
Erkend montessorileraar VO
Een succesvolle deelname aan de Leergang 
levert zowel een landelijk erkend post-HBO 
certificaat (CPION) als een internationaal 
erkend Montessoricertificaat op (Association 
Montessori Internationale - AMI). 
De competenties zijn geschreven op LD 
niveau.

Zin in deelname?
Wil je meer informatie over de leergang, of heb 
je vragen of de Leergang ook iets voor jou is? 
Kijk op de www.msa.nl voor 
• de studiegids
• het aanmeldformulier  

of neem contact op met 
 • de studiecoördinator Koen Schaap  
 (k.schaap@msa.nl)
• één van de huidige deelnemers op je  
 school
• je direct leidinggevende
  

Praktisch
Praktisch
De Leergang duurt twee jaar, waarbij in het 
eerste en tweede (school)jaar van september 
tot en met maart wekelijkse bijeenkomsten 
zijn, in Amsterdam, op maandagen van 15.00 
tot 21.00 uur. Voor avondeten tijdens de 
gezamenlijke bijeenkomsten wordt gezorgd. 
De overige studielast in deze periode bedraagt 
rond de 6-10 uur per week (voorbereiding 
en verwerking, exclusief toepassen van het 
geleerde in de eigen lessen).
In de periode van maart tot en met juli zijn er 
vier terugkombijeenkomsten, lesbezoeken 
en werk je zelf aan je eigen leervragen en 
vaardigheden.

De deelname is gratis voor de deelnemers 
en zal - op de reiskosten na - door de school 
betaald worden. Voor scholen van buiten de 
MSA wordt een bedrag van €2.500,- euro per 
leerjaar in rekening gebracht.

POST-HBO LEERGANG 
MONTESSORI MEESTERSCHAP

Het Leergang Montessori Meesterschap team. 
Van links naar rechts: 
Manja Stoovelaar, Karin van Nieuwenhoven, Koen 
Schaap, Rogier Dijk, Jessy La Faille



LEERGANG MONTESSORI MEESTERSCHAP

‘Hoe ziet een goede voorbereide omgeving op een 
school voor Voortgezet Montessori Onderwijs er uit?’
‘Wat wilde en bedoelde Maria Montessori nou echt 
met onderwijs aan 12-18 jarigen?’  
‘Wat zeggen de hedendaagse wetenschappelijke 
inzichten over het Montessori-gedachtengoed?’  
‘Hoe help ik de leerlingen om het écht zelf te doen? 
En wat vraagt dit van mij als Montessorileraar? 

De Leergang Montessori Meesterschap speelt in 
op deze vragen en is een mogelijkheid om, samen 
met collega’s, te werken aan eigentijds voortgezet 
montessorionderwijs en zo elke dag opnieuw 
geïnspireerd het montessorionderwijs in je school te 
verzorgen.

Voor de antwoorden gaan we in deze Leergang 
terug naar de originele geschriften van Maria 
Montessori en onderzoeken we hoe haar 
gedachtengoed, mede op basis van hedendaagse 
wetenschappelijke inzichten, uitgewerkt kan worden 
voor de leeftijdsgroep 12 tot 18 jarigen.
Een greep uit de reacties van de huidige 
deelnemers aan de leergang:
• “De leergang heeft mij ook doen inzien  
 dat ik echt achter het gedachtengoed van  
 Maria Montessori sta”
• “(…) zorgde de inhoud van de lessen er  
 wel voor dat het interessant bleef en ik  
 ook nog in de dagen erna hier nog over na  
 aan het denken was en niet volledig 
 opging in de waan van de dag”
• “Ik begon met lezen en kon niet stoppen,  
 ik merkte dat alle bronnen die werden  
 aangereikt tijdens de bijeenkomsten van  
 de leergang mij op de één of andere  
 manier wel konden aangrijpen”
• “De leergang is precies op een goed  
 moment op mijn pad gekomen. Nu heb 
 ik weer het gevoel voor mezelf een richting  
 en droom te hebben en ik heb inspiratie 
 om mijn werk weer met meer voldoening uit  
 te voeren”

Kernwaarden van de Leergang Montessori 
Meesterschap:
Ik 
• begrijp de ontwikkeling van het kind  
 en fungeer als gids om kinderen te   
 helpen hun eigen natuurlijke pad te   
 vinden;
• creëer een hands-on, op eigen tempo 
 samenwerkend en vreugdevol   
 klaslokaal;
• beïnvloed de ontwikkeling van leerlingen  
 door de principes van montessorionderwijs  
 en nieuwe wetenschappelijke inzichten  
 over adolescenten te verbinden en te  
 implementeren;
• geloof in onderwijs dat voldoet aan de  
 fysieke, emotionele en intellectuele   
 ontwikkeling van het kind;
• begeleid kinderen om nieuwsgierig   
 en enthousiast hun interesses en   
 passies te volgen, terwijl    
 ze sterke executieve- en academische  
 vaardigheden, leiderschap, zelfdiscipline,  
 verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid  
 ontwikkelen;
• studeer aandachtig en studeer af met een  
 reeks hoogwaardige vaardigheden die  
 wereldwijd erkend en gewild zijn;
• maak verbinding met een wereldwijd  
 netwerk in talloze landen met honderden  
 montessoritrainers en andere   
 montessorileraren om het vak van   
 montessorileraar voortdurend te blijven  
 ontwikkelen.

Voor wie is de Leergang bedoeld?
De Leergang is bedoeld voor leerkrachten die
• een verdieping willen in hun kennis en  
 kunde in het onderwijs aan kinderen van  
 12-28 jaar;
• de montessoribasiscursus met succes  
 hebben afgerond;
• bevoegd zijn en bij voorkeur minimaal vier  
 jaar ervaring hebben in het verzorgen 
 van onderwijs, waarbij ervaring op een  
 montessori vo-school een pré is;
• minimaal twee dagen per week onderwijs  
 verzorgen (klas) op een school voor   
 Voortgezet Montessori Onderwijs;
• bereid zijn om, samen met anderen,   
 diepgaand te leren en hun kennis te delen  
 met collega’s op de eigen school;
NB. Van belang is dat de schoolleiding de ambitie 
en leerbehoefte van de leerkracht deelt, ondersteunt 
en faciliteert. 

Ambassadeurschap
In samenspraak met de schoolleiding wordt 
besproken hoe de deelnemer zijn/haar 
deskundigheid in de school verder verspreidt. 


