019 kunnen deelnemers zich laten 

informeren en inspireren tijdens een nieuwe reeks bezoeken. Wat leveren die 

reizen op? Medeorganisator Gabriël Enkelaar denkt: veel. 

Gabriël Enkelaar stond mede aan de 

wieg van de Montessori Express. Op 

de vraag wat roadtrips opleveren zegt 

hij: ‘Meer dan ik in beeld heb. Ik merk 

dat mensen die elkaar op scholen 

ontmoeten elkaar vaak ook later weer 

opzoeken. Er ontstaat dynamiek en 

uitwisseling.’

Hij geeft twee voorbeelden. ‘Vorig jaar 

nam Luca Vukovic uit Zagreb deel aan 

alle vijf de roadtrips. Hij had vanuit 

zijn basisschool de opdracht mee om 

ideeën op te doen voor vmo voor leer-

lingen tot 15 jaar. Zijn directeur haakte 

aan bij de laatste twee roadtrips. Ik 

kwam Luca vorig jaar weer tegen in So-

fia, op het congres van Montessori Eu-

rope. Zijn school werkt de ideeën voor 

vmo nu uit. Mijn tweede voorbeeld 

komt uit Duitsland. In Mönchenglad-

bach kent de vmo-school Am Gerowei-

her een lange montessoritraditie. Anne 

Richter is er verantwoordelijk voor de 

ontwikkeling van het montessorionder-

wijs. Die ontwikkeling zat in een lastige 

fase. Maar tijdens een roadtrip kwam 

de spirit terug bij zowel docenten als 

leerlingen, die hun schoolvisie aan de 

bezoekers presenteerden. Een van die 

bezoekers was Roelant Wijngaards 

van het Montessori College Nijme-

gen. Een vonk sprong over. Dat leidde 

ertoe dat Richter en een aantal van 

haar collega’s en leerlingen op bezoek 

gingen in Nijmegen. De scholen doen 

nu samen mee aan het internationale 

MMUN-programma1. Ook bezochten 

1 Daarbij leren jongeren besluiten nemen zoals de 

Verenigde Naties dat doen, maar dan naar een 

montessoriaans model, zie  

www.montessori-mun.org..

Thema

veel deelnemers aan de roadtrips het 

congres van Montessori Europe in 

Sofia in oktober.

Deelnemers roadtrip Montessori College Nijmegen - Groesbeek

6 7



Montessori Magazine             nummer 2 | jaargang 42 Montessori Magazine             nummer 2 | jaargang 42

Thema Thema

N Niet langer loopjongen 
voor de overheid

Paul Op Heij

De overheid en onderwijsorganisaties die afspraken maken over vernieuwingen in 

het onderwijs staan te ver af van de onderwijspraktijk. Wat houdt de docent tegen 

om geen loopjongen meer te willen zijn voor de overheid, vraagt Paul Op Heij 

zich af. Met enkele pamfletten over levenskunst, eigenaarschap en drijfveren doet 

hij een handreiking: ‘De overheid moet leren minder te doen, de docent moet het 

initiatief naar zich toe trekken.’

Weinig sectoren spreken zoveel over 

vernieuwingen als het onderwijs. Maar 

vrijwel alles blijft er bij het oude, óf 

omdat docenten het niet eens zijn 

met de door de overheid opgelegde 

plannen, óf omdat vernieuwingen wel 

gepresenteerd worden maar zelden 

systematisch geïmplementeerd. 

Docenten moeten daarom het initiatief 

naar zich toe trekken. Maar dat is mak-

kelijker gezegd dan gedaan.

soonlijke uithollen. In Sartres werk zijn 

de hoofdpersonen vaak adolescenten 

op de drempel naar de volwassenheid 

die zich willen ontdoen van dwingende 

leermeesters.

Ook wetenschappers worstelen met 

het begrip vrijheid. Zo relativeert het 

boek Je brein de baas2 wat neurowe-

tenschappers als Dick Swaab (We zijn 

ons brein) beweren over ons gedrag 

dat merendeels vast zou liggen in ons 

DNA. Hoogleraar cognitieve neu-

ropsychiatrie André Aleman erkent 

dat het grootste deel van ons gedrag 

weliswaar onbewust gebeurt, maar hij 

toont ook aan dat ons kleine bewust-

zijn wel de regie kan voeren over ons 

grote onderbewustzijn. Dat we met 

ons bewustzijn zelfs invloed kunnen 

hebben op autonome hersenfuncties 

als de ademhaling en op onze hartslag 

en bloeddruk. Kortom: we zijn vrijer 

in ons denken en doen dan lang is 

gedacht.  

Oprechte participatie
Maar wat doen we dan met al die vrij-

heid? Vroeger werd veel uitgelegd als 

was het Gods wil. Daarna verschool 

men zich achter de overheid, vervol-

gens achter de wetten van de vrije 

markt, achter de evolutie en achter ons 

DNA. Jongeren horen vaak van hun 

docenten dat zij moeten leren om ver-

antwoordelijkheid te nemen. Van wie 

horen volwassenen dat? Toch lijkt het 

erop dat er serieus iets verandert in 

de samenleving: vanuit een verlangen 

naar meer betrokkenheid en gedeelde 

verantwoordelijkheid groeit het on-

behagen over een te sterk aanwezige 

overheid en over te veel marktwerking. 

De auteurs van politieke pamfletten 

als Groter denken, kleiner doen3 en Van 

opgelegde naar oprechte participatie4 

zoeken naar nieuwe maatschappelijke 

verhoudingen en omgangsvormen. De 

teneur in die boeken: nadat in de 20e 

eeuw de overheid overheersend was 

tijd gebruikt als uitvoerder van over-

heidsplannen. Die leraar wordt ook al 

door commerciële en onderwijsorga-

nisaties overstelpt met materiaal om 

‘toekomstgerichter’ les te leren geven. 

De docent moet coach en performer 

tegelijk zijn. Bij deze overkill aan ver-

nieuwingsidealen voelt de docent zich 

vooral onkundig en schuldig, omdat 

hij er nauwelijks aan toekomt.

Participatiesamenleving
Bovenstaande boeken hebben een ex-

pliciete boodschap: herstel de balans 

tussen overheid, markt en samenle-

ving. Nu laten overheidsbureaucratie 

en marktwerking te weinig ruimte voor 

burgerinitiatieven. Zoals de overheid 

de afgelopen decennia de markt meer 

omgaan met regels en vooral in secto-

ren als zorg en onderwijs niet te veel 

zelf willen doen.

Een ander pamflet, De sluipende crisis. 

Waarom het onderwijs niet beter wordt5  

analyseert speciaal voor het onderwijs 

de verhouding overheid-markt-samen-

leving. De boodschap: de Nederlandse 

overheid droeg de afgelopen decennia 

voortdurend plannen voor systeemwij-

zigingen aan, maar bekommerde zich 

niet of nauwelijks om de financiering 

of uitvoering ervan. Dat laat ze sinds 

midden jaren 90 van de vorige eeuw 

vooral over aan schoolbesturen. Die 

schuiven de hete aardappel echter 

door naar de schoolleiding, waarna die 

aardappel uiteindelijk op het bord van 

de individuele docent ligt. 

het klaslokaal. Ze weten weinig van de 

randvoorwaarden die scholen nodig 

hebben om al die plannen te kunnen 

doorvoeren.

Goed nieuws: geleidelijk leert de over-

heid met een half oor mee te luisteren 

naar scholen en docenten. Maar de af-

stand is nog groot en het maatschap-

pelijk middenveld is nauwelijks een 

functionerende verbinding. Bestuur-

ders spreken liever met elkaar dan 

met ouders en met docenten, wat ooit 

heel normaal was. Schoolbesturen zijn 

door alle fusies te groot en bureaucra-

tisch geworden om docenten nog per-

soonlijk te kunnen dienen. Ze zorgen 

beter voor zichzelf. De sluipende crisis 

spreekt van ‘een schijnrealiteit van het 

bestuurlijk middenveld’: de overheid 

de ruimte liet, zo moet ze ook leren de 

samenleving meer de ruimte te laten. 

Ze moet niet roepen om een parti-

cipatiesamenleving en ondertussen 

via het maatschappelijk middenveld 

eigen plannen blijven doordrijven. Ze 

moet burgers vertrouwen geven zodat 

zij zaken onderling kunnen regelen. 

De overheid moet leren vaker niets te 

doen. En als burgers samen verant-

woordelijkheid nemen, dan moet de 

overheid de gevolgen daarvan accep-

teren. Ook als die niet zijn wat politici 

of bestuurders voor ogen hadden. De 

overheid moet faciliteren, flexibeler 

Schijnrealiteit
De overheid, aldus De Sluipende 

crisis, zegt vooral te sturen op een 

minimum aan kwaliteit (Wet op het 

onderwijstoezicht, 2002). Maar ze kan 

het niet laten, ze wil meer. Bijvoor-

beeld curriculum-wijzigingen als 

Onderwijs2032 en Curriculum.nu. Om 

daarvoor draagvlak te vinden zet ze 

die uit bij de VO-Raad, de vakbonden, 

schoolbesturen, sectorraden. Dat zijn 

echter allemaal gebureaucratiseerde 

organisaties die meestal weinig voe-

ling hebben met de mogelijkheden van 

spreekt met een zelf samengestelde 

vertegenwoordiging (Stichting van het 

Onderwijs); de sectorraden spreken 

niet namens alle schoolbesturen; 

de vakbonden spreken namens een 

steeds kleiner deel van de leraren – 

senioren bepalen er de agenda.  

