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p.s. Leren is natuurlijk
wel een dingetje hier.
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Maria Montessori en het
Modern Montessori vmbo
Aan de basis van het Modern Montessori vmbo staat de visie van
Maria Montessori: help leerlingen zelf verantwoordelijk te zijn voor en
invulling te geven aan hun eigen leerproces, zodat de leerlingen optimaal
kunnen uitgroeien tot zelfstandige, onafhankelijke volwassenen.
Binnen het Modern Montessori vmbo werken we aan drie brede doelen:
zelfstandigheid, creativiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

tessori

n
Maria Mo
4
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Aanleiding: waarom ontwikkelen we een
Modern Montessori vmbo?
De inzichten van Maria Montessori vormen
de basis voor de missie van het Montessori
College Nijmegen/Groesbeek. Haar peda
gogische verhandelingen richtten zich
vooral op kinderen in de kleuter- en basis
schoolleeftijd. In Nederland is er een groep
scholen voor voortgezet onderwijs die haar
richtlijnen geëxtraheerd heeft. Binnen die
scholen voor voortgezet onderwijs zijn er
op dit moment slechts twee montessori
vmbo scholen met een basis/kader be
roepsgerichte leerweg: het Montessori
College Oost (MCO) in Amsterdam en het
Montessori College Nijmegen/Groesbeek.

1

1. Hoofd, hart
en handen;
2. Leren kiezen;
3. Reflecteren;
4. Sociaal leren;
5. Samenhang in
leerstof;
6. Binnen en buiten
school.

De werkwijze en beginselen van Maria
Montessori zijn voor het voortgezet onder
wijs op verschillende manieren uitgewerkt
en de kwaliteit wordt bevorderd door
de Nederlandse Montessori Vereniging.
De montessoribeginselen zijn tot nu toe
niet specifiek voor de leerlingen met een
basis/kader beroepsgerichte leerweg
uitgewerkt. In het Modern Montessori
vmbo (MMvmbo) gaan wij de montessori
karakteristieken1 en principes uitwerken
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voor vmbo-leerlingen van alle niveaus.
Dat er een nieuw vmbo-gebouw op de
campus van het Montessori College in Nij
megen komt, is een stimulans om dat vanaf
2013 te gaan doen. De nieuwe inzichten op
het gebied van de onderwijsinhoud kun
nen worden vertaald in de bouw. Ook de
herziening van de landelijke eindexamen
programma’s voor het vmbo die oorspron
kelijk al in 2017 haar beslag zou krijgen, is
een argument om een ontwikkeling in te
zetten. De examenprogramma’s worden
herzien vanwege de uitvoerbaarheid (de
leerlingaantallen dalen) én de verouderde
programma’s. De teruglopende leerling
aantallen hebben in Nijmegen e.o. geleid
tot een regionaal overleg over het vmbo
waarbij het aanbod op de scholen onder
de loep is genomen. Er is een werkgroep
van vmbo-schoolleiders gestart met een
oriëntatie op de gewenste voorzieningen in
de stad en de omgeving. Dat heeft geleid
tot een notitie waarin wordt aangeven
dat er in elke windstreek een vmbo-school
wenselijk is en blijft.
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De voorbereiding
De samenwerking tussen de vmbo-school
leiders is bestendigd doordat een overleg
ontstond met daarin b
 estuurders, directeu
renen locatieleiders van de verschillende
scholen. Bovendien zijn de directeuren
vanuit het ROC aangesloten zodat er nu
een breed vmbo-roc directeurenoverleg
voor Nijmegen e.o. bestaat.

Stephan Haukes

Loten op het VMBO
Het succes van het MMvmbo blijkt uit aantal
aanmeldingen in 2013-2014, 2014-2015 en
2016-2017 van brugklasleerlingen vmbo in
Nijmegen stijgt zodanig dat loting noodzakelijk is. Daarvan profiteert de locatie Groesbeek omdat er leerlingen vanuit Nijmegen
naar Groesbeek komen omdat zowel in
Nijmegen als in Groesbeek gewerkt wordt
met het MMvmbo concept.

In het schooljaar 2011-2012 is het idee voor
het MMvmbo ontstaan en de beslissing
genomen om te starten met een oriën
terende en voorbereidende fase. Tijdens
een inspiratiemiddag zijn alle docenten die
belangstelling hebben voor vernieuwing
van het vmbo uitgenodigd om hun dro
men en verlangens te delen. Daarna heeft
een collegebrede werkgroep onder leiding
van Stephan Haukes en Arianne Nas het
voortouw genomen. We hebben andere
vmbo-scholen, het Echnaton in Almere en
het IJburg College in Amsterdam, bezocht
om ideeën op te doen. Op verschillende ma
nieren en momenten hebben we de dialoog
gevoerd met de betrokken vmbo-docenten
en de (P)MR. In een van die bijeenkomsten
onder leiding van Frank Weijers hebben
we de uitgangspunten van het MMvmbo
geformuleerd. De kernteamstructuur waarin
kernteams verantwoordelijkheid zijn voor
onderwijs en begeleiding is van cruciale
invloed op de start van de ontwikkeling naar
een MMvmbo in Nijmegen en Groesbeek.
Kernteamleden zijn enthousiast, proberen
zelf zaken uit en zijn voortdurend betrokken

