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Inleiding  
 

Stel je eens voor dat je als jong kind niet in je ontwikkeling gehinderd wordt door een overstap 

van kinderdagverblijf naar kleutergroep. En dat je als kind van twaalf jaar gewoon op je eigen 

vertrouwde school kunt blijven om je verder te ontwikkelen. Dat je als kind van 0 tot 18 jaar op 

één plek leert en onderwijs krijgt en zo een vloeiende ontwikkeling kunt doormaken, een 

ontwikkeling naar een completer mens. 

Stel je eens voor dat je als kind zelf je leerdoelen mag bepalen. Dat je nieuwsgierigheid dagelijks 

geprikkeld wordt om meer en verder te leren. Dat je daardoor veel leert, omdat het je motiveert 

om te leren en je te ontwikkelen.  

Stel je eens voor dat je als kind uitgedaagd wordt om je eigen talenten te ontdekken. Dat je de 

ruimte krijgt om te leren op een plek die jou het beste past: binnen, buiten, zittend, liggend, 

spelend of ontdekkend. Dat de buitenomgeving net zo leerzaam en uitdagend is als de binnenkant 

van de school. 

Stel je eens voor dat leren en bewegen in complete harmonie met elkaar zijn. Dat bewegen het 

leren versterkt en daarom een vaste plek heeft in het onderwijs en in het gebouw.  

Stel je eens voor dat school en kinderopvang een prikkelend en uitdagend begin zijn van een 

leven lang leren. Waar niet alleen kennis en vaardigheden worden geleerd, maar waar je vooral 

leert nieuwsgierig te zijn en hoe die nieuwsgierigheid je nu en in de toekomst kan helpen om 

verder te komen. 

Stel je eens voor als de leraar ook je coach, inspirator, trainer, motivator en begeleider is. En dat 

die je helpt om te zien welke leerdoelen bij je passen. 

 

Dát is de Montessori Campus Almere. In dit visiedocument leggen we uit wat onze visie op het kind 

en het onderwijs is. Dit document is de basis voor de ontwikkeling van Montessori Campus Almere 

0-18, kortweg Campus. Ons visiedocument is een raamwerk waarbinnen de in de toekomst 

uitgewerkte plannen zullen passen. In die zin is het een groeidocument: het groeit en ontwikkelt de 

komende jaren met ons mee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeswijzer 
Deze visie is voorzien van een Montessori-wiki. Klik op de rode woorden en u krijgt meer informatie 

en achtergrond over het betreffende woord. Op diverse plekken zijn er tevens interne links 

gemaakt, die leiden naar een hoofdstuk met meer informatie over het betreffende onderwerp. 

 

Omwille van de leesbaarheid is steeds ‘hij’ gebruikt in de tekst. Waar ‘hij’ staat kan uiteraard ook 

‘zij’ worden gelezen.  

 

In dit document wordt gesproken over de Montessori Campus Almere. Dit is een werktitel. In een 

later stadium zal de schoolnaam worden vastgesteld.   
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Waarom een Montessori Campus? 
 

Wij zijn ervan overtuigd dat het oprichten van een Montessori Campus de beste keus is die we 

kunnen maken. Een Campus maakt alles mogelijk dat wij met onderwijs willen bereiken. Op de 

Campus kunnen kinderen zich ontwikkelen op een manier die in het huidige opvang- en 

schoolsysteem niet mogelijk is. Hoe zijn we tot deze overtuiging gekomen? 

 

Om antwoord te geven op die vraag, gaan we terug in de tijd. Binnen de Almeerse Scholengroep 

(ASG) bestaat al langer de wens om het onderwijs te innoveren. In de vorige koersplanperiode 

(2015-2018) hebben we met de ontwikkelgroep Innovatie onderzoek gedaan naar de 

mogelijkheden voor een zachte overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Tegelijkertijd, 

synchroon aan dit proces, vormden de montessori-basisscholen van ASG met het Montessori 

Lyceum Flevoland een montessori-community. Ook bij die community was de goede overgang van 

groep 8 naar de brugklas een belangrijk punt.  

 

In 2018 ontwikkelde ASG een nieuwe koers voor 2019-2022. Er werden meerdere meedenksessies 

georganiseerd waarbij medewerkers input konden leveren. Gedurende dit traject is besloten de 

twee processen samen te voegen zodat die elkaar kunnen versterken en verrijken. Zo ontstonden 

de eerste plannen voor de Campus. In eerste instantie werd gefocust op een goede samenwerking 

tussen primair en voortgezet onderwijs, later werd het plan gecompleteerd door de toevoeging van 

kinderopvang. Zo is het idee voor een Montessori Campus geboren.  

 

Het strategisch beleidsplan voor ASG, Koers 22, is in 2019 vastgesteld. De Montessori Campus past 

uitstekend in de ambities uit dit plan. De ondertitel van Koers 22 is Leren in verbinding. Het zou 

heel goed de ondertitel van dit visiedocument kunnen zijn. De verwevenheid van onze plannen met 

Koers 22 toont aan dat heel ASG achter de plannen voor de Campus staat. Het geeft de Campus 

meerwaarde om onderdeel te zijn van ASG. Deze grote onderwijsorganisatie biedt talloze kansen 

op het gebied van professionalisering en innovatie. We werken samen met mensen en organisaties 

binnen ASG, maar ook daarbuiten. Ouders en instanties in de stad zijn belangrijke 

samenwerkingspartners voor onze Campus.  

Hieronder vertellen we meer over onze zes redenen.  

 

Reden 1: Een kind ontwikkelt zich organisch 

Een kind ontwikkelt zich met horten en stoten, met grote en kleine stappen, maar niet in 

afgesloten periodes. Toch kent het huidige opvang- en schoolsysteem twee keer een brute knip. 

Eén keer als het kind vier is en de overstap maakt van kinderopvang naar basisschool en één keer 

als het kind 12 is en naar het voortgezet onderwijs gaat. Met de vorming van de Montessori 

Campus halen we deze breuklijnen er tussenuit.  

De Campus bestaat uit kinderopvang, primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Samen vormen 

deze drie onderdelen één organisch geheel. Zo kunnen we een optimale, doorlopende en 

dynamische ontwikkeling van het kind garanderen. Kinderen krijgen de gelegenheid om zich op 

hun eigen tempo en manier te ontwikkelen: van baby en peuter tot puber en jongvolwassene.  
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Montessori Campus 
 

Reden 2: Montessorionderwijs is actueler dan ooit 

Alhoewel de ideeën van Maria Montessori over onderwijs al bijna honderd jaar oud zijn, zijn ze 

actueler dan ooit. In de huidige maatschappij is het van groot belang te kunnen omgaan met 

vrijheid en verantwoordelijkheid en moderne vaardigheden als samenwerken te beheersen. Het 

ontwikkelen hiervan staat centraal in het montessorionderwijs.. 

Montessorionderwijs streeft ernaar om maximale vrijheid te bieden. Leerlingen kunnen - binnen 

grenzen - zelf kiezen voor een eigen tempo, leerweg en leerstijl. Vrijheid in gebondenheid is een 

belangrijk gegeven. Kinderen leren op de Campus dat vrijheid ophoudt als jouw individuele vrijheid 

de vrijheid van de mensen om je heen aantast. Kinderen leren dat ze onderdeel zijn van een 

samenleving en dat daar verantwoordelijkheden en regels bij horen. Dit 

verantwoordelijkheidsgevoel kunnen kinderen in ervaring brengen op onze Campus.. 

Digitalisering ontwikkelt zich exponentieel snel. De beroepen die kinderen in de toekomst 

beoefenen zullen digitale kennis van hen eisen die we nu nog niet kunnen onderwijzen, omdat die 

kennis simpelweg nog niet voorhanden is. Daarom is het des te belangrijker dat kinderen 

toekomstbestendige vaardigheden leren zoals samenwerken, plannen en zelf verantwoordelijk zijn 

voor je leerproces. De 21e eeuwse vaardigheden komen terug in het montessorionderwijs. 

 

Reden 3: Montessorionderwijs biedt kansen voor alle leeftijden 

Van origine richtte Maria Montessori zich alleen op het jonge kind: het kind van 0 tot 12. Maar 

omdat het onderwijs goed aansluit op de ontwikkelingen in deze tijd, en vanuit het gegeven dat de 

ontwikkeling van een kind niet ophoudt bij de leeftijd van 12 jaar, kunnen wij maar tot één 

conclusie komen: wij willen montessorionderwijs aanbieden in zowel primair als voortgezet 

onderwijs.  