Formatief leren
Tegenover dat middenveld ontstaan 

sporadisch burgerinitiatieven als Stich-

ting Leerkracht en Project Leerling 

2020. Leerkracht is een organisatie 

waarin scholen en leraren samen-

werken om, bottom-up, de positie en 

‘VO-Raad, vakbonden, 
schoolbesturen, sectorraden 
zijn gebureaucratiseerde 
organisaties die meestal 
weinig voeling hebben met 
de mogelijkheden van het 
klaslokaal’

‘Vroeger werd veel uitgelegd 
als Gods wil. Daarna 
verschool men zich achter de 
overheid, vervolgens achter 
de wetten van de vrije markt, 
achter de evolutie en achter 
ons DNA.’

In de essaybundel De prijs van de 

vrijheid1 komen denkers en schrijvers 

als Nietzsche, Musil en Sartre aan 

het woord over moderne levens-

kunst. Over leven in vrijheid en de 

verantwoordelijkheden die dat met 

zich brengt in een individualiserende 

samenleving. Nietzsche predikt zelf-

respect en eergevoel. Musil schrijft 

over ontkomen aan maatschappelijk 

opgelegde gietvormen die het per-

en aansluitend de wetten van de vrije 

markt gingen regeren, krijgt nu de sa-

menleving geleidelijk meer de ruimte.

Overheid en markt, bureaucratie 

en prijsprikkels hebben de burgers 

klein en anoniem gemaakt en dat 

accepteren burgers niet meer. En de 

professional, ook de leraar, is lange 

8 9
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de kwaliteit van docenten en van het 

onderwijs te versterken. Door duide-

lijke en haalbare ambities en doelen te 

formuleren en na te streven en daarbij 

ook van leerlingen feedback te vragen. 

Ja, uiteindelijk moeten de daadwer-

kelijke vernieuwingen toch vooral 

van enthousiaste docenten komen. 

Ze worden alleen nog onvoldoende 

gefaciliteerd (liefdewerk oud papier) 

en ze moeten nog steeds te veel aan 

de leiband van de overheid lopen, 

omdat plannen nog te vaak uit die 

koker komen.

In Project Leerling2020 (mede gefa-

ciliteerd door de VO-Raad) werkten 

scholen de afgelopen jaren samen om 

volgende dag wachtte weer de dage-

lijkse sleur. Jammer voor dat formatief 

leren: de meeste docenten vielen terug 

in hun oude geautomatiseerde gedrag.   

Eigenaarschap 
Hoe ver de vakbond van de werkvloer 

is verwijderd blijkt ook uit haar inspan-

ningen rond het Lerarenregister, door 

de meeste docenten verfoeid. Niet 

vreemd natuurlijk: kwalitatieve en 

wetenschappelijker onderwijsbladen 

zouden veel nuttiger kunnen zijn voor 

docenten die hun professionaliteit op 

orde willen hebben. Dat brengt het 

onderwijs ook meer in handen van 

de leraren zelf, zonder overdaad aan 

overheidsregie. Het is al een grote ver-

vooral mensenwerk blijft, met veel 

persoonlijke aandacht. Zakaria laat 

zien hoe in de Verenigde Staten online 

onderwijs opgang maakt. ‘Flipping the 

classroom’: thuis in je eentje of met je 

ouders opgenomen lessen beluisteren 

en/of bekijken en op school in de helft 

van de tijd actief leren met de hulp 

van een docent. Dit kan wel eens een 

efficiëntere aanpak zijn, realistischer 

dan al die pogingen tot differentiëren 

en maatwerk in overvolle klassen. 

Persoonlijke drijfveren
De aanbevelingen in De sluipende 

crisis richten zich te veel op beleid en 

te weinig op persoonlijke drijfveren 

van docenten en eigenaarschap. Een 

lega’s te ondersteunen en te helpen 

vernieuwen. Leg dat niet vast in allerlei 

bureaucratische regels die de creati-

viteit doden, maar geef zo’n clubje de 

vrijheid! Vertrouwen en verantwoor-

delijkheid werken aanstekelijker dan 

bureaucratisch monitoren of prestatie-

beloning. En leveren doorgaans meer 

op. Samenwerken is niet alleen voor 

de happy few. 

Wederzijdse hulp
Geïnspireerd door de bekende pri-

matoloog/etholoog Frans de Waal en 

diens invloedrijke boek Een tijd voor 

empathie7 wordt samenwerking in Van 

opgelegde naar oprechte participatie 

een algemeen ‘menselijke neiging’ 

barre Siberische omstandigheden. Die-

ren, zelfs van verschillende soorten, 

stonden elkaar daar niet naar het leven 

maar hielpen elkaar de winter door, 

schrijft Kropotkin in zijn boek Mutual 

Aid.8 ‘Hoezo survival of the fittest?’  

wierp hij tegen: ‘Wederzijdse hulp is 

het devies!’

Op eenzelfde manier bezweren Neder-

landers de gevaren van het water, 

schrijft De Waal.

In Nederland, dat grotendeels onder 

de zeespiegel ligt, zijn dijken zo heilig 

dat de politiek er niets over te zeggen 

heeft: ingenieurs en lokale burgers 

voeren in waterschappen het waterbe-

heer uit. Of, zoals het in Van opgelegde 

naar oprechte participatie heet: ‘Het 

1. Joep Dohmen en Maarten van Buuren, De prijs van de vrijheid. Denkers en schrijvers over moderne levenskunst, Ambo, 2011

2. André Aleman, Je brein de baas. Over de rol van bewust denken, Atlas Contact 2017

3. Herman Tjeenk Willink, Groter denken, kleiner doen, Prometheus 2018

4. Corina Hendriks e.a., Van opgelegde naar oprechte participatie. De mens en zijn verbindingen in samenleving, economie en staat, Boom Lemma 2014

5. René Kneyber en Dorien Zevenbergen, De Sluipende crisis. Waarom het onderwijs niet beter wordt, Phronese 2018

6. Fareed Zakaria, Lof van de geesteswetenschappen, Atlas Contact 2016

7. Frans de Waal, Een tijd voor empathie. Wat de natuur ons leert over een betere samenleving, Atlas Contact 2010

8.  Pjotr Kropotkin, Mutual Aid. A Factor of Evolution, Dover Publications 1902

enthousiasme voor de zelfredzame, 

samenwerkende burger heeft af en toe 

dan ook licht anarchistische trekjes. 

In de eerste plaats van de kant van de 

burger zelf: als het niet met de staat 

kan, dan doen we het wel zoals we het 

zelf willen en gaan we het zelf voor 

elkaar krijgen.’ Zo’n citaat in een D66-

pamflet met de vrijheidsklanken uit de 

jaren ‘60 van de vorige eeuw! 

meer maatwerk voor leerlingen te kun-

nen leveren. Op die scholen verzorg-

den bevlogen docenten workshops 

differentiëren en formatief leren. Scho-

len schaften iPads en laptops aan om 

meer differentiatie mogelijk te maken. 

Docenten maakten via stoomcursus-

sen kennis met gepersonaliseerd le-

ren. Maar die middagsessies kwamen 

vaak niet veel verder dan leerdoelen 

formuleren (feed up), reflecteren op 

leren (feedback) en samen bekijken 

wat nog nodig is (feed forward). En de 

betering dat docenten tegenwoordig 

meestal hun eigen studiedagen verzor-

gen in plaats van dure marktpartijen in 

te vliegen voor een theoretische lezing. 

Niet alleen leerlingen ervaren meer 

eigenaarschap als motiverender. 

Docenten moeten echter wel accepte-

ren dat het eigendom achter dat eige-

naarschap van karakter verandert. De 

Amerikaanse journalist Fareed Zakaria 

maakt in Lof van de geesteswetenschap-

pen6 duidelijk dat het allesbehalve 

vanzelfsprekend is dat onderwijs 

docent moet niet alleen een beleidsin-

strument van overheidsbeleid zijn, zei 

Alexander Pechtholt van D66 ooit. Je 

moet zeker in het onderwijs geen loop-

jongen van de overheid willen zijn.

Als gedreven docenten de waardering 

krijgen die zij verdienen, dan raken ze 

niet zo snel afgebrand of uitgeblust 

en dan kan het onderwijs meer en 

langer van hen profiteren. Laat elke 

school een groepje ervaren, gedreven 

docenten (half ) vrijmaken om col-

‘Initiatief naar je toetrekken 
heeft ook veel met wilskracht 
te maken, om samen die 
volwassener samenleving te 
realiseren.’

genoemd, voortkomend uit de die-

renwereld. De Waal heeft zich daarbij 

laten inspireren door de Russische 

anarchist Pjotr Kropotkin die eind 19e 

eeuw dierengedrag observeerde in de 

‘Leg vernieuwing niet vast in 
allerlei bureaucratische regels 
die de creativiteit doden, 
maar geef zo’n clubje de 
vrijheid!’

