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Het nemen van initiatief om iets te veranderen zodat de kern van de organisatie dichterbij komt. 
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Inleiding 

 

Dit schoolplan beschrijft de hoofdlijnen van het beleid voor het Montessori College tot en met het schooljaar 2019-

2020. Dit plan sluit aan op ons vorige schoolplan (’11-’15) dat de volgende lange termijn doelen kende:  

 

 De pedagogische en didactische vaardigheden van docenten zijn verhoogd;  

 Het Montessori College bevordert professionele ontwikkeling;  

 De nieuwe huisvesting biedt een ontmoetingsplaats in een moderne leeromgeving;  

 Het Montessori College is voor leerlingen van alle niveaus herkenbaar in beeld als een aantrekkelijke en 

kwalitatief goede school.  

 

Tevreden kijken we terug op een intensieve periode van ontwikkeling in het onderwijs en in nieuwbouw. Wij 

constateren dat een groot deel van onze ambities, zoals hierboven geformuleerd, na 4 jaar zijn gerealiseerd. Er is 

hard gewerkt aan de pedagogisch didactische vaardigheden van docenten, in het bijzonder op de locatie 

Groesbeek is fors geïnvesteerd in coaching van leraren om deze vaardigheden te vergroten en op de Nijmeegse 

locaties is dat met behulp van de methodiek van LeerKracht gedaan. De campus in Nijmegen is een feit, twee 

nieuwe gebouwen zijn verrezen en renovatie van 2 bestaande gebouwen heeft plaatsgevonden. Bij het schrijven 

van dit plan is de verbouwing van de locatie Groesbeek ook in volle omvang gestart, met als doel een mooi 

voorbeeld van samenwerking in één gebouw ten behoeve van passend onderwijs te realiseren samen met de 

Werkenrode School.  

Tenslotte kunnen we constateren dat de aanmeldingen voor onze school in de laatste jaren zeer goed zijn 

geweest, dat loting nodig was in het VMBO en dat er in het laatste jaar enige toename was van aanmelding van 

vwo plus leerlingen. 

In dit schoolplan formuleren we opnieuw lange-termijn doelen. Ons onderwijskundig- en personeelsbeleid sluit 

aan bij deze doelen. In de verschillende hoofdstukken zijn deze verwoord. Ook wordt belicht op welke wijze de 

kwaliteit binnen de organisatie wordt geborgd.  

Dit schoolplan past bij de ontwikkelingen die door de sectie Voortgezet Montessori Onderwijs (VMO) van de 

Montessori Vereniging in gang zijn gezet en die periodiek in visitaties worden getoetst. De beschreven hoofdlijnen 

van dit schoolplan, volgen de ontwikkelingen die al langer lopen en anticiperen op bewegingen in de 

maatschappij.  

De concrete uitwerking van subdoelen vindt per schooljaar plaats in de jaarbeleidsplannen. Deze worden door de 

sectordirectie en de kernteams, en door de staffunctionarissen, concreet en meetbaar uitgewerkt in actiepunten 

voor het betreffende jaar. De resultaten worden in een volgend jaarbeleidsplan meegenomen en de acties zo 

nodig bijgesteld (PDCA-cyclus). 

Dit schoolplan is vooraf gegaan door een inspiratiesessie waarbij vele medewerkers inbreng hebben gehad. De 

initiatieven die naar voren zijn gebracht sluiten aan bij de hoofdlijnen uit dit schoolplan.  

Janneke Stam 

Juni 2015 
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De bedoeling* van het Montessori College 

Wij vormen een werkplaats voor krachtige persoonlijke ontwikkeling en een 

plezierige leer en leefgemeenschap met aandacht en ruimte voor elkaar. 

 

Kernwaarden: 

Iedere leerling kan zich ontwikkelen tot een onafhankelijke persoonlijkheid. 

Iedere leerling verwerft de kennis en bekwaamheden die nodig zijn voor studie, werk en samenleving. 

 

*de overkoepelende doelstelling, datgene waaraan wij ons altijd kunnen spiegelen 

 

1. Onderwijs 

Inleiding 

Het Montessori College is een school waar de ontwikkeling van de leerling centraal staat en waar de organisatie 

zich richt op de verbetering van het onderwijs voor de leerlingen. Het Montessori College is een lerende 

organisatie voor medewerkers en leerlingen. Reflectie op het eigen handelen is zowel voor leerlingen als 

medewerkers een telkens terugkerend item. Begeleiding en scholing/intervisie en creatieve vorming op het 

gebied van kunst en cultuur hebben hierin een belangrijke rol. 

Het zich kunnen ontwikkelen tot een onafhankelijke persoonlijkheid (zie kernwaarden hierboven) betekent dat 

iemand een bepaalde eigenheid ontwikkelt, waarin hij ‘los’ is van de oordelen die anderen wellicht over hem of 

haar zullen hebben. Hij komt tot eigen oordelen, is in die zin kritisch en zelfdenkend. De bekwaamheden voor 

studie, werk en samenleving die leerlingen verwerven, worden geoefend in de relatief beschermde wereld van de 

school en al lerend toegepast in (maatschappelijke en beroepsvoorbereidende) stages. 