Montessorionderwijs in het voortgezet onderwijs bestaat al, ook in Almere. Maar in onze ogen is 

kan dit nog worden versterkt en uitgebouwd. Het gedachtengoed van Maria Montessori kan in het 

voortgezet onderwijs nog verder doorontwikkeld worden. Als het gaat om vakoverstijgend werken 

en doorlopende leerlijnen kan het voortgezet onderwijs veel van het primair onderwijs leren. Voor 

de Campus ontwikkelen wij daarom een nieuwe vorm van voortgezet montessorionderwijs. Zo kan 

de Campus een mooie start zijn van een leven lang leren.   
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Reden 4: Onderwijsinnovatie in het belang van het kind 

Onderwijsvernieuwing moet in het belang van het kind zijn. De ontwikkelingsmogelijkheden die wij 

op het gebied van onderwijsinnovatie willen nastreven, komen samen in de Campus. Wij creëren 

op deze manier de meest innovatieve vorm van montessorionderwijs. 

Een ontwikkelingsmogelijkheid die wij verder willen doorvoeren, is het uitbouwen van de 

doorgaande leerlijnen. Doorgaande leerlijnen vormen een wezenlijk onderdeel van het 

montessorionderwijs. Wij willen een échte doorgaande leerlijn, niet van 4 tot 12 jaar, maar van 0 

tot 18 jaar. De beste manier om dat te bereiken is door het oprichten van een opvang- en 

onderwijsvoorziening van 0 tot 18 jaar waarin kinderopvang, PO en VO één geheel vormen. Dat de 

kinderopvang erbij hoort is wezenlijk. Kinderen doorlopen zo hun volledige ontwikkeling binnen het 

montessorionderwijs, waardoor we hen zo optimaal mogelijk kunnen begeleiden.  

Het is van belang dat onderwijsvernieuwing stoelt op wetenschappelijk verkregen inzichten. 

Montessorionderwijs, dat tot vernieuwingsonderwijs behoort, heeft deze bewijslast reeds geleverd. 

Uit de praktijk blijkt dat montessorikinderen socialer spelen en meer oog hebben voor eerlijkheid 

en rechtvaardigheid. Na afloop van de basisschool schrijven ze creatievere essays, beschikken ze 

over een grotere woordenschat en hebben ze meer oog voor maatschappelijke vraagstukken. 

 

Reden 5: Een impuls geven aan het onderwijs in Almere 

De Montessori Campus komt in Almere Hout/Oosterwold. Deze nieuwe wijk heeft zowel 

kinderopvang als basis- en voortgezet onderwijs nodig. De bijzondere onderwijsvorm van de 

Campus past goed in Almere Hout/Oosterwold. Een belangrijk deel van de mensen die zich hier 

vestigen zijn pioniers en mensen die bewuste keuzes maken. De ervaring leert dat mensen die 

bewuste keuzes maken vaak kiezen voor een vorm van vernieuwingsonderwijs, zoals 

montessorionderwijs. 

Met de oprichting van de Campus geven we een impuls aan de kinderopvang en het onderwijs in 

Almere. We sluiten hiermee aan bij de wensen van het Rijk en de gemeente Almere. In de politiek 

wordt veel gesproken over een vloeiende overgang van primair naar voortgezet onderwijs. 

Bovendien investeert het Rijk in voor- en vroegschoolse educatie om de overstap naar de 

basisschool soepel te laten verlopen. Met deze vorm van peuteronderwijs kan een taalachterstand 

al op jonge leeftijd gesignaleerd en aangepakt worden. Onze Campus is een uitstekende plek om 

peuteronderwijs vorm te geven. De oprichting van Junior High is een ontwikkeling die je in meer 

grote steden ziet. Almere kan als grote groeistad niet achterblijven bij deze vorm van 

onderwijsvernieuwing.  

 

Reden 6: uitwisseling van ruimte, materialen, kennis en kunde 

Doordat kinderopvang, primair onderwijs en voortgezet onderwijs straks in één pand huizen, 

kunnen ruimte en materialen worden gedeeld. Een handwerklokaal, keuken of laboratorium kan 

zowel door primair als voortgezet onderwijs gebruikt worden. Ook materialen kunnen worden 

uitgewisseld. Kennis en kunde die aanwezig is bij de één, kan worden gedeeld met de ander. Denk 

bijvoorbeeld aan de inzet van vakleerkrachten. Een team van conciërges kan gezamenlijk 

verantwoordelijkheid dragen voor de dagelijkse gang van zaken in en rond het gebouw. Dit heeft 

ook voordelen voor de bedrijfsvoering van de Campus.  
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Conclusie 

De Campus biedt volop kansen. Voor leerlingen, voor leraren en voor Almere. De Almeerse Scholen 

Groep (ASG) gaat de uitdaging graag aan. We hebben met twee basisscholen en een middelbare 

school voor montessorionderwijs veel kennis en kunde in huis om van de Campus een succes te 

maken. Laten we aan de slag gaan! 
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Uitgangspunten 
 

Onze missie 

Ieder kind is zichzelf en daarmee uniek! Ons montessorionderwijs werkt vanuit vertrouwen in de 

mogelijkheden van ieder mens om zich via een eigen weg te ontwikkelen tot een zelfstandig, 

zelfbewust, creatief en ondernemend persoon.  

 

Onze visie 

De Montessori Campus is een ontmoetingsplek waar het kind groeit, ontwikkelt en ontdekt wie het 

is en wat het wil worden, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Wij hebben de 

overtuiging dat ieder kind vanuit een natuurlijke nieuwsgierigheid leert. Wij ondersteunen het kind 

om verantwoordelijkheid in het eigen leerproces te nemen.  

 

Leidende principes van Montessori  
Montessorionderwijs heeft tot doel kinderen onafhankelijkheid, eigenwaarde en vertrouwen te 

geven. Wij geloven dat deze drie eigenschappen van groot belang zijn voor een kind. Het zijn 

randvoorwaarden om goed tot ontwikkeling te kunnen komen, zodat kinderen doorgroeien tot 

adolescenten die hun bijdrage aan de wereld kunnen geven. Op de Campus geven we onderwijs 

aan de hand van vier leidende principes uit het gedachtegoed van Maria Montessori. Deze vier 

principes staan tevens garant voor onze onderwijskwaliteit.. 

 

1. Uniciteit → Ieder kind mag zichzelf zijn en is daarmee uniek. Dat geven we graag de 

ruimte. We erkennen de individualiteit van het kind en passen ons onderwijs daarop aan.  

2. Ontwikkelingsfasen → Kinderen ontwikkelen zich in verschillende fasen. Wij richten ons 

onderwijs zo in, dat we een organische en dynamische ontwikkeling mogelijk maken. 

Kinderen ontwikkelen zich in verschillende fasen. Wij richten ons onderwijs zo in, dat we 

een organische en dynamische ontwikkeling mogelijk maken. 

3. Betekenisvol onderwijs → Betekenisvol onderwijs bieden en materiaal inzetten om lesstof 

concreet en uitdagend te maken, is dagelijks aan de orde op onze Campus.  

4. Eigen ontwikkeling → Ieder kind heeft recht op zijn eigen ontwikkeling. Onze coaches 

sturen bij, ondersteunen en motiveren. 

 

Kernwaarden 
De Campus heeft vijf kernwaarden die de rode draad zijn voor de opvang en het onderwijs die wij 

aan kinderen bieden. De kernwaarden vormen samen met de leidende principes onze 

uitgangspunten. Met behulp van deze vijf kernwaarden kunnen wij opvang en onderwijs bieden 

met hoofd, hart en handen.   

 

 

Vertrouwen 

Vertrouwen - in jezelf en in je eigen kunnen - is belangrijk om goed tot leren te kunnen komen. 

Daarnaast is het ook belangrijk dat de mensen om je heen – je speelvriendjes, je groepsgenoten, 

je leraren, je collega’s – vertrouwen in jou hebben en dat ook laten zien. Op onze school hebben 

we hoge verwachtingen van ieder mens en hebben we vertrouwen dat die verwachtingen worden 

waargemaakt.  
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Verantwoordelijkheid 

Verantwoordelijkheid kun je oefenen en ervaren op de Campus . Een kind krijgt 

verantwoordelijkheid voor zijn eigen ontwikkeling en leren. Onze leerlingen hebben ieder hun eigen 

verantwoordelijkheid, maar leren ook dat je samen leeft en dat je elkaar helpt als dat nodig is. Ze 

leren zich verantwoordelijk te voelen voor elkaar.  

 

 

 

Autonomie 

Op onze school zijn zelfsturing, zelfreflectie, zelfkennis en zelfbewustzijn de basis van de 

autonomie van zowel het kind als de medewerkers. We geven kinderen eigenaarschap over hun 

leerproces en organiseren dit coöperatief. Kinderen leren niet alleen zelf aan het roer te staan, 

maar ze leren ook in verbinding te blijven met hun sociale omgeving.  