Individualisering van de samenleving 

gaat niet alleen over kunnen doen 

waar je zelf zin in hebt. Je kunt het ook 

positiever uitleggen als toegenomen 

vrijheid en autonomie van individuen, 

waarbij relaties persoonlijker en 

directer worden en minder bepaald 

door wat overheid en markt willen. 

Het initiatief naar je toetrekken heeft 

ook veel met wilskracht te maken, 

om samen die volwassener samenle-

ving te realiseren. Het boek Je brein 

de baas, dat aardig in de buurt komt 

van Nietzsche’s ‘wil tot een vrije wil’, 

is daarbij meer dan een persoonlijke 

aanmoediging.

10 11
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W Wat drijft leerlingen, 
ouders en leraren 
om te kiezen voor 
montessori?

Bob Molier 

Montessorilyceum Groningen (MLG)

Bente de Jong, leerling 3 atheneum, lid 

voorlichtingsteam

Rick Luppes, docent mens en maat-

schappij, geschiedenis en mentor van een 

3 vwo-klas

‘Ik ben hier nu 9 jaar docent geschie-

denis. Vanaf het begin voelde dit als 

mijn school. We zien leerlingen hier 

als individuen die allen hun eigen 

pad belopen: de een zelfstandig, de 

ander met de nodige begeleiding 

of coaching. Dit proces vind ik nog 

steeds het mooiste van mijn vak. Ik 

kan montessorionderwijs geven zoals 

ik denk dat het goed is. Ik pas verschil-

lende werkvormen toe en ontwikkel 

zelf materiaal. Ik breng variatie aan in 

mijn onderwijs - veel onderwerpen be-

handel ik meerdere jaren - en ik zoek 

naar betekenis zodat de leerlingen 

begrijpen waarom wat ze bij mij leren 

nuttig is voor hen als persoon.’

Maartje de Jonge, moeder van Noortje (3 

atheneum) en Veerle (net geslaagd voor 

het vwo) van der Put

Montessori College Nijmegen

Hans de Leeuw, docent science, denk-

vaardigheid en onderzoek (vwo+) 

lessen. Denkwerk (hoofd), jagen op 

de geheimen van de natuur (hart) en 

lekker experimenteren (handen). De 

vrijheid binnen het montessorionder-

wijs is enorm. Hopelijk ervaren mijn 

leerlingen dat ook.’

Metis Montessori Lyceum (MML)

Robin Hooijberg, docent geschiedenis

‘Ik wil de leerling centraal stellen en 

naar diens behoefte les te geven. 

Mijn belangrijkste speerpunt: ik wil 

dat leerlingen mijn les binnenkomen 

met een glimlach en weggaan met 

een glimlach. Op de mavo hebben de 

leerlingen zowel fysiek als mentaal 

bewegingsruimte. En ik bied veel keu-

zevrijheid: ik geef open opdrachten en 

help de leerlingen vaardigheden aan te 

leren waarna ze mij kunnen missen.’

Geert van der Ban, docent aardrijks-

kunde

‘Montessorionderwijs staat open voor 

vakoverstijgend onderwijs en leren 

buiten de school, zeker belangrijk bij 

aardrijkskunde. Ik ontwikkel nu een 

veldwerkproject over klimaatverande-

ring samen met biologie en schei-

kunde. Ik verveel me niet en dat is leuk 

aan (montessori)onderwijs.’

Joyce de Grand, deelschoolleider boven-

bouw

en de context van hun cultuur, stel het 

proces bij... en nog veel meer. Ik lees, 

leer en pas de praktijk zoveel mogelijk 

aan bij mijn idealen, met respect voor 

waar we nu staan als school. In het 

team helpen en inspireren we elkaar.’

Adnan Husain, leerling 6 vwo

‘De zelfstandigheid van montessori 

en de bewegingsvrijheid passen goed 

bij mij. Ik ervaar vrijheid om te doen 

wat ik zelf het beste voor mezelf vind, 

zolang het goed gaat. Ook krijg ik 

vaak individuele hulp van leraren om 

mijn doelen op school te bereiken. 

Ik probeer gedisciplineerd en hard te 

werken op een efficiënte en doelgerich-

te manier. Mijn belangrijkste drijfveer 

nu is mijn ambitie om economie te 

studeren aan een prestigieuze univer-

siteit en het succes dat ik daarmee wil 

bereiken.’

Amélie Janssen, leerling 5 vwo

‘Als kind wilde ik alles weten: weten 

waarom iets werkte, hoe het werkte en 

hoe het in elkaar zat. Of het nu om het 

universum ging of om een atoom. Pas 

toen ik volwassen was en ik het boek 

Uncle Tungsten: Memories of a Che-

mical Boyhood van Oliver Sachs las 

dacht ik: hé, voor het eerst ontmoet ik 

een verwante ziel. 

‘Oliver beschrijft in het boek zijn 

jeugd. Hij wordt net voor de Tweede 

Wereldoorlog geboren in het Ver-

enigd Koninkrijk en heeft een enorme 

interesse voor werkelijk bijna alles. Hij 

heeft daarbij het geluk dat zijn familie 

(vader, moeder, ooms en tantes) ook 

allemaal behept zijn met een enorme 

drang naar kennis en die kennis ook 

graag willen uitdragen. Iedereen om 

hem heen stimuleert hem om zo veel 

mogelijk te leren en zelf op onderzoek 

uit te gaan.

‘Als kind had ik wat minder geluk dan 

Oliver Sachs. Mijn omgeving was een 

heel stuk saaier (een nieuwbouwwijk 

in Tilburg-Noord) en mijn familiele-

den waren heel lief maar niet behept 

met een bovenmatige interesse voor 

de wetenschap. Mijn middelbare-

schooltijd was ook redelijk saai. Er 

zijn in mijn herinnering maar een paar 

docenten die me echt geraakt hebben 

door hun enthousiasme. ‘Had ik maar 

op het Montessori College gezeten 

waar ik nu werk als docent. Mijn 

jeugdige drijfveer om alles te willen 

weten kan ik hier vormgeven in mijn 

‘Ik kan mijn aandacht niet lang bij één 

ding houden en niet goed stil zitten. 

Daarom koos ik voor montessori. 

We krijgen hier niet alleen instructie 

maar werken ook met onze handen. 

En superleuk dat ik er ook Spaanse les 

en drama is. Ik vind school belangrijk, 

want ik wil psychiater worden. Ik zou 

zo opnieuw voor montessori kiezen. Ik 

hoor dat instructie op andere scholen 

vaak de halve les of zelfs langer duurt 

en dat mijn vrienden daar vooral thuis 

hun werk moeten maken. Dat gaat bij 

ons anders. Wij krijgen kort instructie. 

We werken met een takenklapper voor 

een week, plannen zelf en krijgen veel 

tijd in de les. School vraagt wel te veel 

tijd in ons leven, we zijn namelijk jong 

en houden weinig vrije tijd over.’

‘Mijn kinderen mogen zelf de mid-

delbare school kiezen: ze moeten er 

vooral een goed gevoel bij hebben en 

zich veilig voelen. Mijn dochter Veerle 

zat eerst op een andere, tweetalige, 

middelbare school. Vriendinnen In 

haar musicalgroep vertelden enthou-

siast over “hun montessorischool” en 

Veerle stapte over naar het MLG. Want 

dat biedt meer ruimte voor expressieve 

vakken. Ook voor haar zus Noor-

tje gaven de expressieve vakken de 

doorslag, samen met het vak Spaans. 

Plus de sfeer: in de school heerst een 

relaxte, positieve sfeer, waar kinderen 

elkaar en de leerkrachten met respect 

behandelen.’

‘Ik kom van een daltonschool. Dalton 

en montessori hebben vergelijkbare 

doelen en werkmethodes. Als ik op-

nieuw moest kiezen, dan koos ik voor 

montessori. Op het MML moet ik veel 

samenwerken. Dat vind ik best lastig 

want ik wil altijd graag mijn eigen 

ideeën volgen. Ik denk dat ik er nu wel 

beter in ben geworden. Dé drijfveer 

in mijn leven is dans, daarin moet ik 

samenwerken en dat helpt mij goed.’

‘Ik voel warmte voor kinderen en kijk 

goed naar ze. Ik neem ze serieus, bied 

altijd kansen, laat ze zichzelf zijn, 

houd rekening met hun thuissituatie 

12 13
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Thema Column

Ook musea bieden kinderen levenservaringen

Levenservaringen wijzen 
de weg

Boukje van der PantL
Een montessorischool is een mini-samenleving waarin we onszelf kunnen zijn met 

al onze talenten, passies en vaardigheden. We zorgen voor elkaar en hebben respect 

voor alle deelnemers van de gemeenschap. We zijn nieuwsgierig naar de werking 

van de gemeenschap en alles daarbuiten, zodat we met alle aanwezige kennis en 

vaardigheden uiteindelijk een bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld. 

