
Montessori Scholengemeenschap Amsterdam 
T.a.v. de heer K. Schaap 
Postbus 92048 
1090 AA AMSTERDAM 
 
Rotterdam, 19 March 2022 
Onze ref.: PE 2/3 
Betreft: Toetsing Leergang Montessori Meesterschap (LMM) 
 
 
Geachte heer Schaap,   
 
Onlangs heeft de Toetsingscommissie zich gebogen over uw aanvraag tot registratie van de Post HBO 

Leergang Montessori Meesterschap. Zeer tot ons genoegen kunnen wij u meedelen dat de commis-
sie een ‘positief advies’ tot registratie van de opleiding heeft afgegeven. Dit advies is door het be-
stuur van de Stichting PHBO Nederland overgenomen. Als gevolg van dit besluit komen deelnemers 
aan deze opleiding in aanmerking voor het officiële diploma van de Stichting Post-HBO Nederland.  
 
Beoordeling 
Naar het oordeel van de Toetsingscommissie geeft Montessori Scholengemeenschap Amsterdam in 
deze aanvraag een helder antwoord op alle vragen die in de toetsingsprocedure staan vermeld. In het 
aanvraagdossier is deze procedure qua opbouw goed gevolgd.  Het aanvraagdossier is volledig, uitge-
breid en gestructureerd beschreven en vormt een goede basis voor een Post-HBO Opleiding. 
 
Sterke punten vindt de commissie  
Het carrièreperspectief waarin de leraren verbinding maken met een wereldwijd netwerk van montes-
sorileraren om het vak voortdurend te blijven ontwikkelen en de intensieve connectie met weten-
schappelijk onderwijs aan de Vrije Universiteit 
Verder valt het de commissie op dat de holistische onderwijsvisie van Maria Montessori waarin peda-
gogiek, didactiek, persoonlijke ontwikkeling en praktische toepassing in alles met elkaar verband hou-
den, de basis vormt voor het curriculum. 
De inzet van responsieve methodologie en co-creatie van verandering bij de herijking wordt positief 
gewaardeerd, alsmede de afstudeerfase in twee stappen inclusief een Ronde Tafelgesprek. 
Minder sterke punten heeft de commissie niet aangetroffen. 
 
Eindoordeel: 
Zonder voorwaarden positief. 
Een fraaie opleiding die een waardevolle bijdrage levert aan de kwaliteit van lesgeven binnen het 
voortgezet Montessori Onderwijs in Nederland. 

Tot zover het oordeel van de Toetsingscommissie. Het advies is inmiddels overgenomen. Wij felicite-
ren u van harte met dit resultaat! 
 
Vervolg 
Graag ontvangen wij na afloop van de opleiding een beknopt evaluatierapport waarin eventuele ver-
beterpunten zijn opgenomen. Daarbij dient een onafhankelijk oordeel van uw Adviescommissie over 
de uitgevoerde evaluatie deel uit te maken van dit evaluatierapport. 
 
Het reglement voor het gebruik van het predicaat SPHBO Registeropleiding, evenals de 

 



procedurebeschrijving voor het verkrijgen van SPHBO-getuigschriften en de verplichte jaarlijkse eva-
luatie ontvangt u als bijlagen. 
 
Rest ons u nogmaals van harte te feliciteren met het behaalde resultaat, en u succes toe te wensen 
bij de uitvoering van de opleiding. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
Drs. P.M. Esveld 
Directeur 
 
Bijlagen: 3 
 
 
 
 
 


