
POST-HBO LEERGANG 
MONTESSORI 

MEESTERSCHAP

HET LEERGANG MONTESSORI MEESTERSCHAPTEAM
1 Manja Stoovelaar | trainer/coach en eindverantwoordelijke 

2 Karin van Nieuwenhoven | ondersteuner 
3 Koen Schaap | trainer/coach en coördinator – IVKO&MLO 

4 Rogier Dijk | trainer/coach - MML 
5 Jessy La Faille | trainer/coach – VU

Zin in deelname?
W il je meer informatie over de Leergang of heb je vragen of de 
Leergang ook iets voor jou is? Kijk op de website van de MSA voor 
• de studiegids
• het aanmeldformulier
• (zie de website: https://msa.nl/onderwijs/professionaliseringsprojecten/

montessori-meesterschap/)

Of neem contact op met 
• de studiecoördinator Koen Schaap (k.schaap@msa.nl) of
• één van de huidige deelnemers op je school of 
• je direct leidinggevende
Deelname aan de Leergang kan alleen met toestemming 
van je direct leidinggevende.

Wat levert de Leergang op?
Deelname levert je veel kennis en kunde op, alsmede een erkend Post-
HBO diploma als Montessori Meester en doorgroeimogelijkheden als 
Montessori-expert binnen je school.
Alle leerdoelen zijn geformuleerd op het LD-niveau. Als deelnemer 
leer je om vanuit oude en nieuwe kennis een ware Montessori Meester 
te worden, een leerkracht die het montessorionderwijs ontwikkelt en 
dat tot in zijn kern beleeft, beheerst en uitdraagt. En daar heb je niet 
alleen als deelnemer veel baat bij, ook leerlingen en collega’s 
hebben daar profi jt van. 
De Leergang is een landelijk erkende opleiding en als zodanig opgenomen 
in het landelijke Post-HBO opleidingsregister (beheerd door CPION). 
De verwachting is dat het diploma binnen afzienbare tijd ook een 
internationaal Montessoricertifi caat van de Association Montessori 
Internationale (AMI) oplevert. Een diploma van de Leergang 
heeft dus ook status (ver) buiten de eigen school.

Een aantal afgestudeerde deelnemers heeft zich inmiddels 
doorontwikkeld tot trainer van de Montessori 
basiscursus, teamleider, begeleider nieuwe collega’s, 
deelnemer in een MSA-montessoridenktank of lid 
van de NMV-visitatiecommissie voor andere 
VMO-scholen in Nederland.

“De leergang 
heeft mij ook doen

 inzien dat ik echt achter 
het gedachtengoed van 

Maria Montessori 
sta”
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Wat heeft de Leergang 
Montessori Meesterschap 
te bieden?
• ‘Wat kan ik doen om leerlingen echt te 

motiveren om zelfstandig te werken?’

• ‘Hoe ziet een goede voorbereide omgeving 
eruit op een school voor Voortgezet 
Montessori Onderwijs?’

• ‘Ben ik eigenlijk wel een goede 
montessorileerkracht? En hoe kan ik 
(nog) beter worden?’

• ‘Wat wilde en bedoelde Maria Montessori nou 
echt met onderwijs voor 12 tot 18 jarigen?’  

• ‘Kloppen de hedendaagse wetenschappelijke 
inzichten met het Montessori-onderwijs?’  

• ‘Hoe help ik de leerlingen 
om het écht zelf te doen? 
En wat vraagt dit van mij 
als Montessorileraar?’

• ‘Wat kan ik doen om 
mijn sectie of school 
meer Montessori 
te maken?

Voor wie is de 
Leergang bedoeld?
De Leergang is bedoeld voor leerkrachten, 
schoolleiders en anderen die

• een verdieping willen in hun kennis en kunde in 
het onderwijs aan kinderen van 12 tot 18 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;

• een eigen-, of sectie-, of school-vraag voor 
de eigen lespraktijk, vak-sectie, of school 
vanuit de montessorivisie willen uitwerken;

• bereid zijn om, samen met anderen, 
diepgaand te leren en hun kennis te delen 
met collega’s op de eigen school.

Opbrengsten voor de school: 
Montessori Ambassadeurs
Naast individuele ontwikkeling levert de Leergang de school ook veel op. In 
samenspraak met jouw leidinggevende wordt besproken hoe je je kennis en 
kunde in de school verder verspreidt zodat de school als geheel er van kan 
leren. De school op haar beurt deelt, ondersteunt en faciliteert jouw ambitie 
en leerbehoefte tijdens de Leergang en daarna. Daarmee word je naast 
Montessori Meester ook Montessori Ambassadeur.

Dit zijn allemaal vragen waar deel-
nemers van de Leergang Montessori 
Meesterschap de afgelopen jaren 
een antwoord op hebben gezocht en 
gevonden. 
Voor de antwoorden op jouw vragen 
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.

De Leergang is een opleiding die 
jou als deelnemer de mogelijkheid 
biedt om, samen met collega’s, te 
werken aan eigentijds voortgezet 
montessorionderwijs en zo elke 
dag opnieuw geïnspireerd het 
montessorionderwijs in de school te 
verzorgen. Hierin zijn we uniek, want 
de Leergang is de enige in zijn soort; 
nergens ter wereld is er een dergelijke 
praktijkgerichte montessoriopleiding 
voor het voortgezet onderwijs.

Wat betekent deelnemen 
aan de Leergang in de praktijk?
De Leergang duurt twee jaar, waarbij 
in het eerste en tweede (school)jaar 
van september tot en met februari/
maart wekelijkse bijeenkomsten 
zijn. Deze bijeenkomsten zijn in 
Amsterdam (Montessori Lyceum 
Oostpoort) op maandagen van 15.00 
tot 21.00 uur. Voor avondeten tijdens 
de gezamenlijke bijeenkomsten wordt 
gezorgd. De overige studielast in deze 
periode bedraagt gemiddeld rond 
de 6-10 uur per week (voorbereiding 
en verwerking, exclusief toepassen 
van het geleerde in de eigen lessen). 
Tijdens de bijeenkomsten is veel 

ruimte voor zelfstandig werken, 
veel opdrachten worden tijdens de 
bijeenkomsten gemaakt. Ook is er 
een bibliotheek voor het vinden van 
de juiste montessori-literatuur en 
andere bronnen. In de periode van 
maart tot en met juli zijn er vier 
terugkombijeenkomsten en werk 
je zelf aan je eigen leervragen en 
vaardigheden.
Deelname wordt - op de reiskosten 
na - door de school betaald en 
gefaciliteerd. Voor scholen van buiten 
de MSA wordt een bedrag per leerjaar 
in rekening gebracht.
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