Kinderen krijgen door de montessori-

educatie een eerste indruk van hun 

talenten en de rol die zij later in de 

gemeenschap kunnen vervullen.  En 

dat blijkt geen overbodige luxe. Want 

volgens een enquête van Optimaal 

Talent1 zit 70% van de Nederlanders op 

de verkeerde werkplek omdat zij hun 

talenten niet kennen. Een onderzoeks-

rapport van Kelly Services2 meldt dat 

23% van de werknemers twijfelt over 

zijn carrièrekeuze en dat 20% van 

de werknemers de verkeerde keuze 

heeft gemaakt. Daarnaast meldt de 

Landelijke Studenten Vakbond3 al jaren 

dat het percentage studenten dat de 

studie voor het tweede jaar afbreekt 

schommelt tussen de 30 en 35%. Er is 

dus veel winst te behalen als we onze 

drijfveren zo vroeg mogelijk in ons 

leven ontdekken.

In Noord-Amerika en Australië spelen 

bedrijven en ook scholen en ouders 

hierop in door medewerkers of kinde-

ren in de gelegenheid te stellen om 

vrijwilligerswerk te doen voor een goed 

doel, persoonlijk gekozen of relevant 

voor werkgever of school. Dit heeft 

brede impact: het levert de vrijwilligers 

veel voldoening en bevlogenheid op, 

zij vergroten hun zelfkennis en gaan er 

beter door presteren, ze ontwikkelen 

belangrijke (leiderschaps)vaardighe-

den op het gebied van communicatie, 

samenwerken, creatief probleemoplos-

send vermogen en empathie. Én zij 

leren zich in te leven in de wereld van 

anderen, ze maken kennis met mensen 

met diverse achtergronden, leren al het 

goeds in hun eigen leven te waarderen 

en sluiten nieuwe vriendschappen.4 

Omdat zij samenwerken aan een 

gezamenlijk doel leren ze dat onder-

linge verschillen er niet toe doen. Ze 

ontdekken hun talenten en vergroten 

hun zelfwaarde: iets doen voor een 

ander voelt goed!5

Ook in Nederland doen scholen al het 

een en ander met vrijwilligerswerk. 

Van een incidenteel project tot een 

adaptief programma. Leerlingen uit 

de middenbouw kunnen peuters en/

of buurtkinderen voorlezen. Leerlingen 

uit de bovenbouw kunnen oplossingen 

bedenken voor een lokaal maatschap-

pelijk vraagstuk. Mogelijkheden te over.

Scholen die kinderen vrijwilligerswerk 

laten doen geven hen de kans om hun 

drijfveren en daarmee hun bijdragen 

aan de wereld van morgen vroegtijdig 

te ontdekken. Dat is goed voor hun ei-

gen toekomst en voor de samenleving 

als geheel.

Voorbeelden van vrijwilligerswerk voor 

kinderen

• Dierenverzorging op de plaatselijke 

kinderboerderij 

• Opruimen van zwerfafval of bladeren 

nabij de school

• Koken, breien, of schilderijen maken 

voor de lokale gemeenschap

• Speelgoed- of kledinginzamelingsactie

• Muziek of theatervoorstelling organi-

seren voor buurtgenoten

• Koffieochtend voor ouderen 

• Eten inzamelen voor de Voedselbank 

• Kaarten schrijven voor eenzame 

inwoners 

• Bomen planten 

• Een kunstveiling organiseren voor 

het goede doel.

Leren winnen en verliezen hoort ook bij brede vorming. 
Foto Willemien Geboers

 

Drijfveren 

Nel de Groot

Freelance montessoribegeleider en coachd
Drijfveren, wat een mooi, ouderwets 

aandoend woord eigenlijk. Wat bete-

kent het nu precies?

Volgens Wikipedia: ‘Een stimulans, 

aansporing, prikkel, drijfveer of motief  is 

een beloning ter motivatie in de vorm van 

goederen of diensten voor een specifieke 

prestatie.’ Dit lezende overdenk ik mijn 

eigen drijfveer om een leven lang in het 

montessorionderwijs te werken. 

Waarom sprak juist deze vorm van 

onderwijs me zo aan dat ik er bij ver-

schillende organisaties in verschillende 

functies bleef werken? Grotendeels 

omdat ik van 1977-1981, werkend in 

het regulier onderwijs, buikpijn kreeg 

van de frustratie van jonge kinderen 

die naar school gingen. Zesjarigen 

die graag wilden leren lezen maar van 

mij, hun juf, volgens het lesrooster 

eerst hun rekenboekje moesten pakken 

omdat het rekentijd was. Na een paar 

jaren regulier onderwijs ging ik werken 

op een montessorischool en dat was 

een verademing: kinderen mochten 

zelf kiezen, wat heerlijk voor ons aller 

motivatie! 

Uitgaande van bovenstaande betekenis 

van ‘drijfveer’ vraag ik me nu af wat de 

keuzevrijheid deze kinderen opleverde. 

En dan denk ik niet aan reken- en 

taaltaken maar aan de glunderende 

koppies van kinderen die zojuist 

hun werkstuk of boekbespreking aan 

anderen gepresenteerd hebben. Jawel, 

de complexe 21e-eeuwse vaardigheden 

speelden hier al een rol.

Op zondag 2 december 2018 stuitte 

ik op een uitzending van WNL waarin 

Joop van den Ende enthousiast vertelde 

over zijn project ‘Meer muziek in 

de klas’. Het is hem gelukt om een 

beweging in gang te brengen waar 

miljoenen voor zijn vrijgemaakt en 

waaraan, mede dankzij de inzet van 

koningin Maxima, al 88 procent van 

de pabo’s mee doet. Van den Ende 

vindt kwalitatief goed muziekonder-

wijs onmisbaar voor de ontwikkeling 

van kinderen: ‘Het verrijkt hun levens. 

Muziek geeft niet alleen plezier, maar 

helpt hen ook - mede door de invloed 

op het brein - bij andere vakken en bij 

samenwerken.’ Juist kinderen die niet 

van huis uit deze kans krijgen wil hij 

via de scholen bereiken. Van den Ende 

wil kinderen hoop bieden, hoop op een 

betere toekomst.

Hoop, ook zo’n mooie term. Het 

gaat over het geloof dat er ondanks 

tegenslag toch goede dingen staan te 

gebeuren en dat er door actie te onder-

nemen een positief doel kan worden 

bereikt. Veel psychologen denken dat 

hoop een grote bijdrage levert aan ons 

welzijn. Mensen met hoop zijn geluk-

kiger, gezonder en presteren beter op 

tal van terreinen. En… hopen kun je 

leren, volgens Shane Lopez. Daarvoor 

zijn drie dingen nodig:

- Ontwikkel een toekomstvisie, een 

positief beeld waar je naartoe wilt 

werken.

- Bedenk manieren waarop je die visie 

kunt realiseren, je moet verschil-

lende ‘paden’ kunnen zien.

- Bedenk welke tegenslagen je onder-

weg kunt tegenkomen en hoe je die 

gaat overwinnen.

Hier ligt een taak voor leiders en dus 

voor leerkrachten: schets voor een 

kind een aantrekkelijk plaatje van de 

toekomst - het liefst samen met het 

kind: ‘laat mij het zelf doen’; bespreek 

of leg uit hoe het kind daar kan komen 

en help het om door te zetten bij tegen-

slagen. Het fijne van hoop is dat het 

ook de leider een prettig gevoel geeft. 

Hoop geven heeft dezelfde positieve 

effecten als hoop ontvangen. Volgens 

emotieonderzoekers maakt je lichaam 

dopamine en oxytocine aan: hoop 

vermeerdert wanneer je het deelt.1 

Laten we ook in 2019 het kind op weg 

helpen naar een betere wereld, met een 

positieve toekomstvisie, een goed plan 

en handvatten om door te zetten bij 

tegenslag.

1 Ben Tiggelaar, column in NRC 27 oktober 2018, 

Handelaar in hoop

1 Optimaal Talent, 2007. www.managersonline.nl.  

8 juni 2007. 

2 Kelly Services, 2007. www.computable.nl. Marjolein 

van Loenen. 26 mei 2008.

3 Nu.nl. Waarom duizenden scholieren de verkeerde 

studie kiezen. 7 augustus 2015.

4 International school of Minnesota. Eight Great 

Ways Kids Benefit From Volunteer Work, 11 juli 2017. 

5 www.kidsgivingback.org
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Vereniging

O Ontmoeten en verbinden: 
proeven in andere 
montessorikeukens

Nina Bühn

Intern begeleider Venlose Montessorischool

Hoe prikkelend is het om een kijkje te mogen nemen in de keuken van andere 

montessorischolen en daar de sfeer te proeven! Met 98 teamleden van montes-

sorischolen uit Noord-Brabant en Limburg1 gaan we op 7 november op weg. Het 

is onze eerste regiodag met als thema ‘ontmoeten en verbinden’. We worden 

geweldig gastvrij ontvangen op montessorischolen in Oosterhout, Veenendaal, 

Wijchen, Nijmegen, Beuningen, Tilburg, Eindhoven, Den Bosch en Westervoort. 