bij de dialoog met collega’s in het zoeken
naar verbeteringen in de organisatie en de
inhoud.
Eind april 2013 is voor de uitvoering van
fase 1 van het MMvmbo in de onderbouw
zowel in Nijmegen (voor klas 1) als in
Groesbeek (voor klas 1 en 2) een experi
ment voorgelegd aan de PMR. Aan het eind
van het schooljaar 2013-2014 is het experi
ment geëvalueerd en opnieuw aan de PMR
voorgelegd. De PMR adviseerde positief
en het concept MMvmbo is in het nieuwe
schoolplan (2015-2019)2 opgenomen.
Na de herfstvakantie 2013 start een pro
jectgroep om de ontwikkeling in te zetten
naar het eindexamenprogramma vmbo
2017. Experts uit de bovenbouw vmbo van
de toenmalige locaties Berg en Dalseweg,
Vlierestraat en Groesbeek zetten samen
met Stephan en Arianne het tijdpad naar
het nieuwe programma in 2017 uit. In de
loop van 2014 blijkt dat het nieuwe eind
examenprogramma pas in 2018 geëxami
neerd gaat worden. Voor de ontwikkeling

van het tweede, bovenbouw, deel van het
MMvmbo hebben we een externe partner
gevonden die het ontwikkelproces bege
leidt: het bureau Diephuis en van Kasteren
(Remy van Kasteren en Jitske Brinkman). In
het eerste ontwikkeljaar maken kernteam
leden en docenten van de afdelingen deel
uit van de projectgroep. Al snel is duidelijk
dat het nieuwe intersectorale programma
dat later Dienstverlening & Producten
wordt genoemd het meest aansluit bij de
uitgangspunten van het MMvmbo. Voor
vmbo-t komt er een aparte werkgroep
gericht op het ontwerp voor het pro
gramma G/T. In het tweede ontwikkeljaar
2015-2016 worden er ontwikkelmiddagen
georganiseerd waar docenten werken aan
het uitwerken van leertaken voor de profiel
modulen in de beroepswerelden waarmee
het MMvmbo gaat werken. In 2016-2017
werken we met een projectgroep, een
leertaakexpertgroep, een werkgroep loop
baanleren en een werkgroep feedback op
algemene vaardigheden.

2

Lange termijn doelen
vmbo van het Montes
sori 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 mo
ment, het niveau en
de manier waarop ze
onderdelen kunnen
afsluiten

9
Arianne Nas

21e eeuwse vaardigheden
VERANDERING

BIJBEHORENDE VAARDIGHEDEN

Een andere manier van denken

Creativiteit, kritisch denken en
probleemoplossingsvaardig
heden

Een andere manier van werken

Samenwerken, communice
ren en sociale en/of culturele
vaardigheden

Een ander instrumentarium		

Gebruik van ICT in denken en
werken

Een ander perceptie van
(wereld)burgerschap

sociale en/of culturele
vaardigheden
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Uitgangspunten MMvmbo
1. INTRINSIEKE MOTIVATIE
Elk kind is geboren met de behoefte zich te ont
wikkelen, recht te doen aan zijn/haar talenten
en interesses en positieve feedback te krijgen
van zijn/haar directe omgeving. We gaan op
zoek naar die van nature aanwezige drang tot
leren en ontwikkeling, en sluiten hier waar
mogelijk op aan.

en ontdek je de waarde van solidariteit. Daar
om stimuleren we verschillende vormen van
samenwerking.
5.	
RESULTAAT ÉN PROCES
Niet alleen het resultaat, maar ook (reflectie
op) het leerproces is een belangrijk doel bij het
leren. Aan beide besteden we dan ook ruim
aandacht.

2. T
 ALENTEN EN CREATIVITEIT
We kunnen de toekomst niet voorspellen.
Daarom stimuleren we het ontdekken en ont
wikkelen van de eigen talenten en creativiteit.

6.	
NIEUWSGIERIGHEID
Nieuwsgierigheid zet aan tot leren en ontwikke
ling. Daarom stimuleren we nieuwsgierigheid.

3. ZELFVERTROUWEN
Jongeren moeten echt het gevoel krijgen dat
ze iets kunnen leren, ook (en juist) in situaties
waarin ze voor moeilijke uitdagingen komen te
staan. Daarom creëren we leersituaties waar
bij leerlingen worden geprikkeld om zich over
zichzelf te kunnen verbazen.

7.	
ZELFREGULATIE
In de levenscyclus waarin jongeren zich bevin
den staat de gerichtheid op het vinden van een
eigen identiteit centraal. Tegelijkertijd willen
we dat leerlingen leren om wilskracht en veer
kracht te tonen en dat ze leren om (soms) hun
behoeften uit te stellen. Daarom maken we dit
tot onderdeel van het leren op het vmbo.

4.	SAMENWERKEN
Mensen (kinderen) zijn sociale wezens. Door
samen te werken ontwikkel je jezelf, leer je een
zinvolle bijdrage aan de samenleving te leveren

8.	
BUITEN DE COMFORTZONE
Leerlingen hebben regelmatig nieuwe inspi
ratie en bemoediging nodig om uitdagingen
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aan te gaan. Door slimme leerarrangementen
stimuleren we leerlingen om zich buiten hun
comfortzone te begeven.