 

De basis voor het onderwijs op het Montessori College Nijmegen-Groesbeek ligt vast in de uitgangspunten die 

door Maria Montessori zijn uitgewerkt: enerzijds is dat een goede voorbereide omgeving, die is inmiddels in ons 

nieuwe gebouw tot uiting is gekomen. Daarnaast zat de kracht van het werk van Maria Montessori vooral in haar 

‘onderzoekende houding’, haar nieuwsgierigheid naar het onderwijsleerproces. Dat is ook onze opdracht: wij 

blijven onderzoeken hoe het leerproces van de leerling, dat in de wisselwerking tussen leraar (volwassene) en 

leerling (kind) plaats vindt, verder verbeterd kan worden. Dat betekent dat docenten ook nieuwsgierig zijn naar 

zichzelf en hoe zij overkomen in die wisselwerking. 

 

De leidende principes waarbinnen wij werken zijn:  

 Leren het zelf te doen 

 Ruimte voor eigen ontwikkelkracht 

 Leren van wat we doen 

 Partnerschap tussen school, ouders en leerling 
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Toelichting 

Leren het zelf te doen gaat samen met het nemen van steeds meer verantwoordelijkheid en is belangrijk in het 

kader van de toenemende zelfsturing waar wij naar streven. Verantwoordelijkheid kan alleen genomen worden 

als er voldoende ruimte en vrijheid is om deze te nemen. Verantwoordelijkheid moet ook aanvaard worden. De 

basishouding van vertrouwen in anderen en in de ontwikkelingsmogelijkheden van de ander, daar ruimte voor 

geven, helpt de leerling en maakt het nemen van verantwoordelijkheid meer vanzelfsprekend.  

Door te reflecteren, door terug te kijken, leren we van onze fouten, leren we van wat we doen. Maar ook door te 

doen, leren we op een andere manier. De een leert beter door te doen en de ander door te studeren.  

Ouders zien wij als partners in de opdracht waar wij voor staan. Om te komen tot optimale begeleiding en 

onderwijs aan leerlingen, wordt binnen het Montessori College de driehoek school-ouders-kind centraal gesteld. 

In het midden van die driehoek staat de ontplooiing naar volwassenheid waar gezamenlijk aan gewerkt wordt. 

Het beleid rond actief burgerschap en sociale integratie is op onze kernwaarden gebaseerd. Zie bijlage 3. Het 

waarderen van verschillen tussen mensen is belangrijk voor het leven in de samenleving. Daarbij gaat het om 

verschillen in aanleg, aard, voorkeuren en achtergronden van leerlingen en docenten. Het is de opdracht van de 

school om de omstandigheden te creëren waarin diversiteit kan worden omarmd. 
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1.1 Lange termijn doelen 2015-2019 

Inleiding 

 

Collegebrede lange termijn doelen 

 

Vanuit het perspectief van de leerling zijn de volgende lange termijn doelen geformuleerd: 

 

Motivatie en vertrouwen 

• Leerlingen zijn geïnteresseerd in en gemotiveerd voor leren. 

• Leerlingen ontwikkelen vertrouwen in hun eigen leervermogen. 

• Leerlingen hebben zin in de stap naar de vervolgopleiding. 

 

Flexibiliteit 

• Leerlingen hebben invloed op de momenten waarop ze kunnen laten zien, wat ze kunnen 

 

Deze lange termijn doelen beschrijven, wat de belangrijkste prioriteiten zijn in het onderwijs op het Montessori 

College voor de komende jaren. Aan deze doelstellingen is geen einddatum gekoppeld. Het zijn dan ook doelen 

die langer dan alleen de komende vier jaar relevant zullen blijven. Ze kunnen gezien worden als een voortdurend 

streven. Dit wordt nader geconcretiseerd in doelen voor de komende vier jaar per sector (zie verderop). 

Naast deze doelen bij leerlingen, is ook geformuleerd welke ontwikkeling bij leraren nodig is, om deze doelen te 

kunnen bereiken. 

 

 De volgende doelen op het niveau van leraren zijn op grond daarvan geformuleerd: 

• Leraren voelen en nemen verantwoordelijkheid en ruimte voor ontwikkeling van zichzelf en van de school 

• Leraren vertrouwen elkaar, werken samen en inspireren elkaar 

 

 

De ruimte en verantwoordelijkheid van leraren moet zich vertalen in een bepaalde uitkomst of opbrengst bij 

leerlingen. 

Vragen die gesteld kunnen worden, om telkens weer die verbinding te maken, zijn: 

• Hoe gaan leerlingen het merken? 

• Wat levert het hun op, wat ervaren zij, kunnen, weten, voelen, merken ze over vier jaar meer of beter dan nu het 

geval is? 

• Hoe weten we dat? Waar gaan we op letten, om te weten of we daadwerkelijk dat verschil bij leerlingen 

gemaakt hebben? 
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Lange termijn doelen vmbo 

Over vier jaar worden de genoemde lange termijn doelen als volgt zichtbaar op het vmbo van het Montessori 

College: 

• Leerlingen kunnen concreet laten zien ‘op welke ontwikkeling ze trots zijn’ 

• Leerlingen hebben een portfolio dat laat zien wat ze kunnen en wat ze willen 

• Leerlingen kunnen hier een gesprek over voeren 

• Leerlingen ervaren bij de overgang naar de bovenbouw dat ze blijvend invloed hebben op het moment, het 

niveau en de manier waarop ze onderdelen kunnen afsluiten 

 

Het tweede doel heeft te maken met de gewenste flexibiliteit in werken op verschillende niveaus voor leerlingen.  