Bij binnenkomst op een montes-

sorischool proeven we meteen de 

ingrediënten van het basisrecept: een 

enorme portie betrokkenheid, passie, 

kennis van de materialen en de manier 

waarop de visie van Maria Montessori 

gestalte krijgt. Na een korte gepas-

sioneerde introductie over de school 

mogen we het montessorionderwijs in 

de klassen ervaren.

Elke montessorischool brengt haar 

missie en visie op eigen smaak, met 

eigen nuances. Daarover gaan we na 

de rondgang verdiepend met elkaar 

in gesprek. We wisselen ideeën en 

ervaringen uit over de invulling van 

kosmisch onderwijs, gezamenlijke 

instructies binnen heterogene groepen 

en de aanpak van technisch leren 

lezen: individueel of groepsgewijs? 

Wanneer biedt een groepsplan meer-

waarde ten opzichte van de individuele 

ontwikkeling? Duidelijk is dat montes-

sorischolen oplossingen zoeken voor 

vergelijkbare uitdagingen.

Na de inspirerende ochtend gaan we 

terug naar Weert. Daar genieten we de 

lunch op de Montessorischool. Hier is 

ook de volgende gang in het menu van 

onze regiodag met presentaties vanuit 

AVE-IK, Nienhuis en Saxion. Marielle 

van der Heijden (AVE-IK) houdt een 

pleidooi voor samenwerkend leren en 

bespreekt verschillende werkvormen. 

Chris Willemsen van Nienhuis-Heutink 

laat ons het water in de mond lopen bij 

zijn presentatie van vele nieuwe mon-

tessorimaterialen waaronder kosmi-

sche legwerkjes met controleboekjes, 

de rekenarena, splitshuisjes voor de 

kralenstaafjes, stempels van kralen-

staafjes en, ook heel praktisch: extra 

kleine schaartjes voor jonge kinderen. 

Want in montessorikindcentra knippen 

kinderen al wanneer zij 2,5 jaar zijn.

Annet van Summeren, docent bij 

Saxion, toont ons hoe wij vanuit de 

Taxonomie van Bloom meer uitdaging 

kunnen putten uit het montessori-

materiaal. Haar Saxion-collega Jaap 

de Brouwer geeft ons twee vellen met 

‘bouwstenen’, uitgangspunten voor 

montessori-educatie: zelfbewust, zelf-

standig, medeverantwoordelijk, indivi-

duele ontwikkeling binnen een groep. 

Hij laat ons in kleine groepen kiezen 

wat voor ons gevoel de fundamenten 

zijn. We gaan hier goed voor zitten, het 

is heel inspirerend om zo over ons vak 

te praten.

Jaap de Brouwer constateert vervol-

gens dat we goud in handen hebben 

door elke dag naar de ontwikkeling 

van het totale kind te kijken. Dat we 

op goudeerlijke wijze praten over ons 

onderwijsconcept en dat we dit con-

cept voor geen goud willen missen. We 

ronden de dag af met de vraag hoeveel 

karaats dat goud is en hoe we dit laten 

blinken. En met dit in gedachten reizen 

wij allen terug richting Maastricht, 

Den Bosch, Venray, Venlo, Helmond 

en Weert. Met een mooie rozetoren-

sleutelhanger als aandenken.

1 Deelnemers: 49 leerkrachten van MOZON-

montessorischolen, de andere komen van  

Aquamarijn Den Bosch en Montessori  

Kindcentrum Maastricht.

Presentatie Jaap de Brouwer. Foto Nina Bühn

Schoolkamp
Ontwikkeling zelfstandigheid
Voor de meeste kinderen is het schoolkamp de eerste keer 
dat ze op zichzelf zijn aangewezen. In een andere omge-
ving, zonder de aanwezigheid van ouders. Dat is best eng, 
zelf beslissingen nemen. Maar al snel neemt zelfvertrouwen 
het over van angst en ervaren kinderen op positieve wijze 
dat ze tot heel veel in staat zijn.

Sociale ontwikkeling
Gelukkig zijn daar natuurlijk ook de andere kinderen. Die 
zitten in eenzelfde situatie, je staat er dus niet helemaal 
alleen voor. Samen activiteiten ondernemen, samen de 
afwas doen en samen slapen. In een kort tijdsbestek wordt 
er veel samengewerkt. De sociale ontwikkeling krijgt 
hierdoor op schoolkamp, in korte tijd, een enorme stimulans.

Vriendschap
Uit deze intensieve samenwerking zie je vaak ook hechte 
vriendschappen ontstaan. Uit onderzoek blijkt bovendien 
dat kinderen die op schoolkamp gaan ook later in hun leven 
eerder vriendschappen sluiten en over meer leiderschaps-
kwaliteiten beschikken.

Kennis maken met natuur
De huidige generatie kinderen lijkt steeds minder buiten te 
komen, de wereld wordt in toenemende mate “digitaal”. Juist 
tijdens schoolkamp is er volop tijd om buiten allerlei activitei-
ten te ondernemen. Kinderen ervaren weer hoe mooi de 
natuur is en wat een prachtige speelomgeving er klaar ligt.

Weer tijd om te spelen
Waar er steeds meer druk op kinderen ligt, is er tijdens 
schoolkamp uitgebreid de tijd voor buitenactiviteiten. Creati-
viteit wordt gestimuleerd en buiten spelen is tijdens 
schoolkamp normaal. Even geen afspraken bij de sportver-
eniging, even geen deadlines maar gewoon spelen!

Echte gezelligheid
Tot slot, en dit is misschien wel de belangrijkste reden 
waarom ieder kind een schoolkamp verdient, het is gewoon 
gezellig! Natuurlijk, tijdens kamp leren kinderen in een hele 
korte tijd heel veel vaardigheden, maar een schoolkamp is 
pas echt geslaagd zodra je al die blije gezichten ziet!

Kijk voor meer informatie op:
www.groepsgebouw.nl/ontwikkeling

Stichting Paasheuvelgroep is een aanbieder van schoolkamplocaties. Wij 
worden trots als er nieuwe ervaringen worden opgedaan en vriendschap-
pen worden versterkt. Als de mobiele telefoon even plaats maakt voor 
echte “analoge” aandacht en herinneringen voor het leven ontstaan. Wij 
geloven in het traditionele kamp, maar dan wel in een hedendaags jasje.

Factsheet
>   Met 504 inwoners per km2, is Nederland één  

van de dichtsbevolkte landen ter wereld.

>   Slechts 14% van Nederland wordt aangeduid  
als “natuur”.

>   80% van de kinderen voldoet niet aan de norm  
van 1 uur matig intensief bewegen per dag.

>   Daarintegen geeft 80% van de kinderen aan  
blij en vrolijk te worden van buiten spelen.

>   Een klein beetje natuur, heeft al een grote  
invloed op stressbestendigheid bij kinderen.

van groot belang
voor ontwikkeling kind

Contact
0577 - 411 556
info@paasheuvelgroep.nl
www.groepsgebouw.nl
       facebook.com/paasheuvelgroep
       instagram.com/paasheuvelgroep
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De KwestieDe Kwestie

In 1996 startten we op Pantarijn in Wageningen met twee montessoriklasjes van elk 16 

leerlingen. Nu werken we met onze hele locatie met 1600 leerlingen en 150 medewer-

kers keihard aan de realisatie van de brede montessoridoelen. Vroeger voelde ik me 

regelmatig een roepende in de woestijn maar tegenwoordig werken we systematisch, 

gezamenlijk en geïnspireerd door elkaar en door onze directeur San van Donselaar aan 

een school die haar montessorisignatuur steeds meer waarmaakt.

In 1996 waren lang niet alle collega’s enthousiast over de start van de montessoristroom 

en het was hard werken voor de pioniers die hun schouders hieronder zetten. We had-

den veel onderling overleg, schreven woordrapporten, ontwikkelden nieuw onderwijs-

leermateriaal, maakten takenboekjes, we keken op andere vmo-scholen en deden nog 

veel meer. 

En vanaf dag 1 heb ik de meerwaarde ervaren van het montessorionderwijs. Nu staan 

de leerlingen centraal in plaats van de leerstof: Wat hebben ze nodig? Hoe stemmen we 

onze begeleiding en ons onderwijs op elkaar af? In de andere klassen deed elke docent 

vaak zijn eigen ding, was er nauwelijks uitwisseling tussen docenten en waren er vaker 

gesprekken óver dan mét leerlingen.

Nu, tegen het einde van mijn loopbaan, zijn mijn montessoridrijfveren alleen maar 

versterkt. Als teamleider van de onderbouw havo-vwo zie ik steeds meer docenten die 

nieuwe wegen durven inslaan en beter inspelen op wat de verschillende leerlingen nodig 

hebben. En wat vind ik het mooi om bij ons Open Huis te zien hoe onze eigen onder-

bouwleerlingen in gesprek gaan met de basisschoolleerlingen en hun ouders, en hen 

uitstekende voorlichting geven. Ik kan het einde van mijn loopbaan met veel vertrouwen 

tegemoetzien! En ga ik nog graag met de Montessori Express op bezoek bij andere vmo-

scholen. Maar daarover meer, elders in dit magazine.