12.	PERSOONLIJKE- EN SOCIALE ONTWIKKELING
Een goede voorbereiding op de toekomst houdt
meer in dan het verwerven van kennis en
vaardigheden. Daarom besteden we nadruk
kelijk aandacht aan de persoonlijke en sociale
ontwikkeling van leerlingen.

9.	DIALOOG
Veel problemen in organisaties en in de maat
schappij hebben te maken met het onvermogen
om begrepen te worden en te begrijpen wat
anderen bedoelen. De dialoog is een belangrijk
middel voor leerlingen om te leren begrijpen
en begrepen te worden, en om goed te leren
omgaan met het geven en ontvangen van feed
back. Daarom gaan we in gesprek met leerlin
gen én stimuleren we het gesprek tussen hen.

13.	LEREN KIEZEN
De vmbo-opleiding is een schakel in de loop
baan van iedere leerling, die voor tal van
keuzes zal komen te staan: wie ben ik, wat wil
ik, wat kan ik, wat kan/wil ik leren, hoe kan/
wil ik me ontwikkelen? Daarom begeleiden we
leerlingen in het leren maken van keuzes m.b.t.
leren en werken. Iedere medewerker is hierbij
betrokken, de coach/mentor vervult hierin een
spilfunctie.

10.	PASSENDE UITDAGINGEN
Ongeacht niveau en voorgeschiedenis moet
iedere leerling zich optimaal kunnen ontwikke
len. Daarom zorgen we voor passende uitda
gingen in een veilig leerklimaat, voor iedere
leerling.

14.	ONDERNEMEN
In onze huidige maatschappij is ondernemen
een belangrijke competentie. Daarom willen
we een bedrijvige en ondernemende omgeving
bieden, waarbij zowel binnen als buiten de
school geleerd wordt.

11.	LEREN DOOR DOEN
We streven ernaar het leren concreet en prak
tisch te maken. Daarom stimuleren we het
leren door doen.
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Ja, wat is eigenlijk het doel van
onderwijs? Waartoe leiden we op
als we steeds langer leven in een
samenleving die steeds sneller
verandert? Ik zal jullie vragen
op zoek te gaan naar je eigen
antwoord, maar geef je alvast
twee opties.
Optie één: het doel van onderwijs
is het behalen van een zo hoog
mogelijk diploma zodat je
economisch zo rendabel mogelijk
inzetbaar bent en we zo hoog
mogelijk op de ranglijsten
eindigen.
Optie twee: het doel van
onderwijs is het ontketenen
van ieders oneindig en unieke
potentieel en leren hoe je dit
een leven lang waardevol kunt
inzetten voor een voortdurend
vredige, gelukkige, gezonde en
duurzame samenleving.

n Ed

Operatio
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Onderbouwing
Binnen het Montessori College is de aan
dacht voor de groei en ontwikkeling van
jongeren sterk aanwezig. Elke nieuwe dia
loog over missie, visie, bedoeling of focus
begint met de ideeën van Maria Montessori
in relatie tot nieuwe wetenschappelijke
inzichten.
Deze onderbouwing is bedoeld om infor
matie te geven. Belangrijk om te vermelden
is dat we met nadruk evidence informed
zijn zoals ook Luc Stevens3 zegt. We laten
ons informeren door de wetenschap. Luc
Stevens: “Evidence based onderwijs zoals
het wordt gepropageerd, daar speelt de
leraar geen rol meer in. De leraar wordt ver
ondersteld zich precies te gedragen volgens
de regels van de wetenschapper. Hij doet
wat er gezegd wordt. Dat is echter onwer
kelijk onderwijs. Het is een kunstproduct,
het bestaat niet.”
De inspiratie voor het MMvmbo komt o.a.
uit de ideeën van Michael Fullan3 en van
Sir Ken Robinson4. Fullan heeft het over het
belang van ‘deep learning’. Het gaat dan
over de 6 Cs: Character, Citizenship, Colla

boration, Communication, Creativity and
Critical Thinking.
Ken Robinson beargumenteert dat kinde
ren in het huidige onderwijs vooral klaar
gestoomd worden tot goede werkers, niet
tot creatieve denkers. Maar, zo is zijn stel
ling, we hebben geen idee waar we ze op
moeten voorbereiden. In plaats van hen tot
goede werkers te vormen, is het zinvoller
hun vaardigheden aan te reiken waarmee
ze klaar zijn voor de 21e eeuw.
De opzet van het Modern Montessori
vmbo kan worden onderbouwd met de
Zelf-Determinatie Theorie (ZDT) waar ook
Luc Stevens zijn ideeën op baseert. De ZDT
betoogt dat psychologische behoeftes aan
autonomie, relationele verbondenheid en
competentie de cruciale vitamines zijn voor
groei. Door deze vitamines gaan kinderen
nieuwsgierig en geboeid door het leven.
Autonomie verwijst naar de mate waarin
kinderen zichzelf zijn en een gevoel van
psychologische vrijheid ervaren in hun
dagelijkse denken, handelen en voelen.
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3