 

Socialisatie  

Je bent niet alleen op de wereld. Je hebt mensen om je heen met wie je samen kunt werken, 

bouwen en spelen. Het kind is onderdeel van onze maatschappij en onze maatschappij is onderdeel 

van de wereld. Kosmisch onderwijs, medeburgerschap, je inzetten voor een gemeenschap leer 

je door te doen en te ervaren op de Campus, onze eigen mini-maatschappij. Zo ontwikkelen 

kinderen zich tot jongvolwassenen die in de 21e eeuw hun steentje kunnen bijdragen. dragen.  

 

Uniciteit  

Ieder mens is uniek. Iedereen is vrij om te zijn wie hij wil zijn en krijgt daar de ruimte voor. Onze 

coaches doen er alles aan om de individualiteit van kinderen te zien en te erkennen. Ze passen hun 

begeleiding en onderwijs aan aan de identiteit van het individuele kind. Leerlingen hebben hierdoor 

de vrijheid zich te ontwikkelen volgens een eigen patroon.  

  

Vertrouwen 

Verantwoordelijkheid

AutonomieSocialisatie

Uniciteit 
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Onderwijsconcept  
 

Ons onderwijsconcept komt voort uit de vier leidende principes uniciteit, ontwikkelingsfasen, 

betekenisvol onderwijs en eigen ontwikkeling. In ons onderwijsconcept zijn tevens onze 

kernwaarden zichtbaar. Hieronder lichten wij ons onderwijsconcept puntsgewijs toe. 

 

Individualiteit 

Individualiteit is één van de basisbeginselen op onze Campus. Bij individueel onderwijs hebben we 

respect voor de eigenheid van ieder individu. Als kinderopvang en als school bieden we kinderen de 

vrijheid die ze nodig hebben om zich volgens eigen patroon, tempo en aard te kunnen ontwikkelen. 

Eén van de bekendste uitspraken van Maria Montessori is niet voor niets ‘Help mij het zelf te 

doen’. Dit motto gaat uit van de individualiteit van het kind, maar erkent ook dat het kind zich 

ontwikkelt in relatie tot de omgeving. Leeftijdsgenootjes en volwassenen dragen bij aan de 

ontwikkeling van het kind en zijn daarom partners in het leerproces. Volwassenen hebben op de 

Montessori Campus een coachende rol. Leeftijdsgenoten zijn belangrijk om mee te leren 

samenwerken. belangrijk om mee te leren samenwerken.  

 

Vrijheid in gebondenheid 

Wij willen het individu alle ruimte en vrijheid geven om zich te ontwikkelen in een eigen tempo en 

op een eigen manier. We hebben een rotsvast vertrouwen in de positieve motivatie waarover 

iedereen beschikt en doen er alles aan deze positieve motivatie de ruimte te geven door vrijheid 

aan leerlingen te geven. Vrijheid kent echter ook grenzen. Dit noemen wij vrijheid in 

gebondenheid. Er zijn afspraken op de Campus die vrijheid beperken. Denk aan wettelijke eisen 

op het gebied van onderwijs en kinderopvang, algemene normen en waarden en de cultuur. Ook 

geldt altijd de vuistregel dat vrijheid ophoudt wanneer de vrijheid van anderen in het geding komt.   

 

Eigenaarschap en zelfsturing 

Op onze Campus zijn leerlingen zelf eigenaar van hun leerproces. Intrinsieke motivatie van het 

kind is een belangrijke bron om tot leren en ontwikkeling te komen. Deze bron noemen we de 

innerlijke vlam. Door die dagelijks aan te spreken, ontwikkelen onze leerlingen zelfsturing. Deze 

eigenschap is belangrijk voor de persoonsvorming van onze leerlingen, voor hun vermogen om 

samen te leven en voor hun toekomstige beroep. Leerlingen leren reflecteren en kritisch nadenken 

over zichzelf en over de wereld om hen heen: vaardigheden waarvan ze hun hele leven profiteren 

en die bovenaan staan in ons onderwijs. Zo leggen we de basis voor een leven lang leren. 

Eigenaarschap wordt vooral aangemoedigd door leerlingen keuzes voor te leggen. Met goede 

coaching helpen we ze bij het maken van die keuzes. helpen we ze bij het maken van die keuzes.  

 

Kosmisch onderwijs 

Bij kosmisch onderwijs leren kinderen dat ze zowel een individu zijn als onderdeel zijn van de 

natuur en de samenleving. Ze zijn onderdeel van een groter geheel en alles staat in relatie tot 

elkaar. Hierdoor ontwikkelen kinderen bereidheid om in het belang van de gemeenschap te 

werken. Als we kosmisch onderwijs vertalen naar de dagelijkse praktijk betekent dit dat kinderen 

de samenhang ontdekken tussen alles wat ze leren, we geven daarom betekenisvol onderwijs. 

Hiervoor laten we vastomlijnde vakken en methodes los. Kosmisch onderwijs leert ons ook onze 

Campus als gemeenschap te zien. Binnen deze leergemeenschap willen we kinderen de samenhang 

laten ervaren en hen leren dat ze onderdeel zijn van een groep. Dit draagt bij aan de ontwikkeling 

van goed burgerschap. ontwikkeling van goed burgerschap.  
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Ontdekkingsreis en portfolio 

Op onze Campus gaan leerlingen zelf op onderzoek uit, passend bij hun leeftijd en ontwikkeling. 

Tijdens deze ontdekkingsreis zoeken ze naar antwoorden op vragen die ze zelf geformuleerd 

hebben. Op deze manier doen kinderen nieuwe kennis en ervaringen op. Zij hebben hiervoor 

allerlei middelen tot hun beschikking. Tijdens hun reis kunnen kinderen een rol aannemen die bij 

hen past: de maker, de ontwerper, de onderzoeker, de pionier, de verkenner, de kapitein. Na hun 

reis doen de kinderen verslag op een manier die bij hen past. De presentatie komt in een portfolio 

dat gedurende de gehele schoolperiode meegroeit met het kind.  

 

 

Leren in een coachgroep en met een coach 

Leerlingen zijn onderdeel van een coachgroep. Samen met deze groep beginnen en eindigen ze 

elke dag. Het overige deel van de dag vult ieder kind individueel in, afhankelijk van het individuele 

ontwikkelingsplan. In de coachgroep leren kinderen samenwerken: ze leren van en met elkaar.  

Een coachgroep wordt bijgestaan door een coach die kinderen aan de hand neemt. Zo kunnen ze 

hun eigen leervragen formuleren en beantwoorden. De coach is onderdeel van een team van 

deskundige collega’s die op diverse onderdelen vakkennis in huis hebben om leerlingen te 

begeleiden om het antwoord op hun vraag te ontdekken. De coach is de steun en toeverlaat van 

ieder kind. Hij kan verschillende rollen op zich nemen: begeleider, loods, toezichthouder, 

instructeur, trainer, feedbackgever, vakexpert en motivator. De medewerkers zijn in staat de rol 

aan te nemen die past bij het kind en zijn leervraag. Hierdoor is maatwerk gegarandeerd. In het 

hoofdstuk ‘Coach’ vertellen we hier meer over. vertellen we hier meer over. 
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In de coachgroep vormen verschillende leeftijden samen één groep. Dit betekent dat leerlingen 

ervaren om de jongste, de middelste en de oudste van een groep te zijn. Ze leren hulp te krijgen 

én te geven in de groep.  

 

Individueel ontwikkelingsplan en kindvolgsysteem 

Ieder kind heeft een eigen ontwikkelingsplan dat past bij zijn leeftijd en ontwikkeling. Op deze 

manier is het onderwijsprogramma in volledige harmonie met de leervragen en de 

ontwikkelingsfase van het kind. Het kind heeft zelf zeggenschap over de inhoud van het 

ontwikkelingsplan. Daardoor ervaren kinderen onafhankelijkheid, eigenwaarde en vertrouwen in de 

eigen persoonlijkheid. Door te werken met individuele ontwikkelingsplannen in plaats van met 

groepsplannen hebben kinderen niet te maken met leer- en ontwikkelingsachterstanden. We 

spiegelen het kind immers aan zichzelf, niet aan de groep waar hij onderdeel van is. Kinderen met 

een ontwikkelingsvoorsprong behandelen wij niet als uitzondering. Wij helpen hen om hun 

mogelijkheden ten volle te benutten. Op onze Campus bestaan barrières tussen jaargroepen niet. 

Het individuele ontwikkelingsplan koppelen wij aan ons kindvolgsysteem. Zo kunnen we de 

ontwikkeling van kinderen goed analyseren. 