Gabriël Enkelaar

Teamleider onderbouw (havo- 

vwo) scholengemeenschap 

Pantarijn in Wageningen

Wat waren ook alweer mijn drijfveren? Dat was de eerste vraag die in me opkwam bij 

deze kwestie. Toen ik begon in het montessorionderwijs wist ik er niets van af. Ik ben 

opgegroeid in Zierikzee waar de enige diversiteit in het onderwijs was gebaseerd op  

een religieuze motivering. Maar op de Pabo was een montessoristroom en als ik die 

volgde kon ik mooi in één keer twee diploma’s behalen. Dus om nou te zeggen dat ik 

toen heel veel montessoriaanse drijfveren had die nu nog fier overeind staan, dat is 

gewoon niet waar.

Maar gaandeweg werd ik enthousiast over hoe we in het montessorionderwijs invulling 

geven aan het leren van kinderen. Hoe we actief hun eigen interesses gebruiken bij leren, 

hoe we de omgeving uitdagend maken. En dat leren niet afhankelijk is van de leerkracht 

maar van het kind. Dat er vrijheid is in de keuze van leren.

Ik heb tussendoor nog een aantal jaren in het regulier onderwijs gewerkt. Dat was 

interessant, maar de manier waarop deze aspecten invulling kregen schuurde met mijn 

eigen opvattingen. Ik verloor mijn enthousiasme en om dat terug te vinden koos ik 

ervoor om weer in het montessorionderwijs te gaan werken. En dat doe ik nog steeds. Ik 

sta niet meer voor de klas maar ook in mijn huidige baan als algemeen directeur zie ik 

regelmatig uitdagend en geïnspireerd onderwijs om me heen. Mijn werk draagt daaraan 

bij. In mijn werk herken ik dan ook nog steeds dezelfde drijfveren als toen ik begon in 

het montessorionderwijs. En dat geeft veel energie en plezier in mijn werk.

Egbert de Jong 

Algemeen directeur 

Montessorivereniging 

Haarlemmermeer

m Mijn drijfveren om te kiezen voor montessori zijn  
fier overeind gebleven in alle jaren dat ik in een  
montessori-instelling werk.

Een jaar geleden sprak ik met Geertje, zij had haar hele leven in het montessorionderwijs 

gewerkt. We spraken over haar jeugd, de jeugd van tegenwoordig, de uitgesponnen rol 

van het instituut ‘school’ en haar drijfveer als montessorileidster. 

Geertje zei: ‘Als ik denk aan de complexe taak om voor ieder kind op het juiste moment 

het juiste te doen, en om daarbij tegelijkertijd in relatie te staan tot de snel verande-

rende maatschappij, dan krijg ik kippenvel. Want juist dat onmogelijke maakt het tot de 

mooiste taak die je kunt hebben. Montessori leert ons dat onderwijs én opvoeding de 

dagelijkse gang van zaken en je eigen vierkante meter overstijgt; het gaat over bemoedi-

ging en barmhartigheid en je oprecht verdiepen in het kind. Dit overstijgt eigenbelang en 

doorkruist landsgrenzen. Het belangrijkste inzicht kwam bij mij pas laat in mijn carrière. 

Het kwam door een vader van een kind uit mijn klas: hij was werkzaam als opticien en 

wees mij nadrukkelijk op de betekenisvolle waarneming van de omgeving.’ 

Na mijn gesprek met Geertje kwam ik tot de conclusie dat ik me goed herken in haar 

drijfveer: het belangrijkste in onderwijs en opvoeding is dat je én jezelf kent én dat je bij 

alles wat je samendoet beseft dat de persoon tegenover je een ander perspectief mee-

brengt. De wereld barst van de verschillende perspectieven en de taak van het onderwijs 

is om af en toe iets aan te wijzen.

’s Avonds, na het gesprek met Geertje, hoorde ik in de auto op weg naar huis op Radio 1 

een interview met de Amerikaanse filosoof Martha Nussbaum. Zij vatte de gezamenlijke 

drijfveer van Geertje en mij om werkzaam te zijn in het montessorionderwijs prach-

tig samen: ‘Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke 

persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap 

onder naties, rassen en godsdienstige groepen bevorderen.’

Maarten Stuifbergen

Directeur-bestuurder  

Montessorischool  

Leidschenveen

Opleider Haagse Hogeschool

In 1993 startte ik een regulier kinderdagverblijf, met veel oog voor de ontwikkeling van 

de kinderen. In 1999 volgde ik samen met onze peuterleidsters een peutermontessori-

cursus. Enkele jaren daarna werkte ik tijdelijk als montessorileerkracht in de onderbouw, 

naast mijn werk als directeur binnen de kinderopvang. En vanaf het moment dat ik weer 

volledig bij de kinderopvang werkte voelde ik dat veel dingen anders konden: uitdagen-

der, met nog meer respect en aandacht voor de kinderen, de leidster die een stapje  

terug mocht doen. Ik ben me vervolgens volledig gaan verdiepen in montessori voor  

het jonge kind.

Hoe meer ik mij verdiepte, hoe enthousiaster ik werd. De leidsters kregen diverse trai-

ningen en als team hebben we ons stap voor stap verder ontwikkeld. In 2013 kregen we 

het certificaat Montessori-kinderopvang. Bij baby’s en dreumesen werken wij volgens de 

visie van Emmi Pikler. Bij peuters en BSO hanteren we de montessorivisie. Deze visies 

sluiten prachtig op elkaar aan.

Mijn drijfveren voor montessori worden telkens weer bevestigd als ik kijk naar het 

gedrag en de toenemende vaardigheden van de kinderen en de liefdevolle en rustige 

houding van de leidsters in de prachtige voorbereide omgeving die kinderen volop uitda-

ging biedt. Elke dag word ik blij van wat ik zie. 

Het gekke is dat ik de montessorivisie niet zie als een ‘andere’ stroming of visie binnen 

het onderwijs en de kinderopvang. Ik zie de belangrijkste aspecten uit de montessori-

visie als een basis die ik élk kind zou gunnen! Want ik gun elk kind een betrokken, res-

pectvolle leidster die het ruimte en tijd biedt, die het kind uitnodigt tot zelfredzaamheid, 

eigen ideeën en taal. Een leidster die een kind begeleidt op zijn niveau. En ik gun álle 

kinderen ruimtes die met aandacht en zorg zijn ingericht, afgestemd op hun behoeften, 

interesses en ontwikkeling.

 

Manja Haze

Directeur Montessori  

Kinderopvang Mickey, Hengelo

Montessoritrainer en -coach  

jonge kind

18 19



Montessori Magazine             nummer 2 | jaargang 42 Montessori Magazine             nummer 2 | jaargang 42

VerenigingVereniging

o Ontwikkeling kosmische 
educatie Anninksschool 
loopt vooruit op nieuw 
nationaal curriculum

Bob Molier

Een groep Nederlandse leraren en schoolleiders buigt zich, in opdracht van het 

ministerie van Onderwijs, over wat kinderen in deze tijd in onze samenleving 

moeten kennen en kunnen.1 Hun advies2 dient als basis voor kerndoelen en eind-

termen in een nieuw nationaal curriculum.3 Contouren daarvan zijn al zichtbaar4 

en die passen goed bij de kosmische educatie waaraan de Anninksschool in 

Hengelo werkt.

Kinderen leren het beste door een 

goede voorbereide omgeving, door 

vragen te stellen en te luisteren naar de 

grote verhalen (Big Lessons5). Dat wekt 

nieuwsgierigheid op. Daarom staan bij 

het te ontwikkelen Schoolprofilerings-

plan (oude term: Schoolplan) op de 

Anninkschool drie kernvragen centraal: 

Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? 

Waar ga ik naartoe? Als kapstok bij het 

vinden van antwoorden gaat de school 

werken vanuit zeven grote omslagpun-

ten (of drempels, zie afbeelding). Elk 

omslagpunt heeft een eigen open kast. 

De eerste kast gaat over het verhaal 

van het universum. Hierbij integreert 

de school ook de zaakvakken, de 

bibliotheek op school, de schooltuin, 

de digitale voorbereide omgeving, 

inclusief apps en mediawijsheid. Wat 

klaar is komt meteen in gebruik: in 

januari hing het team het zonnestelsel 

op in de hal.

Het hele programma wordt inzichtelijk 

met kwaliteitskaarten (wat doen de 

leraren?) en ambitiekaarten (wat willen 

zij bereiken, welke stappen zetten ze 

en wat hebben zij hiervoor nodig?). 

Inspiratie over de veranderaanpak (hoe 

verlaag je werkdruk en verhoog je kwa-

liteit?) vond het team in het boek En 

wat als we nu weer eens gewoon gingen 

lesgeven?6

Drijfveren
Er is veel werk aan de winkel. De 

Anninksschool zal daar een paar jaar 

mee bezig zijn. Wat drijft het team? 