Luc Stevens is emeritus
hoogleraar orthopeda
gogiek van de Universi
teit van Utrecht. Hij is
momenteel directeur
van het NIVOZ en do
cent pedagogisch tact.
4

Michael Fullan is een
Canadese socioloog en
voormalig rector van de
universitaire leraren
opleiding in Ontario
die is gespecialiseerd in
onderwijsvernieuwing.
5

Sir Ken Robinson is een
Britse auteur, spreker,
onderwijsexpert en
adviseur


6

Marcel van Herpen is
mede-oprichter van het
NIVOZ; Nederlands in
stituut voor onderwijs
en opvoeding. Auteur
van o.a. ‘Ik, de leraar’.

In het ontwerp van het MMvmbo is ge
kozen voor heterogene groepering van de

Voor de ontwikkeling van het MMvmbo
baseren we ons op het constructivisme.
Het constructivisme verwerpt de cogniti
vistische aanname dat kennis moet wor
den opgedeeld in kennisfragmenten en in
hiërarchische volgorde aan de leerlingen
moet worden aangeboden. Leren moet in
de eerste plaats een actief en zelfontdek
kend gebeuren zijn, zodat leerlingen zelf
kennis construeren die beter aansluit bij
hun eigen kennisstructuur, waardoor de
transferwaarde groter wordt. Om leren in
de constructivistische betekenis tot zijn
recht te laten komen, moet er sprake zijn
van een krachtige leeromgeving die het
leren aantrekkelijker en natuurlijker maakt.

Motivatie studenten en groeperen of selecteren studenten voor verschillende scholen
0.6

Meer motivatie om
wiskunde te leren

De Zelf-Determinatie Theorie wijst op het
gevaar van cijfers als evaluatie- en beoor
delingsinstrument: ze dienen om te meten
of kinderen achterop raken in hun ontwik
keling en het laten afweten ten opzichte
van hun leeftijdsgenoten. Ze worden dan
gebruikt om kinderen te beoordelen (en
soms zelfs te veroordelen). Zo ontstaat snel
druk: kinderen mogen zich niet langer ont
wikkelen in hun eigen tempo (Deci en Ryan,
1985). Binnen het MMvmbo gaan we op
zoek naar manieren om leerlingen anders
dan via cijfers feedback te geven. We zijn
ons ervan bewust dat standaardisatie niet
meer werkt.

leerlingen. Dit is gebaseerd op recent PISA-
onderzoek. In het onderzoek zijn de data
over motivatie van leerlingen uit meer dan
60 landen vergeleken met de groepering en
selectie van leerlingen. De vergelijking van
de data laat zien dat hoe meer onderwijs
wordt gegeven aan homogene groepen,
hoe lager de leermotivatie van leerlingen is.
(OECD, 2013 PISA 2012 results in focus).

0.4

0.2

0.0

-0.2
Minder motivatie om
wiskunde te leren

Competentie verwijst naar de mate waarin
kinderen zich bekwaam voelen om taken
tot een goed einde te brengen. Relatio
nele verbondenheid verwijst naar de mate
waarin kinderen een hechte en warme
band ervaren met belangrijke mensen uit
hun omgeving.

-0.4
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Meer gebruik van groeperen
en selecteren van studenten
Bron: OECD, PISA 2012 Database, Table IV.2.16
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Naar één MMvmbo
Deze leeromgeving kenmerkt zich doordat
de aangeboren nieuwsgierigheid bevor
derd wordt, de leerling tot leren wordt
uitgedaagd, voldoende informatie gebo
den wordt, de leerling wordt aangezet tot
eigen denkactiviteiten en meningsvorming
en recht wordt gedaan aan persoonlijke
leerstijlen, voorkeuren en reeds aanwezige
competenties.
Wat we in het MMvmbo belangrijk vinden
is de interactie tussen school en samenle
ving. We willen af van de volgende kenmer
ken van onderwijs: geslotenheid, selectie,
competitie, het doen van voorspellingen
over menselijke ontwikkeling op grond van
statistieken, controle en voorspelbaarheid.
Deze kenmerken hebben we in de toekomst
niet nodig: we gaan naar een samenleving
die vooral onzekerheden kent en geen wel
vaart die zo makkelijk kan worden verwor
ven. De crux van de verandering, zegt Luc
Stevens, is niet afhankelijk van kennis maar
van ervaren verantwoordelijkheid. In plaats
van kennis is handelen belangrijk. Het gaat
niet om mij, het gaat om de ander die iets
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van mij vraagt. We willen een bewustzijn
ontwikkelen bij leerlingen, reflectie op
eigen keuzes en handelen en de achter
gronden en gevolgen hiervan. Wanneer
ieder mens uniek is, dan kan standaardise
ring niet bovenaan de prioriteiten staan,
volgens Marcel van Herpen6.
Voor de ontwikkeling van het MMvmbo
gaan we congruent met de inhoud aan het
werk. Niet alleen volgens een van te voren
opgesteld plan met doelen en indicatoren
maar met behulp van de ervaren verant
woordelijkheid van alle betrokkenen. Dat
zijn zowel docenten, ondersteunend perso
neel als leerlingen. Het in actie en gesprek
zijn over de toekomst leidt voortdurend tot
nieuwe inzichten, verrassende ontwikke
lingen en nieuwe patronen en tendensen
(Thijs Homan, het et-cetera principe, 2013).