Het blijft nog een uitdaging om die flexibiliteit ook in de bovenbouw, met zijn eisen rond examinering en afsluiting 

te blijven ervaren. Helpend hierbij kan zijn dat leerlingen een bewust beroepsperspectief ontwikkelen waarmee 

het eigenaarschap vergroot wordt. Het doel is daarop gericht: hoe kun je de flexibiliteit en het gevoel van 

eigenaarschap bij leerlingen, zoals in de onderbouw, vasthouden in de overgang naar de bovenbouw? 

 

Langetermijndoelen havo/vwo 

• Leerlingen ontwikkelen de benodigde (zelf) kennis en vaardigheden om een goede keuze te maken voor hun 

vervolgopleiding 

• Leerlingen voelen zich meer betrokken bij keuzes in hun ontwikkelingstraject, en de competenties die ze 

daarvoor nodig hebben 

• Leerlingen worden zich bewust van de eigen regie die ze hebben op hun ontwikkelingsproces (cognitief, 

sociaal, en persoonlijk) 

• Leerlingen weten welke competenties ze nodig hebben om te slagen op hun vervolgopleiding 

   Een aantal van deze doelen zijn meer specifiek gericht op Havo leerlingen.  

 

1.2 Vakinhoudelijke einddoelen 

 

Het Montessori College richt zich nadrukkelijk op de te behalen vakinhoudelijke einddoelen, examenresultaten en 

opbrengsten. Ons streven is om bij de 40% beste scholen te horen. De kernteams houden op dagelijkse basis de 

kwaliteit van het vakonderwijs in de gaten, daarnaast speelt de vakgroep met behulp van de werkwijze die met 

leerKRACHT is ontwikkeld, een prominente rol in het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het 

vakonderwijs. Er zijn regelmatig bijeenkomsten waar de onderwerpen kwaliteit en kwaliteitsverbetering op de 

agenda staan. De examenresultaten van een vak zijn regelmatig onderwerp van gesprek tussen vakgroep-leden 

en tussen de schoolleider en de vakgroepen. Als de resultaten afwijken van het landelijk gemiddelde is dit 

onderwerp van evaluatie en van actie. Het is ons streven om met onze leerlingen, naast een grote ontwikkeling 

van de zelfstandigheid, resultaten te behalen die boven het landelijk gemiddelde liggen. Uit onderzoek is 

gebleken dat het geven van gerichte feedback het grootste effect heeft op de kwaliteit van het leren. In het 

MMvmbo wordt didactisch coachen ingezet om de kwaliteit te versterken in het Havo /VWO wordt onder andere 

met behulp van de leerKRACHT methode door leraren samengewerkt aan de kwaliteit. 
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1.3 Voorzieningen voor leerlingen in het kader van passend onderwijs 

 

Voor leerlingen die bij het volgen van het onderwijs extra ondersteuning nodig hebben is er een 

schoolondersteuningsplan (SOP) opgesteld. Daarin is weergegeven hoe het Montessori College haar 

verantwoordelijkheid neemt voor de begeleiding van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om in het 

reguliere onderwijs goed vooruit te komen. In de nieuwe gebouwen zijn er geen fysieke belemmeringen meer voor 

leerlingen om deel te nemen aan het onderwijs. Een deel van het onderwijs vindt nog plaats in oudere gebouwen, 

de belemmeringen in die gebouwen zijn gering. De school beschikt over een orthopedagoog, remedial teacher, zorg 

coördinatie en schoolmaatschappelijk werk. In het school-ondersteuningsplan (zie website) is de werkwijze 

beschreven. 

 

 

2. Personeelsbeleid 

 

Bij het bereiken van de doelen, die we samen in dit schoolplan voor onze leerlingen hebben geformuleerd, is de 

bijdrage van iedere leraar essentieel. Wij geloven dat als een leraar zelf ervaart wat het is om in een veilige 

omgeving te kunnen leren, te kunnen zijn wie jij bent en te worden gewaardeerd voor eigen initiatieven, hij dit ook 

kan bieden aan zijn of haar leerling. 

 

Wij bieden een professionele omgeving voor krachtige persoonlijke ontwikkeling en een plezierige leer- en leef- 

gemeenschap met aandacht en ruimte voor elkaar. Graag zien wij leraren die initiatief en regie nemen op hun 

eigen ontwikkelingsproces. Leraren worden gezien in hun ontwikkeling en we zijn in gesprek over wat zij daarvoor 

nodig hebben. Het personeelsbeleid zal zich de komende jaren ook verder ontwikkelen. Belangrijke thema’s voor 

de komende jaren zijn professionaliseren en de cyclus van gesprekken. 

