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NMV opleiding 
Het Jonge Kind 0-4 jaar

Uitgangspunten

• Uitgaan van de uniciteit kind, het montessoriconcept wordt afgestemd 
             op het individuele kind, waarbij vertrouwen in het kind als basishouding 
             geldt.
• In de dagelijkse montessoriaanse praktijk observeren, op basis daarvan 
             zo goed mogelijk aansluiten bij de ontwikkeling van het kind en het 
             kind kunnen begeleiden naar een volgende stap.
• Een onderzoekende houding, open staan voor vernieuwing in een 
             situatie, persoon of een publicatie open benaderen, zonder  
             vooroordelen en/of vooringenomen standpunt.          
             Zo objectief mogelijk alle aspecten rondom een onderwerp/thema 
             onderzoeken en een relatie leggen met de montessoriaanse praktijk.

Doel van de opleiding.

• De deelnemer kent de theorie en kan die verbinden met de dagelijkse 
             praktijk van montessoriopvoeding zowel op het kinderdagverblijf als in 
             de montessoripeutergroep. *
• De deelnemer kent de ontwikkeling van het jonge kind en is op de 
             hoogte van de doorgaande lijn naar het oudere kind en kent specifiek 
             de didactiek van het montessorionderwijs voor het jonge kind van 0-3 
             en de doorgaande lijn naar 3-6 jaar. 
• De deelnemer weet wat er wordt verstaan onder de pedagogische 
              kwaliteit van het montessoriconcept en kan dit verantwoorden.
• De deelnemer reflecteert op het eigen handelen in de praktijk en 
             ontwikkelt een eigen visie op het gekozen montessoriconcept.
• De deelnemer is in staat de ontwikkeling van het kind in het perspectief 
              van de montessoriopvoeding met de ouders te delen.

A.    Opzet

• De praktijk te verbindingen met de theorie.
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B.    De opleiding bestaat uit 5 modules

• Theorie
• Waarnemen
• Motoriek
• Taal/spraak, tellen en getalbegrip
• Voorbereidende kosmische opvoeding

C. Persoonlijke Professionele Ontwikkeling (zie ook formulier)

• Portfolio:  
- Film/foto van de voorbereide omgeving 
- Observaties 
- Toepassing van montessoriwerkvormen
- Verantwoording van eigen handelen, keuzes en literatuur
- Ontwerpen van materiaal en verantwoording

Inhoud theorie

• Levensloop en ontstaan van werkwijze en principes van Maria 
             Montessori
• Visie op ontwikkeling (0-3, 3-6, 6-9 en 9-12 jaar)
- gevoelige perioden
- breinontwikkeling 
- eigenaarschap van ontwikkeling

• Voorbereide omgeving
- van signaleren naar observeren
- heterogene groepen 
- zelfopvoeding 
- de rol en houding van de begeleider in samenwerking met elkaar
- management
• Ontwikkelingsmateriaal
- materiaal voor de zintuigen
- materiaal voor de motoriek
- * toddlermateriaal
- materialen uit het dagelijks leven die daarbij passen 
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Duur opleiding

• Bijeenkomsten:  
             10 bijeenkomsten van elk drie uur                                                                     
              inclusief een korte pauze – 30 uur
 
• Zelfstudie:                                                                                        
             voorbereiding op de bijeenkomsten en uitvoeren en verwerken van 
             opdrachten. Afhankelijk van de cursist zelf, maar minimaal 30 uur.

Afronding  van de opleiding.

• Eindgesprek op basis van het portfolio per cursist 45 minuten (zie NMV 
             criteria Eindgesprek Montessori Basisbekwaam begeleiders voor het 
              jonge kind (0-4 jaar).

Literatuurlijst:

Primaire literatuur:
- De Methode, Maria Montessori hertaalde versie 
- Aan de basis van het leven, Maria Montessori

Aanbevolen literatuur: 
- Montessori from the start, Paula Polk Lillard and Lynn Lillard Jessen
- Understanding the human being, Silvana Montenaro 
- The montessori Toddler, Simone Davies 
- De natuurwetten van het kind, Céline Alvarez 
- Het kind centraal in de kinderopvang, Manja Haze
- Wat een geweldig kind, Tim Seldin
- Gebruik je hersens en word wie je wilt zijn, M. Sitskoorn
- Das Freie Spiel, Emmi Pikler und Maria Montessori im Vergleich, Diana 
             Födinger 
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