In de afgelopen jaren liep de ontwikkeling
op de verschillende vmbo-locaties, Kwak
kenbergweg, Berg en Dalseweg, Vliere
straat en Groesbeek niet parallel. Het is bij
de ontwikkeling van het MMvmbo nadruk
kelijk de bedoeling om gebruik te maken
van de samenwerking tussen alle collega’s
van het vmbo. We willen nu ook écht één
montessori vmbo worden. Dit is tevens een
kans om een professionele leergemeen
schap te vormen. De onderwijsinnovatie
richting Modern Montessori vmbo spreekt
het leerpotentieel van alle collega’s aan.

en we willen recht doen aan ontwikkelin
gen richting vernieuwing die al eerder zijn
ingezet. Zo werd op de locatie Groesbeek
al gewerkt met leergebieden en was er in
Nijmegen nog sprake van aparte zaakvak
ken. In ons eigen leerproces willen we recht
doen aan die verschillen én er gebruik van
maken.

We ontwikkelen gedeelde waarden en
doelen en een gezamenlijke focus op en
verantwoordelijkheid voor het leren van de
leerlingen van klas 1 tot en met 4 in Nijme
gen en Groesbeek en van vmbo-basis tot en
met vmbo-theoretische leerweg.

Passend onderwijs
en het MMvmbo
‘Passend onderwijs, dat is als witte
sneeuw,’ meent Luc Stevens. Immers,
als het startpunt van je denken over onderwijs de intermenselijke relatie tussen
leraar en leerling is, dan werkt het per
definitie pas als je elkaar verstaat, als
het ‘past’. In het MMvmbo willen we
inclusief onderwijs bieden aan alle vmbo
leerlingen: veel meer luisterend en kijkend à la Montessori dan voorschrijvend.

Bij de opzet gaan we niet te werk met een
blauwdruk maar we kiezen ervoor om bin
nen de uitgangspunten de werkwijzen naar
elkaar toe te laten groeien. De uitgangssitu
atie op de verschillende plekken verschilt
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p.s. De wereld
is onze school.
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Werkwijze Nijmegen in klas 1 bij de start
(2013-2014)
+	
Tijdens de talenttijd Talent en Natuur, Talent en
Oriëntatie, Talent en Expressie wordt geleerd
d.m.v. samenhangende thema’s waarbij leerlin
gen zoveel mogelijk praktisch bezig zijn.
+	
De leerlingen zitten tijdens de talenttijd samen
met leerlingen van alle niveaus. Zij leren met
en van elkaar.
+	
Bij de kernvakken Nederlands, wiskunde/reke
nen en Engels worden de leerlingen ingedeeld
in niveaus. Dit biedt de mogelijkheid om ieder
kind bij de kernvakken op het juiste niveau uit
te dagen.
+	
Er wordt veel gebruik gemaakt van laptops en
digitale leermiddelen.
+	
Er wordt gewerkt met een dagritme met vaste
begin- en eindtijden. Lesuitval wordt zoveel
mogelijk opgevangen.
+	
Iedere dag is er een vast contactmoment tus
sen de klas en de mentor. Er wordt geleerd om
goed om te gaan met het geven en ontvangen
van feedback.
+	
Leerlingen kunnen iedere acht weken gedu
rende een lesuur per week een keuzecursus
volgen; voorbeelden zijn: cu dance, Duits, jour
nalistiek, art, mountainbike en breien.
+	
Er wordt een lesuur Sportspecialisatie aange

boden aan leerlingen die daarvoor kiezen.
+	
Iedere periode van 8 à 9 weken wordt tijd
ingeruimd waarin leerlingen laten zien wat ze
geleerd hebben op cognitief, sociaal/emotio
neel en vaardighedengebied. Deze info wordt
gebruikt voor het invullen van de volgende
ontwikkelingsfase.
Bij het ontwerpen van het curriculum van de
talenttijd wordt gebruik gemaakt van het interna
tional primary curriculum (IPC). Het aansluiten bij
het IPC en de scholing biedt mogelijkheden om op
relatief korte termijn een omslag te kunnen maken
van een curriculum met aparte zaakvakken en cre
atieve vakken naar een curriculum dat past bij wat
nodig is in de 21e eeuw en waarbij de kerndoelen
van de onderbouw worden gedekt.
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Werkwijze Groesbeek in klas 1 en 2 bij de start
(2013-2014)
Op de locatie Groesbeek is gekozen om voor het
schooljaar 2013-2014 in zowel klas 1 als 2 te star
ten met een streefmodel dat zo goed mogelijk recht
doet aan de uitgangspunten van het MMvmbo.
+	
De leerlingen zitten tijdens de talent- en
interessetijd samen met leerlingen van alle
niveaus. Zij leren met en van elkaar.
+	
Tijdens talent- en interessetijd werken de
leerlingen met behulp van werkplannen aan
vragen die zij zelf hebben gesteld.
+	
Bij de kernvaardigheden Nederlands, wiskun
de/rekenen en Engels worden de leerlingen
ingedeeld op niveau. Dit biedt de mogelijkheid
om ieder kind bij de kernvaardigheden op het
juiste niveau uit te dagen.
+	
Wij maken veel gebruik van laptops en digitale
leermiddelen.
+	
Er wordt gewerkt met een dagritme met vaste
begin- en eindtijden. Lesuitval wordt zoveel
mogelijk opgevangen.
+	
Iedere dag start en eindigt de klas met de eigen
coach. De coach begeleidt de leerlingen bij alle
leervragen.
+	
De leerlingen werken met een map waarin
de leerlingen “bewijzen” verzamelen die iets
zeggen over leerprestaties en leerproces.