 

De komende jaren wil het Montessori College zich verder richten op het bieden van mogelijkheden aan leraren in 

opleiding. We willen hiermee bereiken dat ook in de toekomst de kwaliteit en de kwantiteit van onze leraren op 

niveau blijft. 

 

2.1 Professionalisering 

 

Het Montessori College vindt het belangrijk dat nieuwe docenten zich welkom voelen en een goede introductie 

krijgen. Met een introductiebijeenkomst, een cursus Montessori pedagogiek en didactiek en persoonlijke coaching 

proberen we nieuwe docenten optimaal te begeleiden in hun nieuwe werksituatie.  

 

Voor de docenten die al wat langer binnen het college werkzaam zijn, biedt de school mogelijkheden aan tot 

verdere inhoudelijke opleidingen, coaching en een verdiepingscursus op het vlak van de Montessori pedagogiek.  

 

Twee trajecten zijn in het college breder ingezet. Te weten didactisch coachen en project leerKRACHT. 



 8 

Didactisch coachen is een methode die leraren de mogelijkheden geeft om leerlingen systematisch te coachen en 

feedback te geven op zowel inhoud als proces. Dit komt de ontwikkelgesprekken die met de leerlingen worden 

gevoerd ten goede. Met het project leerKRACHT wil het college een verdiepingsslag maken in de afstemmingen 

die plaatsvinden tussen vakgroep leden zoals hierboven al aangegeven. Beide trajecten zullen zich de komende 

jaren verder ontwikkelen. 

School-breed bieden we ook cursussen mindfulness aan: Het trainen van aandacht. Mindfulness wordt vanaf 

schooljaar 2015-2016 ook aangeboden aan onze leerlingen in het MMvmbo. 

 

 

2.2 Cyclus van gesprekken 

 

Vanuit de beschreven visie is het noodzakelijk dat er op school een cyclus van functionerings- en 

beoordelingsgesprekken wordt gevoerd. De gesprekcyclus is bij uitstek het middel om over de eigen 

competenties c.q. de bekwaamheidseisen in gesprek te gaan, deze bekwaamheden vervolgens te meten en daar 

ontwikkel- en opleidingsactiviteiten op af te stemmen. Daartoe zal de leidinggevende in het functioneringsgesprek 

feedback geven op het functioneren en de competenties van de medewerker. Anderzijds is er de ruimte voor de 

medewerker om zijn ervaringen met de leidinggevende en zijn kijk op de organisatie van de school te geven. 

 

Een maal per twee jaar houdt de sectordirecteur een functioneringsgesprek met zijn of haar individuele 

medewerkers, daar waar nodig kunnen tussendoor voortgangsgesprekken plaatsvinden. In het andere jaar heeft 

de sectordirecteur een functioneringsgesprek met elk kernteam. Belangrijk element hierin is het beleidsplan en 

het functioneren van het kernteam.  

 

Naast de functioneringsgesprekken houdt de sectordirecteur ten minste 1 maal in de 3 jaar een 

beoordelingsgesprek met zijn of haar medewerker. In het beoordelingsgesprek spreekt de sectordirecteur uit wat 

hij of zij van het totale functioneren van de medewerker vindt. Indien noodzakelijk, bijvoorbeeld bij onvoldoende 

functioneren, worden tussendoor beoordelingsgesprekken gevoerd. Het niet goed functioneren kan daardoor 

nooit een verrassing zijn voor de medewerker. 

 

Van alle gesprekken worden verslagen gemaakt en in het personeelsdossier bewaard. 

 

2.3 Advies- en vaststellingstrajecten / medezeggenschap 

Schoolleiding en PMR overleggen frequent over zaken die spelen binnen de school. Daarbij is het gebruik om de 

PMR al in een vroegtijdig stadium te informeren over mogelijke ontwikkelingen. Daarnaast komen de reguliere 

zaken aan de orde waarbij advies dan wel instemming van de PMR/MR nodig zijn. Te denken valt aan het 

formatieplan, de begroting en de jaarrekening. Nu de school op een andere manier is opgebouwd, ontstaan er 

nieuwe kansen voor een grotere betrokkenheid van leerlingen in de formele medezeggenschap. Binnen het 

Montessori College wordt belang gehecht aan draagvlak voor beslissingen. Zo wil de schoolleiding de PMR/MR 

meer uitnodigen om te participeren in het meedenken over bijvoorbeeld taakbeleid/belasting, omgaan met sparen 

van ‘uren persoonlijk budget’ en het beoordelingstraject. 



 9 

2.4 Evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de 

schoolleiding 

Op grond van de ‘Wet Evenredige Vertegenwoordiging van Vrouwen in het Onderwijs’ dient de school een 

substantieel aantal vrouwen in leidingfuncties in stand te houden. Binnen het Montessori College is dat 

geconcretiseerd in een gelijke verdeling van mannen en vrouwen in de schoolleiding. Daarnaast is de bestuurder 

een vrouw. 

3. Kwaliteitszorg  

Voor borging van de kwaliteit is een handboek opgesteld. Hieronder staat een aantal elementen daaruit 

beschreven.  