 

In het individuele ontwikkelingsplan staan cognitieve leerdoelen, maar ook leerdoelen als 

creativiteit, samenwerking, kritisch denken, persoonsvorming, socialisatie en ICT-geletterdheid. 

Hierdoor ontwikkelen leerlingen een breed scala van kennis en vaardigheden. Het ontwikkelen van 

vaardigheden en kennis gebeurt in de coachgroep, door te doen en door samen te werken. In onze 

opvatting is samenwerking een kernvaardigheid die niet alleen socialisatie bevordert, maar ook de 

effectiviteit van het leren vergroot. Het persoonlijke programma bestaat uit verplichte onderdelen 

en zelf gekozen onderdelen. Vanaf de ontwikkelingsfasen ‘de wetenschapper’ en ‘de betrokkene’ 

zijn ook de eindexameneisen per schoolsoort richtinggevend. Basisvakken zoals taal/Nederlands, 

rekenen/wiskunde en Engels worden integraal en per onderdeel aangeboden. aangeboden. 

 

Betekenisvol leren 

Kinderen op de Montessori Campus leren niet omdat het moet, maar omdat ze het willen. Het is 

daarom van belang dat kinderen ervaren wat de betekenis is van kennis en vaardigheden. Onze 

Campus is een rijke leeromgeving waar de betekenis van leren dagelijks kan worden gezien, 

geproefd, gehoord, gevoeld en ervaren. We mixen schools en informeel leren bewust met elkaar 

omdat wij zien dat dit de kennis verrijkt. Sport, cultuur, kunst, natuur en elementen uit de 

arbeidsmarkt lopen door het curriculum heen waardoor we betekenisvol onderwijs kunnen 

aanbieden. Spelen, creëren, werken en leren zijn in evenwicht met elkaar. Het ontdekken van 

samenhang tussen kennis en vaardigheden is ook onderdeel van betekenisvol onderwijs. kennis en 

vaardigheden is ook onderdeel van betekenisvol onderwijs.  

 

Doorgaande leerlijn 0-18 

De Campus is een eenheid voor alle kinderen van 0 tot 18 jaar. De overgang tussen opvang en 

school, de overstap naar een andere school of bij het wisselen van leerjaar hanteren wij bewust 

niet. Wij zien dat dit barrières zijn die altijd een stagnatie in de ontwikkeling van het kind 

betekenen. Op onze Campus zien we ieder kind als een uniek individu. Bij groepsindelingen houden 

we niet alleen rekening met de leeftijd van het kind, maar vooral met de persoonlijke ontwikkeling, 

leerdoelen, interesse en behoeften. Zo creëren we een doorgaande leerlijn van 0 tot 18 jaar. Vanaf 

de tienerleeftijd maken kinderen een keuze voor een richting. De keuze voor een schoolniveau 

gebeurt niet zoals elders met 12 jaar, maar als het kind eraan toe is.  
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Inclusief onderwijs optima forma 

Ieder kind is zichzelf en daarmee uniek. Iedereen hoort erbij zoals hij is. De Campus biedt inclusief 

onderwijs: iedereen telt mee en iedereen doet mee. We sluiten niemand uit. Ieder kind ontwikkelt 

zich op een eigen tempo en manier. Zo ontdekt een kind wie hij is en wat zijn talenten zijn. Ieder 

kind wordt uitgedaagd op het eigen niveau en daarvoor gebruiken we een individueel 

ontwikkelingsplan. Op onze Campus valt ieder kind op door zijn uniciteit. Daarom past iedereen 

binnen onze gemeenschap.  

 

Kwaliteitszorg 

Op onze Campus hanteren we een kwaliteitscyclus die past bij onze visie op leren en ontwikkelen. 

Dit gaat veel verder dan het uitsluitend meten van kwaliteit. De kwaliteit van ons onderwijs is 

voortdurend in ontwikkeling. Binnen onze organisatie hebben wij een growth mindset, dit 

principe geven wij ook onze leerlingen mee. principe geven wij ook onze leerlingen mee. 

Als school leggen wij verantwoording af aan onszelf, onze leerlingen en hun ouders. We leggen ook 

verantwoording af aan de Inspectie van het Onderwijs. Wij werken met Triband Verantwoorden. 

Hierdoor kunnen wij verantwoording afleggen over de opbrengst van het onderwijs, op basis van 

de landelijke normen, de waarden van de school en de ontwikkeling van het kind. Leeropbrengsten 

zijn meer dan alleen cognitieve vaardigheden; het is het geheel van weten, doen, samenleven 

en zijn van kinderen.meer dan alleen cognitieve vaardigheden; het is het geheel van weten, doen, 

samenleven en zijn van kinderen. 

 

Materialen 

Wij willen de juiste omgeving creëren waardoor kinderen eerder geneigd zijn om de mogelijkheid 

voor ontwikkeling aan te grijpen. Op onze Montessori Campus bieden we het leeraanbod op 

verschillende manieren aan: zintuigelijk, motorisch, talig, mathematisch, sociaal en esthetisch. We 

zetten diverse materialen in om dit mogelijk te maken.  

 

De dynamische schooldag  

In onze Campus neemt bewegen een 

centrale plek in. Beweging is een 

uitgangspunt in ons onderwijs. Door te 

bewegen komen we als mens volledig in 

balans en blijven we in balans. Bewegend 

leren stimuleert het cognitieve proces: 

beweging versterkt het leren, leerstof blijft 

beter hangen en kinderen behouden hun 

motivatie als de schooldag afwisselend is. 

Moderne digitale middelen ondersteunen 

dit. Zo kunnen een gymles en een rekenles 

geïntegreerd worden. Ook software van 

lesprogramma’s worden gebruikt om 

bewegen en leren te combineren.  
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Ons gebouw is beweegvriendelijk. Het inspireert kinderen om minder te zitten en meer te 

bewegen. Dit vergroot hun motoriek. Het stimuleert hun innerlijke vlam en prikkelt de natuurlijke 

nieuwsgierigheid. De routes die door de school lopen dagen uit om te bewegen. In de fotocollage 

hieronder staan enkele voorbeelden van beweegroutes door een school in Denemarken: de 

Frederiksbjerg Skole. In de gang hangen ringen aan het plafond, er is een atletiekbaan geschilderd 

op de vloer (verboden te slenteren!) en er hangen slingertouwen. In plaats van met de trap kun je 

naar boven via een klimwand.  prikkelt de natuurlijke nieuwsgierigheid. De routes die door de 

school lopen dagen uit om te bewegen. In de fotocollage hieronder staan enkele voorbeelden van 

beweegroutes door een school in Denemarken: de Frederiksbjerg Skole. In de gang hangen ringen 

aan het plafond, er is een atletiekbaan geschilderd op de vloer (verboden te slenteren!) en er 

hangen slingertouwen. In plaats van met de trap kun je naar boven via een klimwand.  

Ook buiten is bewegen volledig geïntegreerd in het onderwijs. Het schoolplein nodigt uit tot 

bewegend leren en ondersteunt het leerproces. Denk aan cijfertabellen en het alfabet die op de 

grond zijn geschilderd, of topografie leren aan de hand van een interactieve wereldkaart.  

Het schoolplein is multifunctioneel. Kinderen kunnen er spelen, ontdekken en bewegend leren. 

Tieners kunnen er trainen, sporten en bewegend leren. De gymlessen krijgen een andere dimensie 

en sluiten beter aan bij de doelgroep. Het schoolplein wordt openbaar en kan dus ook door mensen 

uit de buurt en sportverenigingen gebruikt worden als ontmoetingsplaats en als beweeg- en 
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sportlocatie. Zo krijgt ons schoolplein ook de functie van playground voor de wijk. Op deze manier 

is onze mini-maatschappij onderdeel van een groter geheel. 

 

Ontwikkelingsfasen 
 

Binnen de Montessori Campus staat de ontwikkeling van het kind centraal. Niet de leeftijd, maar de 

ontwikkelingsfase van het kind is leidend in het onderwijs dat wij bieden. Die ontwikkelingsfase zijn 

onderdeel van een leven lang leren. Het is de kracht van de Campus dat er geen harde 

overgangen zijn tussen de verschillende ontwikkelingsfasen. Een kind groeit vloeiend door van 

kinderopvang naar de basisschool. Een tiener hoeft zich in de enerverende beginjaren van de 

puberteit niet te oriënteren op een nieuwe school, maar stroomt zodra hij daar klaar voor is naar 

de volgende fase door. Groeien en ontwikkelen doe je in je eigen tempo: je hoeft aan het begin 

nog niet te bepalen waar je uitkomt.: je hoeft aan het begin nog niet te bepalen waar je uitkomt. 