+	
Ouders worden regelmatig uitgenodigd op
school om te kijken naar voorstellingen en
exposities.
+	
Iedere periode van 8 à 9 weken wordt tijd
ingeruimd waarin leerlingen laten zien wat ze
geleerd hebben op cognitief, sociaal/emotio
neel en vaardighedengebied. Deze info wordt
gebruikt voor het invullen van de volgende
ontwikkelingsfase.
Omdat de coaches naar handvatten op zoek waren
om de leerlingen te begeleiden en omdat er een
sterke behoefte wordt gevoeld om het uitgangs
punt intrinsieke motivatie goed vorm te geven, is er
gezocht naar scholing voor docenten. De scholing
didactisch coachen van Frans Faber en Lia Voerman
blijkt aan te sluiten bij deze behoefte en is in het
schooljaar 2013-2014 ingezet.
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Ontwikkelingen van 2013 tot
2017 in de onderbouw
Vanaf de start van het MMvmbo in 2013
tot nu toe hebben alle betrokken docenten
een grote bijdrage geleverd aan de ontwik
keling van het MMvmbo. In 2013-2014 zijn
veel gesprekken gevoerd met docenten die
het zwaar hadden met het nieuwe concept
en die zich minder konden vinden in de
uitgangspunten. In de dialoog hebben de
kernteams veel richtinggevend en stimule
rend werk verricht.
In Nijmegen is het kernteam onderbouw
een belangrijke actor in de ontwikkeling
van de talentgebieden. Op de locatie
Groesbeek is op initiatief van het kernteam
gestart met de scholing didactisch coachen
en deze is van grote waarde. Het leren
stellen van vragen en het geven van feed
back heeft invloed op hoe je met leerlingen
omgaat, maar ook hoe je met collega’s
omgaat. Er is door de scholing didactisch
coachen een professionelere feedbackcul
tuur ontstaan die van grote waarde is voor
de dialoog die de kernteams voeren met de
collega’s. In 2016-2017 gaat de eerste scho
ling gespreksvaardigheden voor kernteam
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leden in Nijmegen volgens de principes van
didactisch coachen van start.
In de werkwijze in de onderbouw is de
inrichting gebaseerd op 4 verrichtingen
van docenten met hun leerlingen: men
tortijd/coachtijd, talentgebieden/talent
en interessetijd, kernvakken op niveau,
keuze-uren/keuzecursussen.7
Hieronder worden de ontwikkelingen
afzonderlijk besproken. Doel van het geven
van het overzicht is om het als startpunt
van een dialoog te gebruiken in ons eigen
leerproces.
MENTORTIJD/COACHTIJD
In 2013-2014 start het MMvmbo in Nijme
gen in klas 1. De eerstejaars groepen zijn
heterogeen samengesteld (basis, kader en
theoretisch). Een mentor heeft 23 leerlin
gen onder zijn/haar hoede. Het rooster
van 70 minuten les en 40 minuten per dag
keuzewerktijd (kwt) blijft zoals het was,
omdat de onderbouw MMvmbo, t/h en
h/v in één gebouw werken. Elk kwt wordt
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7  

De taal is (nog) niet
hetzelfde in Nijmegen
en Groesbeek

gebruikt als mentortijd. Nadat de nieuw
bouw is gerealiseerd wordt de dagindeling
MMvmbo aangepast. In 2016-2017 wordt
gewerkt met een 60 minutenrooster. Alle
groepen beginnen elke dag met een men
toruur.
In Groesbeek start in 2013-2014 het
MMvmbo in klas 1 en 2. Elke dag wordt
gestart met 60 minuten en geëindigd met
20 minuten coachtijd. Alle lessen duren
verder 60 minuten zowel in de onderbouw
als in de bovenbouw. De coachgroepen zijn
heterogeen samengesteld uit leerlingen
van klas 1 en 2. Coaches in de onderbouw
werken in duo’s. Elke coach heeft 12 leer
lingen onder haar/zijn hoede. In coachtijd
wordt voornamelijk met dubbele groepen
gewerkt (vanwege bekostiging).
Mentor/coachtijd heeft als belangrijkste
doel de relatie tussen mentor/coach op te
bouwen en te versterken. De mentor/coach
geeft feedback aan zijn/haar leerlingen en
dat is een belangrijk uitgangspunt van het
concept MMvmbo. Er worden individuele
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gesprekken gevoerd, presentaties aan de
hele groep gegeven zodat de leerlingen zelf
ook leren om op een goede manier feed
back te geven. Verder is er tijd voor lezen,
rekenen, het kijken van (jeugd)journaal en
documentaires, soms door leerlingen geko
zen. In Groesbeek vormt het gesprek over
het werkplan met de eigen leervraag van
de leerling de belangrijkste input van het
gesprek tussen coach en leerling.
TALENTGEBIEDEN/TALENT
EN INTERESSETIJD
De ontwikkeling van de talentgebieden
in Nijmegen en de talent en interessetijd
in Groesbeek start vanuit verschillende
uitgangsposities. In Nijmegen wordt in
het schooljaar 2012-2013 nog gewerkt
met een groot aantal zaakvakken (geschie
denis, aardrijkskunde, biologie, techniek,
natuurkunde, handenarbeid en tekenen).
Om de ontwikkeling naar talentgebie
den van de grond te krijgen is er door het
kernteam besloten om gebruik te maken
van het curriculum en lidmaatschap van
het international primary curriculum