Visie op kwaliteitszorg  

Het kwaliteitssysteem van het Montessori College is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:  

- het stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van alle medewerkers;  

- het erkent de school als compleet en dynamisch systeem: het houdt rekening met verbondenheid en 

beïnvloeding van doelen en activiteiten;  

- het kwaliteitssysteem is geen doel op zich, maar een middel om gesprek over betekenis en waarde op gang te 

brengen en te houden. Het zorgt daarmee voor dynamiek en enthousiasme.  

 

4. Leer- en werkomgeving 

4.1 Gebouwen – duurzaamheid/energiegebruik 

Het Montessori College is gehuisvest in Nijmegen en Groesbeek. Het Montessori College in Nijmegen kent een 

viertal gebouwen naast elkaar gelegen als campus; twee bestaande gerenoveerde gebouwen (Vlier en Linde) en 

twee geheel nieuwe gebouwen (Beuk en Berk). Het gebouw in Gresbeek is een bestaand gebouw dat in dit jaar 

voor een deel wordt gerenoveerd in het kader van de samenwerking met Werkenrode School, een school voor 

lichamelijk gehandicapte leerlingen. 

De nieuwe gebouwen hebben een milieuvriendelijke uitstraling door gebruik het gebruik van duurzame materialen 

en energiebeheer. Dit laatste kent natuurlijke bronnen zoals het Warmte-Koude-Opslag-systeem (gebruik makend 

van grondwater) en zonnepanelen. Het inregelen van de WKO heeft tijd nodig (1-1,5 jaar); op koude dagen blijft 

bij verwarmen met gas nodig. Het streven is om de verhouding energiebalans WKO –gas te sturen naar 80%-

20%. 

De bestaande gebouwen worden bij renovatie en onderhoud zoveel mogelijk voorzien van energiezuinige 

materialen en klimaatbeheersing. Het gevoel van een prettig en aangenaam werkklimaat is wenselijk. Vooral in 

de gebouwen Linde en Vlier is hiervoor een aanpassing nodig. De intentie is om het personeel en leerlingen 

omtrent deze duurzaamheid bewust te maken en te stimuleren hieraan mee te werken. Het bevordert een prettige 

leer/werkomgeving. 
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4.2 Meer digitaal ondersteund onderwijs – BYOD  

Het onderwijs verandert door vele nieuwe digitale technieken die ook in de school hun plek verwerven. 

Digiborden, het Wi-Fi netwerk, smartphones, laptops en touchpads vinden hun weg naar de school en het is onze 

keuze om deze hulpmiddelen ook een functionele plek te geven in de voorbereide leeromgeving voor het 

leerproces. Zoals voor het gebruik van internet met digitaal lesmateriaal. Het Montessori College maakt hierin een 

duidelijke keuze. We geven de leerlingen de gelegenheid te leren/werken op school met hun eigen vertrouwde 

apparaat. De school biedt een goed, snel en veilig Wi-Fi netwerk om het samenwerken en verbinding met het 

internet te waarborgen en stimuleert de docenten gebruik te maken van digitaal lesmateriaal. Het leren wordt 

gevarieerder, kent nieuwe mogelijkheden met behulp van multimedia en meerdere verwerkingsmogelijkheden.  

Het aspect van veiligheid in relatie tot digitaal werken verdient aandacht. Het is van groot belang dat leerlingen en 

medewerkers goed op de hoogte zijn van gedragsregels in relatie tot digitale media. Daar ligt ook een opdracht 

voor de school.  

 

4.3 Gezonde school / Rookvrije school 

Gezonde schoolkantine 

Vanaf de zomer van 2015 zijn de kantines in de school ingericht volgens de normen van het Voedingscentrum 

voor een gezonde schoolkantine: voor minimaal 75% lekkere en gezonde producten uit de Schijf van Vijf (zoals 

fruit, broodjes, salades) en maximaal 25% niet-basisvoedingsmiddelen (zoals koek, snoep, snacks). Daarnaast 

aandacht voor het drinken van water in de vorm van watertappunten voor het (her)vullen van flesjes water. 

Tevens bieden we leerlingen de keuze andere gezonde producten uit andere delen van de wereld te proberen. 

“De Wereldkoks” uit Nijmegen, een initiatief om verschillende culturen op culinair gebied bij elkaar te brengen, 

helpt ons daarbij. 

Roken is niet gezond – daarover is iedereen het wel eens. Het Montessori College wil dan ook duidelijk maken 

dat roken in en rond school niet is toegestaan. We weten dat we nu nog enkele rokers hebben onder leerlingen 

en personeelsleden, zij worden ontmoedigd om op school te roken. Op het schoolterrein is roken verboden. Met 

borden maken we dat kenbaar, beschermen we de niet rokers en creëren we een gezonde en frisse 

leer/werkomgeving. We streven naar een compleet rookvrije school over 5 jaar.  

 

4.4 Afvalscheiding – milieubewustzijn 

Maatschappelijk gezien is dit nog steeds een belangrijk gegeven en voor veel leerlingen een leerzaam gebied. 