 

Op onze Campus worden leerlingen in een groep ingedeeld naar ontwikkelingsfase. Wij 

onderscheiden vijf ontwikkelingsfasen tussen 0 en 18 jaar. Ieder kind doorloopt deze fasen in een 

ander tempo. Het ene kind kan veel langer over een bepaalde stap in de ontwikkeling doen dan het 

andere kind. Het montessorionderwijs biedt ruimte aan deze verschillen. Tevens prikkelt het 

kinderen, doordat ze zien dat sommige kinderen verder zijn dan zij. 

 

Voor elke fase geldt dat een voorbereide omgeving belangrijk is zodat we met ons onderwijs de 

natuurlijk aanwezige nieuwsgierigheid blijven prikkelen. Daarnaast zijn onze medewerkers goed in 

het herkennen van gevoelige perioden bij een kind, in deze periode staat een kind optimaal open 

voor het leren van vaardigheden of kennis. Deze gevoelige perioden komen in alle leeftijdsfasen 

voor. De vijf ontwikkelingsfasen gaan voor een deel gelijk op met een bepaalde leeftijdsgroep. Bij 

elke fase geven we de leeftijdsgroep aan. Het is echter belangrijk om te onthouden dat de fase niet 

gelijk staat aan deze leeftijdsgroep. Als wij spreken over leeftijdsgroepen is dat altijd een globale 

aanduiding voor een ontwikkelingsfase, geen afbakening. Liever duiden wij de verschillende 

ontwikkelingsfasen aan met archetypes die als metafoor dienen. Op onze Campus sluiten wij met 

begeleiding en materialen aan bij de diverse ontwikkelingsfasen. met begeleiding en materialen 

aan bij de diverse ontwikkelingsfasen.  

 

De verzamelaar 

De fase van de verzamelaar komt globaal overeen met de leeftijd van 0 tot 3 jaar. In 

deze fase is het kind volop bezig met het verzamelen en verwerven van informatie. Dit 

gebeurt voor een groot deel onbewust. De verzamelaar heeft een absorberende geest, 

die als een spons allerlei indrukken en ervaringen opneemt. Deze indrukken dringen 

door in zijn innerlijke leven. Hierdoor verandert het kind en ontwikkelt het een eigen 

persoonlijkheid.  

Om de noodzakelijke informatie te kunnen verwerven, is het in deze fase belangrijk dat het kind 

voldoende prikkels ontvangt. De verzamelaar is in staat om uit die veelheid van prikkels de juiste 

elementen te selecteren. Zo leert hij praten, lopen, waarnemen en voelen. Het ontwikkelen gebeurt 

vanuit het kind zelf. Volwassenen hoeven hier niet bij te helpen. Ze moeten er alleen voor zorgen 

dat het kind voldoende indrukken en ervaringen krijgt aangeboden.  

 

  



 

 

15 
 

De bouwer 

De fase van de bouwer komt globaal overeen met de leeftijd van 3 tot 6 jaar. Het 

kind heeft alle functies (praten, lopen, waarnemen en voelen) verworven. Nu is het 

tijd om met die functies te gaan oefenen en ze uit te bouwen.  

De bouwer doet bewust indrukken op. Hij ervaart gevoelige perioden voor 

zintuiglijke ervaringen, voor waarnemingen in de omgeving, voor het leren van woorden en voor 

omgang met situaties uit het dagelijks leven. De bouwer wil precies weten hoe allerlei handelingen 

verlopen, en wil het vervolgens zelf doen. Met plezier herhaalt hij deze handelingen keer op keer, 

vanuit een innerlijke behoefte om te oefenen. De bouwer ontwikkelt initiatieven. Het zelfbewustzijn 

groeit. De bouwer ontwikkelt initiatieven. Het zelfbewustzijn groeit. 

Het is belangrijk dat de bouwer zich in een voorbereide omgeving bevindt, met materialen die 

het kind onder andere stimuleren tot het leren lezen en rekenen. het leren lezen en rekenen. 

 

De ontdekker 

De fase van de ontdekker komt globaal overeen met de leeftijd van 6 tot 10 jaar. 

In deze fase is het kind erg nieuwsgiering naar de wereld om zich heen. Het 

heeft een grote verbeelding. Ook ontwikkelt het kind in deze fase belangstelling 

voor normen en waarden. Er ontstaat een gevoel voor rechtvaardigheid. 

De ontdekker wil activiteiten samen met andere kinderen ondernemen en 

ontwikkelt daarmee sociaal gedrag. De ontdekker weet waar hij goed in is, kan 

zichzelf een taak stellen en kan ook taken van anderen aanvaarden. 

 

De wetenschapper 

De fase van de wetenschapper komt globaal overeen met de leeftijd van 10 

tot 14 jaar. De wetenschapper bevindt zich in de ontwikkelingsfase van de 

puberteit, met bijbehorende fysieke en psychische veranderingen.  

In deze periode gaat het kind verbanden zien tussen allerlei feiten en 

gegevens. Het leert oorzaak en gevolg zien, toont een brede belangstelling, 

zoekt oplossingen en denkt out of the box. De wetenschapper bouwt een 

wereldbeeld op door na te denken over de plaats van de mens in de wereld 

en wil inzicht krijgen in de cultuur waarin hij leeft. Het kind bevindt zich in de 

gevoelige periode voor het opnemen van kennis en het verkrijgen van 

inzicht. Daarbij kan het langere tijd met een onderwerp bezig zijn. Door kennis en 

maatschappelijke en sociale vaardigheden aan elkaar te koppelen, leert de wetenschapper omgaan 

met normen en waarden. 

 

De betrokkene 

De fase van de betrokkene komt globaal overeen met de leeftijd van 14 

tot 18 jaar. Jongeren zijn in deze fase erg betrokken: bij zichzelf, bij 

hun vrienden en bij de wereld om hen heen. De jongeren ontdekt in 

deze fase wie hij is en hoe hij kan worden. De betrokkene vormt een 

identiteit. Hij neemt soms risico’s, zonder altijd de gevolgen te kunnen 

overzien, en leert van fouten en feedback. Tegelijkertijd ontwikkelt hij 

steeds meer verantwoordelijkheidsgevoel. De betrokkene is gaandeweg 

steeds beter in staat beredeneerde keuzes te maken en die te 

evalueren. Ook leert hij reflecteren en zijn gedrag aanpassen aan de 

sociale norm die de omgeving stelt. Hij richt zich meer en meer op de 
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maatschappij. De betrokkene wil begrijpen hoe de samenleving in elkaar zit en wil daar zelf deel 

van uitmaken en aan bouwen.  

 

Organisatie van het onderwijsconcept 
 

De opvang en het onderwijs op de Montessori Campus zijn spannend en uitdagend. Ons 

onderwijsconcept sluit aan bij de ontwikkelingsfase van ieder kind. Binnen een duidelijke structuur 

en een voorspelbaar ingedeelde dag prikkelt het, stimuleert het en beweegt het met de 

ontwikkeling van onze leerlingen mee. We hebben contact met elkaar en hebben eigen 

verantwoordelijkheid en keuzevrijheid. 

 

Coachgroepen 

Op de Campus delen we kinderen in in coachgroepen. Zo’n coachgroep is een leergemeenschap 

van kinderen die zich in dezelfde ontwikkelingsfase bevinden en die met en van elkaar leren. 

Coaches begeleiden de coachgroepen. De overgang van de ene naar de andere coachgroep 

verloopt organisch: op het moment dat het kind eraan toe is. Zo bevorderen we een organische en 

dynamische ontwikkeling. 

Ons gebouw op verdeeld in verschillende vloeren. Elke coachgroep heeft zijn eigen vloer waar 

leerlingen zich thuis voelen en van waaruit gewerkt wordt. Verschillende ruimten vormen samen 

één omgeving. Meer hierover leest u hier.   

Een dag op de Campus begint met een dagstart op hun eigen vloer. Tijdens deze opening van de 

dag komen de leerlingen uit een coachgroep samen met hun coach bij elkaar. Leerlingen delen met 

elkaar waar ze mee bezig zijn. De coach draagt bij aan de ontwikkeling van de groepsdynamiek en 

sociale omgangsvormen. Tussen de middag is er een gezamenlijke pauze. ’s Middags wordt de dag 

gezamenlijk afgerond. Leerlingen bespreken kort met elkaar wat deze dag hen gebracht heeft en 

blikken alvast vooruit naar de dag van morgen. De dagstart, de middagpauze en de dagafsluiting 

geven voorspelbaarheid en geborgenheid aan ons onderwijs.  

In de periode tussen de dagstart en de dagafsluiting gaan leerlingen zelfstandig of in groepjes aan 

het werk. Dat kan op hun eigen vloer, maar dat hoeft niet: leerlingen kiezen hun eigen plek en hun 

eigen manier. Hierin komt ons dynamische onderwijs tot uitdrukking. 