(IPC). Dat curriculum is gestoeld op 21ste
eeuwse vaardigheden en maakt gebruik
van thema’s die jongeren echt aanspreken.
Heel belangrijk is bovendien dat de talen
ten van elk kind serieus genomen worden.
Inmiddels hebben de docenten van de
talentgebieden Talent en Natuur, Talent en
Expressie en Talent en Oriëntatie hun eigen
programma ontwikkeld. Er wordt gewerkt
met basiscursussen en met talentkaarten
waardoor leerlingen zelf keuzes kunnen
maken. In de Montimix weken worden
thema’s afgesloten.
In Groesbeek gaat het MMvmbo in 20132014 van start met een dagindeling waar
bij elke middag 2 uur talent en interessetijd
op het rooster staat. Leerlingen kiezen er op
grond van hun leervraag voor om te werken
in één van de drie grote lokalen. In lokaal
17 kan gewerkt worden met technische
hulpmiddelen en kunnen proefjes worden
gedaan, bovendien is er een keukentje,
lokaal 24 is het kunst en cultuur lokaal en
lokaal 7 is ingericht om inspiratie op het
gebied van geschiedenis, aardrijkskunde,

maatschappijleer en economie op te doen.
De docenten uit de voormalige leergebie
den worden de experts in de verschillende
lokalen. In de opeenvolgende jaren tot
aan 2016-2017 vinden er voortdurend
bijstellingen plaats om zo goed mogelijk te
kunnen voldoen aan de intrinsieke moti
vatie van de leerlingen. Daarbij speelt de
motivatie van de docenten ook steeds een
rol, naast de kerndoelen die voor de leer
gebieden gelden en natuurlijk de doorloop
naar de bovenbouw waar in aparte vakken
wordt gewerkt naar een diploma. In 20162017 is de opzet zo dat alle clustergroepen
1 uur onderwijs krijgen in elk leergebied:
mens & maatschappij, kunst en cultuur en
mens en natuur. Daarnaast zijn er 4 vrije
werkplanuren waarin de leerlingen werken
aan hun leervraag. Deze wordt verwerkt in
een werkplan. Het vak Duits wordt tijdens
de vrije werkplantijd aangeboden als extra
keuzemogelijkheid. Het kernteam onder
bouw speelt bij de voortdurende bijstelling
een belangrijke rol door het faciliteren van
de dialoog en het met nadruk gebruik ma
ken van de ‘wijsheid van de minderheid’8.
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8

‘wijsheid van de min
derheid’ verwijst naar
de Lewis-methode van
Deep Democracy die
ervoor zorgt dat elke
stem, ook een tegen
stem, gehoord wordt.


KERNVAKKEN OP NIVEAU
De vakken wiskunde/rekenen, Nederlands
en Engels worden in homogene groepen
aangeboden. Dit biedt de mogelijkheid
om groepsgewijze instructie te geven. En
leerlingen veel te laten oefenen waarbij
gerichte feedback wordt gegeven. Elke 8 à
9 weken kunnen leerlingen doorstromen
naar een groep op een ander niveau. De re
sultaten van de afgelopen jaren laten zien
dat deze manier van werken bij de kernvak
ken motiverend werkt voor de leerlingen.
Leerlingen krijgen hierdoor een realistisch
beeld van wat zij aankunnen en krijgen alle
kans zich te bewijzen. Soms kiezen leer
lingen er bewust voor om op een niveau
lager te opereren, bijvoorbeeld om zelfver
trouwen op de toen. Vaak proberen ze een
hoger niveau te bereiken.
KEUZE-UREN/KEUZECURSUSSEN
Vanaf het schooljaar 2013-2014 kunnen
leerlingen in Nijmegen wekelijks een uur
kiezen voor iets bijzonders (Duits, breien,
fotografie, CU-dance, supermarktkunde,
junior technovium, sport, arts, tijdschrift).
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In 2015-2016 gebeurt dat ook op de locatie
Groesbeek. Daar kunnen de leerlingen elke
woensdagmiddag kiezen voor 2 uur keuze
cursus zoals: sportspecialisatie, tijdschrift
maken, de school uit 2.0, techniek oriënta
tie, key code, enz.
Zowel in Nijmegen als in Groesbeek worden
elke periode nieuwe mogelijkheden aan
geboden. De keuze-uren/keuzecursussen
hebben als doel de leerlingen hun talenten
op allerlei gebied te laten exploreren.