De homepage van de school wordt 

opgesierd door de uitspraak van Maria 

Montessori: ‘Oorlog voorkomen is de 

taak van politici, de vrede bewaren is 

de taak van leerkrachten.’ Bovenbouw-

leerkracht André Gilara7: ‘Kosmische 

educatie is vredesopvoeding: we leiden 

kinderen op tot zelfstandige en verant-

woordelijke wereldburgers. We zeggen 

tegen onze leerlingen: je bent uniek, 

je mag er zijn en je mag alles zeggen. 

Maar wel op een respectvolle manier.’ 

Directeur Ben de Vlugt vult aan: ‘De 

Anninksschool gaat van een pestproto-

col over naar een respectprotocol. Ons 

team steekt veel energie in een veilig 

schoolklimaat. Dat doen we samen 

met ouders en kinderen. Als een kind 

instabiel is, bijvoorbeeld boos of 

verdrietig, dan helpen we het eerst om 

de balans terug te vinden. Ook omdat 

instabiliteit het werkgeheugen belast 

dat nodig is voor executieve functies en 

dan levert schoolwerk weinig resultaat 

op. We leerden dat tijdens een training 

Beter bij de les.’8   

Niet alleen de intern begeleider is 

belast met leerlingenzorg: elke woens-

dagmiddag is de zorgcoördinator 

1. Animatie hoe het curriculum tot stand komt: https://curriculum.nu/actueel/wat-is-curriculumnu/

2. De 9 ontwikkelteams: https://curriculum.nu/ontwikkelteams/; voorbeeld van een ontwikkelsessie: http://bit.ly/curriculum-ontwikkelsessie3

3. Planning: http://bit.ly/curriculum-planning

4. Producten: https://curriculum.nu/tussenproducten-en-feedback/

5. http://www.kosmisch-concreet.nl/a--big-lessons.html/

6. En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven? Eva Naaijkens en Martin Bootsma, Pica 2018; zie recensie op Montessorinet: http://bit.ly/MonetEnigma

7. André Gilara is een bekend gezicht binnen de NMV. Hij was lid van de drie jaar geleden opgeheven werkgroep Kosmische Educatie van de NMV en hij past 

regelmatig zijn website www.kosmisch-concreet.nl aan

8. Beter bij de les, training in executieve functies en leerstrategieën: https://www.lannoocampus.nl/nl/bbdl

9. FBenchmark: landelijk gemiddelde is 8,4 en de Anninksschool scoort 9,2

10. Scholen duurzaam ontwikkelen. Bouwen aan professionele leergemeenschappen, E. Verbiest en N. Timmerman, Garant 2008

van de gemeente Hengelo, op school 

beschikbaar voor hulp aan kinderen 

en ouders.’ De Vlugt: ‘Volgens het 

duo-tevredenheidsonderzoek geven de 

kinderen en de ouders aan dat ze meer 

dan gemiddeld tevreden zijn over het 

veilige schoolklimaat.’9

Traject
De Vlugt: ‘Het is belangrijk dat we 

iedereen betrekken want het schoolpro-

fileringsplan is van ons allemaal. Het 

team is vanaf het begin geraadpleegd. 

Breed draagvlak voor onze plannen is 

een voorwaarde voor succes. Tijdens 

een ouderavond heeft André Gilara 

de plannen gepresenteerd en ook de 

ouders zijn enthousiast. De medezeg-

genschapsraad steunt de plannen en ik 

heb bij de leerlingenraad aangegeven 

dat ik in de groepen kom en de kinde-

ren ga vragen: wat verwacht je van de 

school en van de leraren en waar moet 

jullie school aan voldoen?

De leraren André Gilara en Anouschka 

Steggink (samen 55 jaar onderwijserva-

ring) leiden de professionele leerge-

meenschap. Daarbij zorgen leraren 

met een specifieke kennisbasis vanuit 

een professionele houding voor een 

goed leer- ontwikkelingsklimaat voor 

de leerlingen.10 Gilara en Steggink ne-

men het voortouw bij de inhoudelijke 

uitwerking. Intern begeleider Suzanne 

van Wezel stemt de leerlingenzorg af, 

directeur Ben de Vlugt faciliteert en 

kijkt of het schip op koers blijft.

D
e zeven grote om

slagpunten

Oerknal

Documentatiecentrum 
Anniksschool.
Foto’s A. Gilara

20 21



Montessori Magazine             nummer 2 | jaargang 42 Montessori Magazine             nummer 2 | jaargang 42

MOC 
ontwikkelnieuwsM

Martine Lammerts

Het MOC informeert in de nieuws-

brieven en in Montessori Maga-

zine over de voortgang van haar 

werkzaamheden. Heeft u vragen, 

opmerkingen of ideeën? Mail ze 

aan martine.ontwikkelcentrum@

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 

netwerken.

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

MOC geeft gestalte aan ontwikkelwensen van de netwerken en de leden.

Trainersbijeenkomst 
waarderend auditen 0-12 jaar 
– Planning 2018-2019
Tijdens de tweede trainersbijeenkomst 

voor auditoren op woensdag 30 januari 

in Utrecht1 presenteerde het MOC 

aan 30 auditoren de stand van zaken 

rondom waarderend auditen. 

Het loopt goed met de 40 audits die 

in het lopende schooljaar zijn gepland. 

Slechts vier instellingen hebben uitstel 

gevraagd. Met een aangepaste inde-

ling zullen ook zij in het eerste jaar de 

audits kunnen doen. Omdat de audits 

nieuw zijn weten directeuren nog niet 

altijd hoe zij die moeten voorbereiden 

en welke documenten zij moeten invul-

len. De voorzitters van de auditteams 

gaan daarover vooraf met de directeu-

ren in gesprek.

Op deze tweede bijeenkomst waren 

ook nieuwe auditeurs aanwezig. Zij 

wilden graag leren van de ervaringen 

uit het eerste half jaar. Belangrijk is en 

blijft bij auditen: het gaat niet om be-

oordelen maar om waarderen. Aan de 

hand daarvan bespraken de auditeurs 

verbeterpunten bij de audits. Hoe kijk 

je naar de instelling en hoe waardeer 

je die als auditteam? En hoe beschrijf 

je dat? De auditcommissie, bestaande 

uit de voorzitters van auditteams, leest 

alle reflectieve notities op eenduidig-

heid in schrijfwijze en voorbeelden van 

good practice. De commissie inventa-

riseert ontwikkelwensen die op vereni-

gingsniveau kunnen worden opgepakt.

Voor alle aanwezige auditeurs zijn de 

spelregels helder, die de NMV heeft 

vastgelegd over al dan niet erkennen 

van een montessori-instelling. En 

ook dat waarderend auditen begint 

bij de instellingen zelf: die tonen aan 

waarom hun instelling een montessori-

instelling is; waar zij trots op zijn, waar 

zij ontwikkelkansen zien en wat zij kun-

nen delen binnen de vereniging.

Montessori-instellingen willen graag 

leren met en van elkaar. Het MOC 

plaatst voorbeelden van good practice 

op www.montessorikwaliteit.com. 

Deze website bevat ook andere infor-

matie over waarderend auditen zoals 

de documenten die nodig zijn bij de 

audits voor de montessori-Instellingen 

0-12 jaar, plus uitleg wat een instelling 

moet doen en wat de auditor komt 

doen.  De ontwikkelgroep blijft graag 

leren, dus tips zijn welkom! Mail die 

aan: martine.ontwikkelcentrum@

montessori.nl

En mis hem niet: opbrengsten delen 

we ook vóór elke vakantie in de 

Montessorinieuwsflits. Hier geven we 

het woord aan voorzitters van audit-

teams, leden van de ontwikkelgroep 

én montessori-instellingen die hun 

goede voorbeelden graag delen. Wil je 

deze Montessorinieuwsflits ontvangen, 

mail dan naar het NMV-secretariaat@

montessori.nl

Montessori opleiders-
bijeenkomsten wmbo in de 
praktijk – ‘Het houdt ons 
nieuwsgierig!’
In het nieuwe Netwerk 18+ van de 

NMV zijn alle montessoriopleiders 

vertegenwoordigd. 

kinderen aan tot vragen, onderzoeken 

en tot het leveren van bewijzen. Kinde-

ren worden eigenaar van dat onder-

zoek en dat levert naast nieuwsgierig-

heid ook verdieping en overzicht op. 

Het gaat om houding en dat is meer 

dan alleen het goede antwoord. Dit 

krachtige rekenmateriaal legt wiskun-

dige essenties bloot.

De opleiders spraken met kinderen 

over wmbo. Kinderen kiezen hun route 

met hulp van de overzichtskaarten. Een 

kind vertelde over de kaarten: ‘Die ma-

ken me nieuwsgierig. Soms is het goed 

om alleen te rekenen want dan bedenk 

ik de sommen zelf. En dan reken ik 

die uit.’ En zoals montessorikinderen 

dat gewend zijn presenteerden zij met 

plezier hun werkwijze en bewijzen aan 

de opleiders. Wilt u meer weten? Mail 

naar een van de ontwikkelaars: Els 

Matthijssen ecj.mattijssen@gmail.com 

of Dick Huntink dickhuntink@kpnmail.

nl. Het wmbo-materiaal is verkrijgbaar 

via www.uitgeverijdearend.nl.