 

Flexibele openingstijden 

Leerlingen zijn minimaal aanwezig van dagstart tot dagafsluiting. Omdat we flexibele 

openingstijden hebben, mogen ze ook eerder starten en langer doorgaan. Onze flexibele 

openingstijden strekken zich, binnen de wettelijke mogelijkheden, uit over het hele jaar.  

 

Structuur en vrijheid 

In de eerste ontwikkelingsfasen werken kinderen in een duidelijke structuur. Door middel van 

geplande instructie en groepsgebonden activiteiten ontwikkelen ze zich op de leergebieden lezen, 

spelling en rekenen. Als kinderen daar aan toe zijn, gaan ze langzaam over naar de vrije 

werkkeuze. Kinderen kiezen dan werk dat ze voor hun ontwikkeling nodig hebben. Door deze 

vrijheid in gebondenheid ontstaat een persoonlijke leerroute met betekenisvol onderwijs. met 

betekenisvol onderwijs. 

Het langzaam loslaten van structuur, passend bij de ontwikkelingsfase van het kind, zien we ook 

terug in het gebouw. Jonge kinderen leren beter in een afgebakende omgeving, terwijl tieners 

graag meer vrijheid en ruimte willen. We geven onze leerlingen meer autonomie, dat leidt tot 

https://wij-leren.nl/autonomie.php


 

 

17 
 

meer eigen verantwoordelijkheid en ontwikkeling. Wij begeleiden onze leerlingen hierbij. Wij 

begeleiden onze leerlingen hierbij.  

 

Naarmate leerlingen ouder worden, kunnen ze hun eigen werk beter plannen en organiseren. Zij 

leren persoonlijke, zelfstandige leerdoelen op te stellen en koppelen daar eigen ontdekkingsreizen 

aan: vragen waar de leerling zelf een antwoord op gaat vinden. Het kind draagt zelf zorg voor het 

formuleren, ontwikkelen, documenteren, uitvoeren en presenteren van de ontdekkingsreis. De 

coach is beschikbaar voor feedback, en ondersteunt bij de evaluatie. 

Kinderen die daar aan toe zijn kunnen een compleet programma van eigen ontdekkingstochten 

volgen. Anderen wisselen deze tochten af met onderwijs in de basisvakken Nederlands, 

rekenen/wiskunde en Engels, omdat zij daar behoefte aan hebben. Op onze Campus bieden we 

deze mix aan, om zo aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van ieder kind.  

Op de Campus doen kinderen zelf verslag van hun leerreis in hun eigen portfolio. In dit dossier 

staan de doelen die een kind moet halen. Het kind kan zijn eigen ontwikkelingsroute overzien en 

plannen. Ook laten kinderen hierin zien wat ze weten en kunnen op verschillende leergebieden.  

 

Het doel van ons onderwijs is de innerlijke vlam van kinderen brandend te houden en hen tot 

volledige ontplooiing te laten komen. Daarbij is het behalen van een diploma een middel, geen 

doel. We streven naar de invoering van een maatwerkdiploma, als de tijd daar rijp voor is. Tot die 

tijd doen we mee aan het Centraal Schriftelijk Eindexamen. Ons onderwijs sluit daar op aan.Ons 

onderwijs sluit daar op aan. 
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Coach 
 

Observeren, inspireren en ondersteunen: dat is de taak van de coaches op onze Montessori 

Campus. Onze coaches vormen samen een professioneel team. Dit team geeft ruimte aan de 

ontwikkeling van het individuele kind. In die zin is de coach onderdeel van de voorbereide 

omgeving net als materiaal of een boek in de kast. Op de Campus zit de leerstof niet in de leraar, 

maar in de ruimte. zit de leerstof niet in de leraar, maar in de ruimte. 

 

De mensen die op onze Campus werken noemen wij bewust niet pedagogisch medewerker, 

leerkracht of docent. Wij noemen hen coach. Een coach is iemand die achter en naast het kind 

staat, en met het kind optrekt. De coach is model voor de leerling, informatiebron, begeleider, 

inspirator, stimulator, coach en adviseur. De coach is geen leider die het voortouw neemt, maar 

een begeleider die te gast is bij de leerling. De leerling weet de coach altijd te vinden. De coach is 

iemand die het kind stimuleert dingen te onderzoeken die het nog nooit gedaan heeft, die 

stimuleert tot samenwerken en in de gaten houdt of het kind zich niet te eenzijdig ontwikkelt. De 

coach kan zijn houding aanpassen aan de ontwikkelingsfase van het kind.  

 

De coach zorgt voor een duidelijke dagplanning. Binnen die planning werken kinderen op hun eigen 

niveau en in hun eigen tempo. Om een kind op de juiste manier te kunnen begeleiden moet de 

coach vaststellen wat een kind nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Dit vraagt om een 

observerende houding waarbij de coach actief afwezig is: hij is nabij aanwezig, maar geeft het kind 

ruimte. Op deze manier helpt de coach het kind om zijn eigen leerproces vorm te geven. Op basis 

van wat de coach ziet neemt hij weloverwogen beslissingen en kan aangepaste begeleiding bieden. 

Indien nodig grijpt hij in of stuurt hij bij. Als een kind iets nog niet kan, of niet kan kiezen, wordt 

dit geleerd. De coach werkt met het kind aan competenties voor zelfsturend leren zoals regie 

nemen, reflectie, leerstrategieën, samenwerken en het leren relateren aan de werkelijkheid. 

 

Om oudere kinderen bij te sturen voert de coach reflectiegesprekken. In dit gesprek gaat het zowel 

om het handelen van het kind als om de samenwerking tussen het kind en de coach én het kind en 

groepsgenoten. Individueel onderwijs is bij ons in eerste instantie individuele begeleiding. 

 

Onze Campus heeft een goed doordacht integraal personeelsbeleid. Alle medewerkers houden een 

eigen portfolio bij. Daarin beschrijven zij hoe ze zichzelf willen ontwikkelen en houden ze bij wat ze 

al hebben ontwikkeld, en op welke manier dat is gebeurd. Onze Campus is een lerende organisatie. 

Het team van coaches en ondersteunende medewerkers werkt dagelijks aan de ontwikkeling van 

zichzelf en van de organisatie.  
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Ouderbetrokkenheid 
 

Goede samenwerking tussen school 

en ouders is een must voor het 

montessorionderwijs. Als 

Montessori Campus willen we een 

beschermende en stimulerende plek 

vormen voor kinderen van 0 tot 18 

jaar. Wij kunnen dat alleen doen 

met steun van de ouders. 

Onze visie omvat onderwijs én 

opvoeding. Op onze Campus leren 

kinderen én ontwikkelen ze zich. Ze 

vormen zich en ze groeien, letterlijk 

en figuurlijk. In deze ontwikkeling 

gaan onderwijs en opvoeding hand 

in hand. Het is daarom belangrijk dat ouders onze visie en missie onderschrijven, dat ze begrijpen 

hoe wij werken en dat ze staan achter de manier waarop we dat doen. Alleen dan kunnen we, 

vanuit een sfeer van vertrouwen, als partners samen werken aan de ontwikkeling van kinderen.  

 

Samenwerking tussen ouders en school 

Wij houden ouders goed op de hoogte van wat er op school gebeurt. We doen dit vanuit een 

samenwerkende houding in een open overleg. We vinden het fijn als ouders ons als school op de 

hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen in het leven van hun kind. Hiervoor zijn regelmatig 

contactmomenten tussen de school en ouders. Samen optrekken in het belang van het kind staat 

daarbij centraal. Om goed te kunnen samenwerken is het belangrijk dat ouders onze visie op 

pedagogisch handelen ook thuis zoveel mogelijk hanteren. Dit doen ze onder andere door 

zelfstandigheid bij hun kind te bevorderen door het zelf te laten ontdekken en doen.  

 

Ouders kunnen meedenken en meepraten over ons onderwijs, hun mening nemen wij serieus. 

Samen voeren we een dialoog met als doel ons beleid te verbeteren en versterken. Ook hier 

hebben we als school een growth mindset. Daarnaast kunnen ouders zich op diverse manieren 

inzetten als vrijwilliger op de Campus. Denk aan voorlezen, klassenouder zijn, de schoolbibliotheek 

bemannen, autorijden of helpen bij activiteiten. Hun inzet wordt zeer gewaardeerd. . Denk aan 

voorlezen, klassenouder zijn, de schoolbibliotheek bemannen, autorijden of helpen bij activiteiten. 

Hun inzet wordt zeer gewaardeerd.  
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Het gebouw 
 

De Montessori Campus komt te staan in Almere Hout/Oosterwold. Deze nieuwe wijk heeft zowel 

kinderopvang als basis- en voortgezet onderwijs nodig. In dit hoofdstuk van onze visie vertellen 

over onze dromen met betrekking tot het gebouw en de omgeving ervan.  

