
 

 

 

De Nederlandse Montessori Vereniging zoekt een voorzitter 

 

Montessori opvoeding en onderwijs is volop in ontwikkeling. De Nederlandse Montessori Vereniging 

(NMV) verbindt ruim 250 enthousiaste montessori instellingen met elkaar om zo deze ontwikkeling 

te steunen, te ontwikkelen, te verbinden en te beschermen. Wij zijn op zoek naar 

een nieuwe Voorzitter. 

De beoogde voorzitter van de NMV geeft, samen met onze leden, de netwerken en het bestuur, 

leiding aan onze vereniging.  

We zijn op zoek naar een voorzitter die, met een hart voor montessori, de ingeslagen koers van de 

NMV verder vorm gaat geven. We zoeken een voorzitter die: 

● Het gezicht is van de vereniging 

● Zijn voelhorens heeft in de netwerken van de NMV 

● De belangen behartigt van het montessorionderwijs en -opvoeding in de meest  brede zin, 

zowel binnen als buiten de vereniging 

● Binnen de structuur van de vereniging werkt en hier mede vorm aan geeft 

● Opereert binnen een complexe omgeving 

 

Voelt u zich als een vis in het water in een bestuurlijke rol, heeft u een warm hart voor montessori 

opvoeding en onderwijs en ziet u uitdaging in de bovenstaande tekst? Dan zoeken we u.  

Het volledige profiel voor de voorzitter kunt u hier lezen. <link> 

We verwachten dat u als voorzitter ongeveer een dagdeel tot een dag per week bezig bent met het 

vervullen van de rol. Voor de taken van de voorzitter is een vergoeding beschikbaar. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dineke de Korte (lid dagelijks bestuur) of Miguel 

Delcour (penningmeester) Informatie over de NMV vindt u ook op www.montessori.nl.  

Sollicitaties met motivering en cv kunt u tot uiterlijk 3 oktober 2022 zenden aan nmv-

secretariaat@montessori.nl.  

De eerste ronde gesprekken vindt plaats in de week van 10 oktober 2022. 

We komen graag met u in contact. 

Namens de NMV 

Dineke de Korte en Miguel Delcour 