Didactisch Coachen
Hoge verwachtingen concreet
maken met behulp van vragen,
feedback en aanwijzingen.
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De bovenbouw MMvmbo
In de vierde periode van 2015-2016 start
ten de tweedeklas leerlingen met het
eindexamenprogramma Dienstverlening
& Producten. Dat programma loopt door
in klas 3 en 4. Doel van het programma
Dienstverlening & Producten in het bo
venbouw MMvmbo programma is dat
leerlingen zich breed oriënteren en dat
zij door middel van het voeren van loop
baangesprekken met hun mentor/coach
hun talenten en hun interesses ontdekken.
Leerlingen kunnen elke 8 à 9 weken kiezen
voor een van de 7 beroepswerelden:

mens & techniek
mens & activiteiten
mens & zorg
sport & veiligheid
gastheerschap & culinair
evenementen & organisatie
vormgeving & ICT

Elke 8 à 9 weken is er een Montimix week.
In die week sluiten de leerlingen een pro
grammaonderdeel uit de beroepswereld af
en wordt er uitvoerig tijd besteed aan loop
baangesprekken en loopbaanoriëntatie.
Het eindexamenprogramma dat verweven
is in de beroepswerelden is het programma
Dienstverlening & Producten. De leerlingen
starten in de vierde periode van het tweede
leerjaar met de 4 profieldelen:
organiseren van een activiteit; presenteren,
promoten en verkopen; product maken en
verbeteren; multimediale producten ma
ken. Om te zorgen dat alle leerlingen zich
de vaardigheden van de eindtermen eigen
maken, is er een aantal keuzeregels opge
steld. Elke leerling moet de beroepswereld
mens & techniek één keer doorlopen en
datzelfde geldt voor de beroepswereld
vormgeving & ICT.
In de vierde periode van het derde leer
jaar tot de start van het examen kunnen
leerlingen keuzevakken kiezen. Die keu
zevakken worden ontwikkeld binnen de 7
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 eroepswerelden. Leerlingen kunnen ervoor
b
kiezen om zich breed te oriënteren, maar
als zij dat willen kunnen ze ze ook speciali
seren in een beroepswereld.

een portfolioprogramma Peppels. Het plat
form Peppels biedt een moderne mogelijk
heid van vastleggen, publiceren en delen.

RITME EN RUIMTE
In het gebouw de Berk in Nijmegen zijn
twee grote werkvloeren beschikbaar met
daarnaast lokalen die mogelijkheid bieden
om instructie te geven aan groepen. Er
kunnen ongeveer 100 leerlingen in een keer
geplaatst worden in het landschap waar de
leerling “zelfstandig” in kleine groepen kan
werken. Vanuit deze ruimte kunnen zij naar
de vakken gaan: voor uitleg over een leer
taak, werken in een specifieke ruimte aan
een leertaak of een bepaalde werkvorm
van een ander vak. Op de locatie Groesbeek
bepaalt de huidige indeling van de ruimtes
hoe het ritme eruit ziet.
PEPPELS
Binnen het MMvmbo is het uitgangspunt
om talenten en creativiteit aan te spreken.
Het proces is belangrijk. Om dat proces
goed vast te leggen maken we gebruik van
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Tenslotte
In 2012 is het idee voor het Modern Mon
tessori vmbo ontstaan. Dat wij nu, begin
2017, al zo ver zijn gekomen met de ont
wikkeling is te danken aan een aantal
belangrijke succes bepalende factoren:
De vmbo leerlingen die ervoor kiezen om
naar het Montessori College te komen en
hun ouders die open staan voor en blij zijn
met de nieuwe werkwijze.
Een grote groep enthousiaste collega’s die
bereid is om hun eigen werk drastisch te
veranderen “het lijkt wel of ik een nieuwe
baan heb”. Zij ontwikkelen materiaal en
scholen zich op allerlei manieren.

32

De kernteamstructuur die ervoor zorgt dat
de betrokkenheid bij onderwijs en begelei
ding door alle docenten gedragen wordt
en de gedreven kernteamleden die deel
uitmaken van de kernteams.
De visie en de bedoeling van het Montes
sori College Nijmegen/Groesbeek waarbin
nen het mogelijk is om een grootschalig
vernieuwingstraject aan te gaan.
Arianne Nas
februari 2017
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GROESBEEK
MMVMBO

BEUK

BERK

VWO/HAVO/VMBO-T

MMVMBO
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Kwakkenbergweg 27

Kwakkenbergweg 33

6562 AM Groesbeek

6523 MJ Nijmegen

6523 MJ Nijmegen

024 - 399 5560

024 - 328 3000

024 - 328 7000

grb.adm@montessoricollege.nl
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k33@montessoricollege.nl
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p.s. We geven
ruimte cadeau.
En grenzen.
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meer weten?
info@montessoricollege.nl
www.montessoricollege.nl