 

De Campus in harmonie met de omgeving  

De Campus staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van de omgeving. De Campus neemt een 

centrale positie in en neemt een spilfunctie graag op zich. Tussen de Campus en partners in de 

directe omgeving en in heel Almere is regelmatig contact en er is sprake van een hechte 

samenwerking.  

 

 

Campus

Gymzalen 
sporthal

Sport-velden

Natuur

Playground

Centrum-
gebied

Winkels 

Bedrijvig-
heid

School-
tuinen

Kinderboer-
derij 

Talenthuis / 
jongeren-
centrum
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Alle partijen profiteren van samenwerking. Door gymzalen, de sporthal en sportvelden te delen, 

kunnen deze plekken intensief gebruikt worden, gemeenschapsgeld wordt op die manier optimaal 

benut. De Campus kan het bewegend en dynamisch leren het beste tot zijn recht laten komen als 

er op loopafstand genoeg voorzieningen zijn voor alle leeftijdsfasen. Hetzelfde geldt voor groen, 

schooltuinen en de playground. Als partijen in de wijk deze voorzieningen delen, hebben meer 

mensen hier profijt van.  

Voor ouders en leerlingen is het fijn als er in de omgeving van de Campus veel bedrijvigheid en 

detailhandel is en onze leerlingen kunnen bij deze bedrijven stage lopen. Door samen te werken 

wordt het gemeenschapsgevoel in Almere Hout/Oosterwold opgebouwd en versterkt. Onze Campus 

draagt daar graag aan bij. 

 

Bereikbaarheid  

De Campus moet goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. De locatie moet tevens goed 

bereikbaar zijn met de auto. Het is van belang dat ouders van jongere kinderen hun auto kort 

kunnen parkeren bij het halen en brengen. Als gevolg van het specifieke montessorionderwijs heeft 

de Campus immers een wijk-overstijgende functie, er komen leerlingen uit heel Almere. De 

Campus heeft voldoende parkeerplekken nodig voor het personeel en externe partijen.  

Het is belangrijk dat leerlingen te voet of op de fiets veilig naar school kunnen. De fietspaden 

rondom de Campus moeten goed aansluiten op het Almeerse fietspadennetwerk en op de track - 

de veilige fiets- en skeelerroute door Nobelhorst - in het bijzonder. Veelgebruikte routes moeten 

goed verlicht zijn. Daarnaast moet de Campus ook goed bereikbaar zijn te voet, veel jonge 

leerlingen zullen immers naar school of kinderdagverblijf wandelen met hun ouders.  

 

 

Groen 

Juist in verstedelijkt gebied is het belangrijk dat kinderen veel in aanraking komen met groen. 

Natuur vormt dus een vast onderdeel in ons onderwijsconcept, het is belangrijk dat de omgeving 

van de school daarbij aansluit. Zo kunnen onderwijs en omgeving in optimale harmonie met elkaar 

zijn. Voor de jonge leerlingen van de Campus is het noodzakelijk dat groenvoorzieningen op 
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loopafstand zijn van de school. Op die manier kan natuureducatie en natuurbeleving een vaste plek 

krijgen in ons onderwijs.  

 

Uitdagen tot bewegen 

De binnenkant van ons schoolgebouw daagt uit tot bewegen, het is onze wens dat ook de 

buitenruimte uitdaagt tot bewegen. We zien graag een buitenruimte die kinderen prikkelt en 

stimuleert om in beweging te komen. Een sporthal, gymzalen en sportvelden in de nabijheid van de 

Campus dragen daar aan bij. Ook een playground past in dit plaatje. Deze voorzieningen kunnen 

zowel door Campusleerlingen als omwonenden gebruikt worden. leerlingen als omwonenden 

gebruikt worden.  

 

Contouren van de Campus 

Kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs, gymzalen en playground krijgen een campus-

achtige setting. Campus betekent oorspronkelijk open veld. Op het campusterrein vormen 

gebouwen en buiten één functioneel, ruimtelijk geheel. Zo vormen opvang en onderwijs echt een 

gemeenschap, een mini-mmaatschappij vanuit de gedachte ‘It takes a village to raise a child’. In 

onze ogen is er sprake van één ontwerp zodat alle leeftijdsfasen een gevoel van gezamenlijkheid 

ervaren. 

Transparant, open, overzichtelijk en toegankelijk zijn belangrijke uitgangspunten. We zien in het 

gebouw graag etalages zodat kinderen anderen aan het werk zien, dit heeft een inspirerend effect. 

Ook persoonlijk, geborgen en ‘iedereen kan zichzelf zijn’, zien we graag terug in het ontwerp.  

  

De Campus is zo van vorm dat leerlingen een reis maken door het gebouw. Een reis die start als ze 

nog een klein baby’tje zijn en eindigt als ze klaar zijn om de maatschappij vorm te geven en van 

school gaan. De reis is weliswaar individueel van aard, zo behoudt het kind toch contact met zijn 

omgeving en voelt hij zich onderdeel van een groter geheel: de Campus in zijn totaliteit.  

  

Vloeren per leeftijdsfase 

Het gebouw is verdeeld in functionele eenheden, de ‘vloeren’. Elke vloer doet dienst als thuishonk 

voor een bepaalde leeftijdsfase. De vloer bestaat uit verschillende ruimten; er is 

gemeenschappelijke ruimte (geru), basisruimte (baru) waar leerlingen in hun coachgroep onderwijs 

genieten, stiltewerkplekken, instructielokalen, praktijklokalen et cetera. Gezien de omvang van de 

school zijn er soms meerdere vloeren per leeftijdsfase, vanaf de ontwikkelingsfase ‘de 

betrokkene’ maken we hier mogelijk onderscheid in leerniveaus.  

De verschillende vloeren maken het mogelijk om de overgang naar een andere leeftijdsfase te 

vieren.  

Tussen de vloeren zijn bijzondere ruimten (bijru) gelokaliseerd. Dit zijn speciale ruimten zoals een 

danslokaal, laboratorium, een atelier beeldende vorming of technieklokaal. Door deze ruimte 

tussen de vloeren te plaatsen, kunnen leerlingen van verschillende leeftijden en niveaus gebruik 

maken van deze voorzieningen. De bijru’s zijn dus vloeroverstijgend, hierdoor ontstaat interactie 

tussen leerlingen van verschillende leeftijden. Elke plek stimuleert het kind om te leren, op een van 

de vele manieren die er bestaan. De ruimtes prikkelen zodat duidelijk is voor de leerling: hier valt 

iets te halen. 

Centraal in het gebouw is een aula gevestigd met daarbij een keuken en afgiftegebied, daarnaast 

zijn de staffuncties zoals directiekamers en administratie centraal gelegen. Sommige functionele 

eenheden hebben daarnaast een eigen aula. Teamleiders en teamkamers zijn verdeeld over het 

gebouw. Er zijn minimaal twee entrees, één voor jonge kinderen en hun ouders en één voor oudere 

leerlingen. De entree is dus gekoppeld aan de ontwikkelingsfase van de leerling. 

file:///C:/Users/rogier/Downloads/19083%20ALG%20ASG%20Montessori%20Campus%20visiedocument%20260919.docx%23ontwikkelingsfasen
file:///C:/Users/rogier/Downloads/19083%20ALG%20ASG%20Montessori%20Campus%20visiedocument%20260919.docx%23vloeren
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Jong en oud 

Jongere kinderen hebben meer geborgenheid nodig dan oudere leerlingen. Hun omgeving is 

daarom ook meer afgebakend en straalt veiligheid en geborgenheid uit. Het is voor kinderen in de 

twee jongste ontwikkelingsfasen niet mogelijk om hun eigen omgeving te verlaten zonder toezicht. 

Naarmate het kind ouder wordt, kunnen leerlingen zich steeds meer door de hele Campus 

bewegen. Ze krijgen meer bewegingsvrijheid en keuzevrijheid.  

Ze kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om in de ene ruimte informatie te verzamelen, en dit in een 

andere ruimte uit te werken. Ook kunnen ze stiltewerkplekken opzoeken.  

 

Buiten naar binnen 

Het is van groot belang dat alle ruimtes een goede verbinding hebben met buiten. Ramen bevinden 

zich bij voorkeur laag, zodat ze het licht goed doorlaten en kinderen geen moeite hoeven doen om 

naar buiten te kijken. Hierdoor ervaren ze dat ze onderdeel zijn van de wereld. Ook de 

buitenruimte is onderdeel van de Campus. Deze wordt groen en avontuurlijk ingericht, met plekken 

waar gewerkt kan worden op verschillende niveaus: met een boek op een bankje, rekenend op een 

hinkelbaan vol cijfers of met de handen werkend in de schooltuin of de kinderboerderij. 