Tijdens de pauzes produceren alle leerlingen tezamen veel afval en op initiatief van enkele leerlingen is daarom 

meer aandacht gevraagd voor afvalscheiding, vooral voor het plastic afval. Er komen nieuwe afvalbakken voor 

papier, plastic en restafval in de aula en gangen te staan. Bewustwording over afval is het begin van een beter 

milieu. In samenwerking met de afval-ophaal-diensten wordt dit verwerkt; ten aanzien van het verwerken van het 

plastic ophalen is nog actie nodig richting gemeente en DAR. 
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5. Sponsoring 

De school is zeer terughoudend met betrekking tot sponsoring. Het primaire proces op het Montessori College is 

niet afhankelijk van sponsorgelden. Er zijn ook geen plannen in die richting. Mocht het in de toekomst aan de 

orde komen dan is het een punt van bespreking met bestuur en MR. 
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Bijlagen 

1. Leiderschap 

De kern in de onderwijskundige organisatie zijn de kernteams. Deze vormen de motor van de ontwikkelingen op 

onderwijskundig- en begeleidingsgebied. Kernteams signaleren problemen en bedenken oplossingen. Ook het 

inzetten van ontwikkelingen op langere termijn behoort tot hun verantwoordelijkheid. De sectordirectie is sterk 

betrokken bij de ontwikkelingen door vertrouwen te geven, te geloven in potenties, te coachen of te helpen bij de 

visieontwikkeling. Waar nodig draagt deze ook zorg voor de afstemming met andere locaties.  

 

Bij besluitvorming werken de kernteams binnen een kader van vijf vragen: 

- past het voorstel/beleid binnen de doelstellingen van het Montessori College 

- heeft het voorstel geen kernteam overstijgende invloed 

- past het voorstel binnen de wettelijke kaders 

- past het voorstel binnen het vastgestelde budget 

- hoort het voorstel niet in een – door de schoolleiding benoemde – commissie of projectgroep thuis. 

 

Het leiderschap op onderwijskundig gebied is op het Montessori College breed gedeeld. Vooral de kernteams 

spelen daarin de belangrijkste rol, zij komen de leerlingen dagelijks tegen en maken mee wat er in de dagelijkse 

praktijk wel en niet goed gaat. De kernteams zijn kenniskringen die uit hun eigen gedeelde ervaringen goed 

kunnen beoordelen op welke wijze het leren van de leerlingen gediend kan worden. Uiteraard hebben zij daarbij 

inspiratie en ondersteuning nodig. Deze wordt door de sectordirectie geboden. De sectordirectie heeft op zijn 

beurt een kenniskring in de schoolleiding. Op deze plaats komt veel informatie bij elkaar en wordt veel 

uitgewisseld op het gebied van onderwijs. De gezamenlijkheid van het onderwijskundig beleid op het Montessori 

College wordt op deze wijze gewaarborgd, zonder dat het tot lange procedures en frustrerende overlegcircuits 

hoeft te leiden.  

 

Het model van de 8 baan verbeeldt dit proces: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SL 

kernteam 
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De inspiratie voor ontwikkeling, vindt voor de kernteamleden plaats in de klas, de sectordirectie neemt ideeën uit 

het kernteamoverleg mee naar de schoolleiding en in de schoolleiding vindt weer inspiratie en uitwisseling plaats 

die weer meegenomen kan worden naar de kernteams die het vervolgens weer mee kunnen nemen naar de klas. 

Er kunnen natuurlijk ook aparte rondes plaatsvinden binnen de eigen kring; niet alles zal altijd uitgewisseld 

worden. In het document: leiding geven aan ontwikkeling staat verder uitgewerkt hoe het leiderschap op het 

Montessori College wordt gedeeld. Per sector wordt ook aandacht besteed aan de beleidsterreinen waar iedere 

sectordirecteur vooral mee te maken heeft.  

Het collegebrede personeelsbeleid ondersteunt wat er op de locaties moet gebeuren. Daarnaast heeft het 

verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het personeel in brede zin en voor de gemeenschappelijkheid in de 

personeelszorg. 

Tenslotte zijn de aandachtsgebieden van de bestuurder vermeld en is aangegeven wat er zoal speelt op die 

terreinen. Het spreekt voor zich dat deze van jaar tot jaar kunnen verschuiven. De bestuurder doet in dit 

document daarvan verslag en geeft een vooruitblik, voor zover mogelijk, van de soms minder zichtbare 

activiteiten die met betrekking tot de school worden uitgevoerd. 
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2. De landelijke Montessori Vereniging 

 

De Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) heeft een actieve sectie Voortgezet Montessori Onderwijs (sectie 

VMO). De afgelopen jaren is geïnvesteerd in het zichtbaar maken van de gemeenschappelijke kenmerken die de 

scholen voor VMO verbindt. Als resultaat daarvan is een boekje verschenen waarin 6 karakteristieken zijn 

beschreven die op alle VMO scholen herkenbaar aanwezig zijn. Deze karakteristieken worden ook in de visitatie 

procedure onderzocht en gescoord. Vervolgens heeft een werkgroep onderzocht aan welke specifieke 

eigenschappen een docent in het montessorionderwijs moet voldoen. Ook deze bevindingen zijn in een boekje 

samengebracht. Op de scholen wordt op basis daarvan gewerkt aan het profiel voor de LB, LC en LD docent.  