Kindwerkdossier
In november 2016 kwam het NMV-

kindwerkdossier (kwd) op de markt, 

met leerlingendossiers en een leraren-

katern. Van de leerlingendossiers was 

in juni 2017 al een tweede druk nodig.

Het kwd is een volgsysteem voor alle 

kinderen van 0-12 jaar dat aansluit 

bij de brede doelen van montessori-

educatie: socialisatie, kwalificatie en 

subjectivering. Bij het kwd presenteren 

de kinderen hun werk en hun ontwik-

keling. Zij tonen in hun eigen map 

hoe vaardig, waardig en aardig ze zijn. 

Leraren helpen kinderen om die map 

‘tot leven te brengen’ en zij vinden op 

hun beurt steun aan het lerarenkatern, 

compleet met U-dialoog, feedback-

gesprek, bewijzen, proces en inhoud. 

Kinderen kunnen zich verantwoorden 

over hun eigen ontwikkeling, ook naar 

hun ouders.

Nog geen kwd? Laat u informeren door 

een van de ontwikkelaars Patty Petri of 

Maaike Verschuren, e-mail: pattype-

tri@gmail.com / verschurenonderwijs-

advies@xs4all.nl. Het kwd (eenmalige 

aanschaf, schappelijke prijs) is verkrijg-

baar bij het secretariaat van de NMV 

(peter@montessori.nl).

Professionele ontwikkeling 
voor leidinggevenden op  
28 en 29 maart 2019
De 24-uursconferentie voor leiding-

gevenden in het montessorionderwijs, 

op 28 en 29 maart op Landgoed Huize 

Bergen in Vught. Keynote sprekers 

Ruud Veltenaar en Danielle Braun 

nemen de deelnemers mee in de 

wereld van de persoonlijke ontwikke-

ling. Welke professionele kennis en 

vaardigheden vragen het heden en de 

toekomst? Hoe ziet de toekomst van 

de kinderen eruit en wat vraagt dat 

aan leiderschap? Aanmelden kan via 

een mail naar het NMV-secretariaat: 

peter@montessori.nl

Van directeur van een 
montessorischool naar 
montessoridirecteur
Op vrijdag 1 februari startte in Leusden 

de NMV-cursus voor leidinggeven-

den. 26 nieuwe directeuren en intern 

begeleiders spraken deze dag over 

waarnemen en observeren en over de 

hamvraag: ‘Wat is je missie en waar ga 

jij als directeur het verschil maken?’

Deze cursus behandelt naast de 

montessorikernpunten pedagogiek en 

antropologie ook hoe een montessori-

instelling zich kan verantwoorden en 

wat een montessorileidinggevende op 

de werkvloer tegenkomt. De pedagogi-

sche opdracht staat centraal.

De cursus is opgenomen in het school-

leidersregister en bestaat uit zeven bij-

eenkomsten, met een afsluitende dag 

op vrijdag 13 december waarin ieder 

zijn/haar actie-onderzoek deelt.

1 De derde trainersbijeenkomst is op op woensdag 

29 mei. Alle bijeenkomsten starten om 13.30 uur 

in Hogeschool Domstad. Voor het nieuwe jaar 

zijn de bijeenkomsten woensdag 25 september 

2019, woensdag 29 januari 2020 en woensdag  

27 mei 2020.

Tijdens een studiebijeenkomst op 

maandag 28 januari deden opleiders 

kennis en inspiratie op bij de Eerste 

Westlandse Montessorischool: daar 

werkten kinderen met rekenmaterialen 

van wiskunde montessori basison-

derwijs (wmbo). Bij dit door de NMV 

erkende materiaal zet de leerkracht de 

VerenigingVereniging
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Kennismaking met 
nieuw redactielid 
Wat doe je als de redactie van Montessori Magazine 

een nieuw redactielid zoekt? Dan reageer je natuur-

lijk! Ik zie het als een grote uitdaging om de lezers 

te inspireren met mijn bijdragen in het magazine.

Op verschillende manieren heb ik het montessori-

onderwijs leren kennen. Eerst als leraar op een 

montessoribasisschool, nu als montessoriopleider 

en onderzoeker bij het lectoraat vernieuwings-

onderwijs van Saxion. Daar kwam aan het begin 

van dit schooljaar een nieuwe dimensie bij omdat 

mijn oudste dochter een montessoripeutergroep 

bezoekt. Inmiddels weet ik dat ik nooit uitgeleerd 

en uitgepraat raak over het montessorionderwijs. 

Verwonderd kijk ik altijd naar de inzichten die 

Maria Montessori destijds al had. Tegelijkertijd ont-

staan er tal van nieuwe inzichten en ontwikkelingen 

binnen het onderwijs. Wat moeten we daarmee en 

hoe verhouden die zich tot ons concept? Ik zie er 

met plezier naar uit om daar over te schrijven en de 

lezers te prikkelen en nieuwsgierig te maken.

Met vriendelijke groet,

Jaap de Brouwer

www.medilexonderwijs.nl
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Verkeersborden leren om 
nooit meer te vergeten

Waarom is het moeilijk de verkeersborden 
blijvend te kennen? 

De betekenis van de achtergronden beklijft niet. 
Dit komt hierdoor:

  Kinderen (en volwassenen) zien vooral het 
pictogram; de achtergrond is slechts de drager 
van het plaatje. Wat je niet goed waarneemt  
kun je ook niet goed inprenten.

  De achtergrond van een verkeersbord  is een 
abstract gegeven; er is  geen logische relatie 
tussen betekenis en vorm/kleur-combinatie.

  Liedjes met posters zorgen voor een 
blijvende associatie tussen betekenis en de 
vorm en kleur van de bordcategorieën. 

  Met de Bokabox Verkeer leren kinderen hoe 
het systeem van de verkeersborden werkt 
en hoeven zij de borden niet meer allemaal 
uit het hoofd te leren.

  Met het Bokabox Bordenkwartet oefenen 
kinderen vooral de bordcategorieën. 
Na één keer spelen hebben zij die 
geautomatiseerd.

Download de bladmuziek en 
het 10-minutenspel van de website. 

Stuur een mail voor gratis basisbordjes.

info@bokabox.nl

06 20 871 926 

www.bokabox.nl

Gecertificeerd door de NMV

Download bladmuziek van bijbehorend lied ’doe wat de bedoeling is’ via bokabox.nl. Muziekopname en videoclip in ontwikkeling; houd 

de website in de gaten of meld je aan voor de nieuwsbrief! © Annet Kooijman

  J
e m

oet hi
er...

Ron
d en

 blauw
, witte lijn langs de rand

  zegt: d
oe wat de bedoeling is,

dit moet je echt hier doen!

Download de bladmuziek van bijbehorend lied ‘pas op, hier is gevaar!’ via bokabox.nl. Muziekopname en videoclip in ontwikkeling, houd 

de website in de gaten of meld je aan voor de nieuwsbrief! © Annet Kooijman

   
 Pa

s op!

Een
 witte d

riehoek met rode rand
  zegt: pas op, hier is gevaar!

Download bladmuziek van bijbehorend lied ‘doe dit niet’ en bekijk de videoanimatie via bokabox.nl. Muziek en videoanimaties van de andere 
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Leerhulpmiddelen die voor 
kinderen het verschil maken. 
Onder meer bekend uit het boek 
‘Wiebelen en Friemelen in de klas’ 

van Monique Thoonsen.

Study Buddy’s | Prikkelarme 
werkplekken in de klas

Bedacht door een IB’eruit het 
Montessorionderwijs zelf, kunnen leerlingen 

met de Study Buddy eenvoudig een prikkelarme 
werkplek creëren aan hun eigen tafel. Leerlingen 

kunnen de Study Buddy zelfstandig gebruiken 
en naar eigen behoefte opzetten of inklappen. 

Op deze manier worden visuele- en deels 
auditieve prikkels uitgesloten waardoor leerlingen 

geconcentreerder kunnen werken.

Wigli Junior SoftSeat | Actief en 
bewegend zitten voor  

(wiebel)leerlingen
De Wigli is een nieuw leerhulpmiddel dat leerlingen 
in staat stelt om te bewegen terwijl ze zitten. Voor 

zowel onder- als overprikkelde leerlingen heeft 
dit een positief effect op de prikkelverwerking 
en zorgt het voor een betere concentratie en 

werkhouding. Voor de zogeheten wiebelleerlingen 
is de Wigli echt een uitkomst, vraag ook naar de 

speciale Montessori-versie van de Wigli!

Muffy Gehoorbeschermer | 
Rustig geluidloos werken in de 

dagelijkse klassensituatie
Wellicht het meest bekende en meest gebruikte 

leerhulpmiddel is de gehoorbeschermer. Niet 
onlogisch want met de speciaal ontwikkelde variant 

voor kinderen kunnen auditieve prikkels direct 
worden geblokkeerd. In de dagelijkse praktijk is de 
Muffy-gehoorbeschermer een ideaal hulpmiddel 

voor snel overprikkelde leerlingen, die er 
bijvoorbeeld standaard een op tafel hebben liggen.

Dit is nog niet de definitieve 
versie van TWINS HOLDING
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