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Saxion draagt al jarenlang het montessorionderwijs een warm hart toe. Wij bieden dan ook niet 
alleen de montessoriopleiding aan, ook voor compacte professionaliseringstrajecten, een  master-
opleiding met montessoritrack en studiedagen kun je bij ons terecht. Hieronder een overzicht.  

DE OPLEIDING BASISBEKWAAM
Je wilt je verdiepen in het montessorionderwijs. 
Je leert de visie kennen van Maria Montessori. 
Je ontdekt hoe het werken in een heterogene groep geor-
ganiseerd is. Je leert diverse werkvormen kennen en hoe 
je materialen gebruikt. Daarnaast leer je goed te kijken 
naar kinderen, luisteren naar kinderen en echt afstem-
men.

DE OPLEIDING VAKBEKWAAM
Je hebt al ervaring in het montessorionderwijs en wilt 
meer: meer weten, meer kunnen. Je verdiept je kennis 
en vaardigheden, niet alleen van je eigen bouw, maar 
schoolbreed.

Beide opleidingen worden na een jaar afgesloten met 
een examen. Je ontvangt een NMV-diploma. Je kunt de 
opleidingen bijschrijven in het lerarenregister.

De opleidingen worden verzorgd op drie leslocaties:

Apeldoorn 12 dinsdagen   9.30 – 16.00 uur
Enschede 20 maandagen 16.30 – 20.00 uur
Weert 20 woensdagen 14.00 – 17.30 uur

Bij voldoende deelname is onderwijs bij jou op de 
locatie ook mogelijk, we verzorgen dan een incompany 
traject.

COMPACTE MONTESSORI 
PROFESSIONALISERINGSTRAJECTEN (CMP)
Onze CMP’s zijn specifiek gericht op jou als montessori- 
leerkracht. Je professionaliseert je samen met andere 
montessorileerkrachten. Je volgt een korte praktijkgerichte 
scholing, die je afrondt met een taak. Je ontvangt een 
certificaat van Saxion.  

Na het volgen van een CMP heb je kennis van de nieuwste 
ontwikkelingen en kun je gefundeerd veranderingen 
doorvoeren in je eigen school. Een CMP bestaat uit vier 
bijeenkomsten van 3 uur. We bieden de volgende trajecten:

1 Klassenmanagement in een montessorigroep
2 Nieuwste montessori inzichten 
3 Rekenen
4 Geometrie
5 Taal 
6 Kosmisch onderwijs
7 Digitale didactiek in een montessorigroep
8 Onderbouw (4 tot 6 jaar)
9 Middenbouw (6 tot 9 jaar)
10 Bovenbouw (9 tot 12 jaar)
11 Begeleiden van het werkplekleren
12  Directeur, teamleider of bouwcoördinator op een 

montessorischool

We organiseren de CMP bij voldoende aanmeldingen bij jou 
in de regio. Je investeert naast het bijwonen van de bijeenkom-
sten ongeveer 15 uur aan voorbereidingstijd en zelfstudie.

INVESTERING
Je investering bedraagt € 445,00 per persoon.
Dit bedrag is exclusief literatuur.

INVESTERING
Het collegegeld voor de montessoriopleiding bedraagt 
€ 2.050,00 p.p. voor 1 jaar. Dit is exclusief examengeld en
exclusief boeken. 

MASTEROPLEIDING
Wil jij een master halen en je tegelijkertijd verder profes-
sionaliseren in het montessorionderwijs? Neem je graag het 
voortouw in het verbeteren van het montessorionderwijs op
 jouw school? Dan is de master Leren & Innoveren Onderzoe-
kende Ontwerper een uitstekende keuze! Bovendien bieden wij
 je binnen deze master de unieke mogelijkheid om een mas-
ter te halen én je verder te verdiepen in het montessorionderwijs. 

Onze tweejarige master richt zich op ambitieuze en 
enthousiaste docenten die aan de slag willen met het 
verbeteren en ontwikkelen van het onderwijs in hun eigen 
school. Gedurende deze deeltijdmaster ontwikkel je kennis 
op pedagogisch en didactisch terrein. Je wordt geschoold in 
het onderzoeken van de onderwijspraktijk, het ontwerpen 
en innoveren van onderwijs. Uniek is dat we een speciale 
track voor montessorionderwijs hebben. Je krijgt onderwijs 
van een gespecialiseerde montessoridocent en verdiept je 
in de literatuur en achtergrond.

De bijeenkomsten zijn op maandagen bij Saxion pabo 
Deventer. Na afloop ontvang je het diploma Master of 
Education met de bijbehorende titel.

STUDIEDAGEN
Wil je als team aan de slag met een montessorigerelateerd 
onderwerp? Dan komen we op jouw school een 
studiemiddag verzorgen.
Wij bieden:

•  Praktijkgericht door ervaren montessoriopleiders
•  Een studiedag passend bij de ontwikkeling op jouw 

school
•  Samen met collega’s je verdiepen in een specifiek 

onderwerp op het gebied van montessori

Een studiedag kan variëren in tijd en onderwerp, 
afhankelijk van de wensen van de school. Onderwerpen 
als observeren, klassenmanagement of het werken met 
materiaal behoren allemaal tot de mogelijkheden. De 
studiedagen bestaan altijd uit een gedeelte theorie en 
een praktijkdeel. Op deze manier kun je na de studiedag 
de volgende dag meteen aan de slag met het geleerde.

Kennis zelf vermoeit niet. 
De vermoeidheid ontstaat 
wanneer kennis wordt 
gegeven op een wijze die in 
strijd is met de wetten van 
het leven.
Montessori, 1937 