Daarnaast is er gewerkt aan het benoemen van criteria waaraan goed montessori materiaal moet voldoen. Ook 

hierover is een boekje verschenen 

 

De 6 karakteristieken van het Montessori Onderwijs 

In de landelijke Montessori Vereniging is een set van 6 karakteristieken vastgesteld die op elke school voor 

Voortgezet Montessori Onderwijs (VMO) terug te vinden moet zijn.  

 

Deze zijn: 

1 Hoofd, hart en handen 

2 Leren kiezen 

3 Reflecteren 

4 Sociaal leren 

5 Samenhang in leerstof 

6 Leren binnen en buiten school 

 

Op onze school wordt op allerlei manieren vorm gegeven aan deze karakteristieken. Voor de kernteams en de 

schoolleiding zijn ze de ankerpunten voor het beleid. 

Daarnaast is binnen de Nederlandse Montessori Vereniging gewerkt aan een formulering voor brede 

ontwikkelingsdoelen die een specifieke herkenbare meerwaarde zijn van Montessori scholen voor Voortgezet 

Onderwijs.  

Deze zijn:  

 zelfstandigheid,  

 creativiteit (in de kunsten en in de zin van oplossingen zoeken) en  

 maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
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3. Actief burgerschap en sociale integratie 

 

Sinds er op 1 februari 2006 een wet in werking is getreden (wet bevordering actief burgerschap en integratie) 

heeft de inspectie van het onderwijs daar in het toezichtkader aandachtspunten aan gekoppeld:  

De school draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs gericht op actief burgerschap en sociale integratie, met 

inbegrip van het overdragen van kennis over en kennismaking met de diversiteit van de samenleving. 

Vanwege art 23 van de Grondwet is de school vrij in het invullen van burgerschapsvorming. De inspectie stelt wel 

vier criteria in het toezichtkader waar de school aan moet voldoen:  

een visie formuleren en een planmatige aanpak aangeven, vermelden hoe je de verantwoording van de invulling 

regelt, het mag niet strijdig zijn met de basiswaarden van de Nederlandse democratie (bijvoorbeeld discriminatie) 

en de school moet inzicht geven in mogelijke risico’s, die moet zij signaleren en dat melden aan de inspecteur 

(bijvoorbeeld extremistisch gedrag). 

Het lijkt er sterk op dat het voorkomen van intolerantie, extremistische ideeën, radicalisering en geweld de 

voornaamste drijfveren waren om de scholen te bewegen om dit thema in te vullen. Een belangwekkende 

maatschappelijke opdracht voor het onderwijs in Nederland.  

 

Visie 

In de visie van het Montessori College staan de volgende kernwaarden centraal: 

 

1. Vertrouwen in ontwikkeling van leerlingen en docenten 

2. Gericht op het nemen van toenemende verantwoordelijkheid 

3. Accepteren van verschillen tussen mensen 

4. Geven van vrijheid in gebondenheid 

 

De ‘eeuwige’ kerndoelstellingen van de school zijn: 

 Iedere leerling kan zich ontwikkelen tot een onafhankelijke persoonlijkheid 

 Iedere leerling verwerft de bekwaamheden die nodig zijn voor studie, werk en samenleving 

 

Burgerschap definiëren wij als: het vermogen van mensen om deel uit te maken van een gemeenschap en daar 

ook een actieve bijdrage aan te leveren.  

Op het microniveau hebben we het dan over schoolburgerschap, we denken hierbij aan onderbouwleerlingen. De 

kernvraag daarbij is: hoe ga je met elkaar om in de context van de school en hoe kun je daar een actieve bijdrage 

aan leveren zodat het een goede, prettige leef en leergemeenschap is. Het gaat er om samen met de jongeren 

hun vermogen te bevorderen om ook in gezin, in vriendengroepen, in clubverband en dergelijke in een 

leefgemeenschap samen te leven en daar ook een actieve bijdrage aan te leveren 

Op een volgend niveau komt maatschappelijk burgerschap en politiek staatsburgerschap in het vizier, dat heeft 

eerder betrekking op de wat oudere bovenbouwleerlingen. Voor deze groepen leerlingen komt de wat meer 

klassieke invulling van burgerschap in beeld door aandacht te besteden aan de relatie tussen burger en overheid 

en thema’s als politieke partijen en stemmen. Daarnaast leren deze leerlingen over andere culturen en over de 

democratie. 

Als school moeten we dus een omgeving creëren waarin jongeren democratische vaardigheden opdoen en 

burgerschap kunnen leren. Een schoolomgeving die veel regels hanteert zonder discussie en inspraak, biedt die 

ruimte niet. Het begint dus met een omgeving die vrije ruimte biedt om afstand te nemen van dagelijkse 
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voorvallen door erover te praten en er op te reflecteren, ook om uit te proberen. Een dergelijk pedagogisch 

kapitaal in de school is heel belangrijk. Onze kernwaarden zijn een prima uitgangspunt voor dagelijkse 

oefensituaties ten behoeve van dit basale niveau van burgerschap. 

Als we het perspectief van intolerantie, extremistische ideeën, radicalisering en geweld nemen, dan wordt alles 

meer op scherp gezet, maar is het ook duidelijker. 
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4. Kwaliteitszorg 

Werkwijze  

Het kwaliteitssysteem bestaat uit de volgende stappen:  

1. Kernwaarden leveren het kader voor het kwaliteitssysteem; aan de kernwaarden worden criteria ontleend om 

te bepalen wat nastrevenswaardige en acceptabele doelen zijn. Kernwaarden zijn echter zelf geen doelen.  

2. Doelen, zowel voor de lange- en korte termijn bieden een vooruitblik die zo concreet mogelijk wordt gemaakt. 

Zij worden concreet gemaakt (geoperationaliseerd) in indicatoren. Het stellen van doelen gebeurt op drie niveaus: 

dat van de school, de locaties, en de kernteams.  

3. Bij het afleggen van verantwoording wordt in gelijkwaardige, onderlinge uitwisseling tussen twee niveaus 

(kernteams-sectorleiding) of (sectorleiding –bestuur) in dialoog betekenis gegeven aan datgene wat gerealiseerd 

is. Op grond van deze betekenis kunnen nieuwe doelen worden gesteld, en eventueel zelfs kernwaarden opnieuw 

geformuleerd worden, waarna de cyclus opnieuw begint.  

 

Het kwaliteitssysteem is bedoeld om input te leveren voor het onderlinge gesprek over doelstellingen en 

kernwaarden. Dit gesprek is het centrale moment waarop, op ieder niveau, wordt gesproken over wat de essentie 

is van wat er op het Montessori College gebeurt, en krijgt door het kwaliteitssysteem een structureel karakter.  

Doelen worden vastgesteld in consensus: van schoolleiding met bestuur; van sectordirectie met de brede 

schoolleidingschoolleiding; van kernteams met sectordirectie. Het formuleren ervan gebeurt op initiatief van het 

uitvoerende niveau, zodat zij zelf eigenaar zijn. In consensus wordt bepaald of de geformuleerde doelen 

acceptabel zijn, en voldoende bijdragen aan de overkoepelende doelen van locatie, resp. school.  

Ieder niveau (kernteam, sector, bestuur) licht voorafgaand aan een beleidsperiode toe hoe zijn activiteiten een 

bijdrage leveren aan het bereiken van de doelen op het naast-hogere niveau:  

o bestuur aan raad van toezicht op de kerndoelstellingen van de school  

o sectordirectie aan bestuur op lange termijn-doelen van de school  

o kernteams aan sectordirectie op locatiedoelen  

o kernteamleden aan hun docenten op kernteambeleidsplan.  

 

De doelstellingen worden zo geformuleerd, dat ze zowel voldoende richting geven voor het niveau waar ze 

leidend voor zijn, als voldoende ruimte laten voor dit niveau om eigen keuzes te maken. Ieder leidinggevend 

niveau schrijft niet voor wat het niveau ‘daaronder’ zou moeten doen, maar alleen wat niet geoorloofd is om de 

resultaten te behalen (zie: bevoegdheidskader). In principe zijn daarbuiten alle activiteiten toegestaan; hierover 

wordt op de vooraf bepaalde datum verantwoording afgelegd en evaluatie gepleegd.  

De operationalisering van doelen in indicatoren op ieder niveau van de schoolorganisatie wordt door het 

uitvoerende niveau gedaan. Die ‘vertaling’ in concrete indicatoren en activiteiten is vervolgens de 

verantwoordelijkheid van dat niveau, en vormen de basis waarop dat uitvoerende niveau aan het eind van de 

periode verantwoording aflegt aan het naast-hogere niveau.  
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De functie van evalueren  

Een cruciaal punt in de uitvoering van het kwaliteitssysteem is de wijze waarop er teruggekeken wordt naar de 

resultaten. Hierbij gaat het niet om ‘afrekenen’ op al dan niet behaalde doelstellingen, maar om het aanleveren 

van de bouwstenen voor het gesprek, de dialoog, in de school over kwaliteit. Daarbij gaat het om de vragen:  

 

 

 

 

 

Door het hele jaar heen fungeert het kwaliteitshandboek, inclusief de overzichten van doelstellingen op school- en 

locatieniveau, als leidraad voor het handelen. Daarbij zal voortdurend sprake zijn van bijstelling: sommige doelen 

blijken gaandeweg minder prioriteit te hebben, nieuwe doelen komen op. Het handboek wordt daarmee 

voortdurend bijgesteld.  

 

Van doelen naar verantwoording  

De verantwoording heeft twee functies: het faciliteren van de dialoog en het borgen van het resultaat. De dialoog, 

zoals al eerder gezegd, over doelen en resultaten is het belangrijkste moment waarop wordt stilgestaan bij wat de 

essentiële doelen zijn van de school (of deel daarvan) en wat daarvan gerealiseerd is. Het gaat niet zozeer om 

het afrekenen of beoordelen, maar met elkaar tot consensus komen over wat nu werkelijk het belangrijkste moet 

zijn, in termen van het resultaat voor leerlingen.  

 

De verantwoording vindt plaats op initiatief van het kernteam (of de sectordirectie), zodat het aansluit bij het 

initiatief dat het kernteam, resp. de sectordirectie, genomen heeft om een bepaald doel te stellen. Het 

onderstreept ook de gelijkwaardige uitgangspositie van beide partijen in het gesprek.  

 