 

Bewegend leren 

Kinderen kunnen gedurende de schooldag bewegen: van de ene ruimte naar de andere, van binnen 

naar buiten. Ze kunnen ervoor kiezen te werken op een kleedje, op een bal te zitten of staand te 

werken. Maar we gaan nog een stapje verder: onderwijs en bewegen zijn immers volledig 

geïntegreerd. Al bewegend leren de leerlingen. Ons concept van bewegend leren in een 

dynamische omgeving wordt versterkt door bijzondere elementen in het gebouw zoals klimwanden, 

touwnetten en glijbanen, ringen aan het plafond van de gang en grote nestschommels in een open 

ruimte, waarin je bijvoorbeeld een boek kunt lezen. Ook de gymzalen en het schoolplein doen 

hieraan mee: we zetten software in om bewegen te stimuleren, het schoolplein wordt een 

multifunctioneel schoolplein waar je kunt spelen, ontdekken en trainen. Het is mogelijk dat dit plein 

buiten schooltijd door de buurt gebruikt wordt. Zo heeft het plein ook een belangrijke 

ontmoetingsfunctie. , het schoolplein wordt een multifunctioneel schoolplein waar je kunt spelen, 

ontdekken en trainen. Het is mogelijk dat dit plein buiten schooltijd door de buurt gebruikt wordt. 

Zo heeft het plein ook een belangrijke ontmoetingsfunctie.  

 

Van droom naar uitwerking 

Er is goed overleg geweest tussen ASG en de gemeente Almere. De bouw bestaat uit twee fasen.  

Fase 1 bestaat uit de integratie van primair en voortgezet onderwijs in één campus. In nauwe 

samenwerking tussen architect, schoolbestuur en gemeente beleven we een creatief en interactief 

proces waarbij de onderwijskundige visie vertaald wordt naar de juiste ruimtelijke functionele en 

transparante invulling. Samen gaan we de uitdaging aan om tot een aantrekkelijk ontwerp te 

komen dat past in de omgeving. Zo ontstaat een gebouw dat voor de gebruikers zowel mooi en 

inspirerend als functioneel is.  
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Nawoord 
 

Stel je eens voor dat je een bijdrage kunt leveren aan de vloeiende, ongeremde ontwikkeling van 

kinderen. Dat je kinderen kunt helpen voortdurend nieuwsgierig te blijven. Dat dankzij jouw 

inspanningen kinderen in de gelegenheid gesteld worden hun eigen talenten te ontdekken. Dat je 

kunt meewerken aan de realisatie van de meest innovatieve vorm van montessorionderwijs, in de 

vorm van een unieke Campus: de Montessori Campus Almere 0-18. 

 

Wij gaan hiervoor en trekken de komende periode graag op met de gemeente Almere om ons 

ideaal te verwezenlijken. In samenwerking tussen ASG en gemeente Almere bouwen we aan dit 

bijzondere initiatief, dat uitstekend past bij de nieuwe stad Almere. De Campus zet Almere opnieuw 

op de kaart als stad waar ruimte is voor innovatie, voor nieuwe ontwikkelingen en voor gedurfde 

keuzes.  

 

Wij geloven in deze onderwijsvisie, die de basis is voor de Montessori Campus Almere 0-18. De 

volgende stap is het uitwerken van de diverse onderdelen uit deze visie. Dat is nodig om onze 

droom werkelijkheid te laten worden. Als ASG willen wij alle deelprojecten heel graag uitwerken in 

nauwe samenwerking met de gemeente Almere. Samen kunnen wij deze onderwijsvisie vertalen 

naar een concreet plan waarin ons onderwijsconcept volledig tot zijn recht komt. 

 

Wij werken hier slagvaardig aan en hebben daarom een projectleider aangesteld. In 

samenwerking met de gemeente Almere geeft de projectleider de vervolgstappen vorm. Nico Moen 

neemt de rol van projectleider op zich. Vanuit ASG krijgt  hij alle ondersteuning die nodig is. 

Experts vanuit diverse disciplines van ASG werken mee om tot een gedegen plan voor vorm, 

inhoud en omgeving te komen. Dit alles om ons doel te bereiken: de meest innovatieve vorm van 

montessorionderwijs realiseren op een unieke Campus, natuurlijk in Almere. Doe je mee? 

 

 

Projectgroep Montessori Campus Almere 0-18 

Contactpersonen: Benno Breeuwer en Job Kooiman 
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Montessori-wiki  
 

Maria Montessori   

Maria Montessori wordt in 1870 in Italië geboren. Ze studeert medicijnen en is een van de eerste 

vrouwelijke artsen in Italië. Later studeert ze ook antropologie en pedagogiek. Zo komt ze in 

contact met kinderen met een verstandelijke beperking en ontwikkelt 

zintuiglijk leermateriaal voor hen. Begin 1900 kan ze haar visie op het 

kind en het onderwijs ten volle toepassen in een kindertehuis waar ze 

directrice wordt. Haar concept wordt in de hele wereld met 

belangstelling gevolgd.  

Met de komst van Mussolini in Italië komt er een abrupt einde aan 

montessorionderwijs in Italië. Maria Montessori kan onder andere 

zijn eis om schooluniformen in te voeren niet toestaan en gaat in 

Barcelona wonen. Haar onderwijsconcept is ondertussen beroemd 

geworden in heel de wereld. Het hoofdkantoor van de 

montessoribeweging vestigt zich in Nederland en in 1936 besluit Maria 

vanwege het uitbreken van de Spaanse Burgeroorlog in Nederland te 

gaan wonen met haar zoon. Ze sticht in Nederland enkele 

montessorischolen. Twee boeken van Maria Montessori hebben in Nederland 

een grote verspreiding gekend: De Methode en Zelfopvoeding. Beide boeken hebben sterk 

bijgedragen aan de verspreiding van het montessorionderwijs in Nederland. In de oorlogsjaren 

woont Maria Montessori in India. In 1952 overlijdt zij in Noordwijk waar zij ook begraven ligt.  

 

Gevoelige periode  

De gevoelige periode is een periode waarin bepaalde dingen uit de omgeving een diepe interesse in 

het kind wakker maken. In zo’n periode neemt een kind heel gemakkelijk veel indrukken in zich 

op. Het selecteert zelf wat het nodig heeft om een bepaalde functie onder de knie te krijgen. 

 

Growth Mindset  

Growth mindset is het vermogen om mogelijkheden en kansen te zien in allerlei situaties. Mensen 

met een growth mindset willen graag leren door nieuwe ervaringen op te doen. Growth Mindset is 

een rode draad voor de Campus. De teamleden hebben niet alleen een persoonlijke drijfveer om 

zelf te leren en zich verder te ontwikkelen, maar zijn ook zeer gemotiveerd om de Campus steeds 

een stapje verder te brengen. Hierdoor groeit de Campus als organisatie en als onderwijsinstelling.  

In de theorie van Carol Dweck geloven mensen met een growth mindset ook dat je vaardigheden 

kunt aanleren door hard te werken, hierdoor is intelligentie en persoonlijke ontwikkeling te 

ontwikkelen. Ieder mens kan zijn eigen potentieel vergroten. Dit gedachtengoed geldt zowel voor 

de Campus als voor het team en de leerlingen.  

 

Handje, plantje, kleedje  

De hand van de coach aan het begin en eind van de schooldag, een plantje op je bureau en een 

eigen kleedje om op de grond te kunnen leren. Deze drie praktische middelen zijn gebaseerd op de 

kern van het montessoriconcept. Op bijna alle montessorischolen vind je handje, plantje en kleedje 

terug. Het handje van de coach is meer dan alleen het aanleren van een beleefdheidsgebaar: het 

biedt de mogelijkheid tot persoonlijk contact. Met het plantje leren kinderen dat ze onderdeel zijn 

van de natuur en dat ze een verantwoordelijkheid hebben om voor de natuur te zorgen. Het 

kleedje stimuleert leren op de eigen manier. 
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Help het mij zelf te doen  

Deze memorabele uitspraak van Maria Montessori vat de grondbeginselen van het 

montessorionderwijs goed samen. De vrijheid van het individu en de invloed van een goede coach 

komen hierin samen. Uitgangspunt is dat een kind een natuurlijke, noodzakelijke drang tot 

zelfontplooiing heeft. Opvoeding en onderwijs spelen op die behoefte in door de juiste omgeving en 

materialen te bieden. 

N.B. Soms wordt ‘laat het mij zelf doen’ of ‘Leer mij het zelf te doen’ gebruikt afhankelijk van de 

leeftijdsfase van het kind.  

 

Hoofd, hart en handen  

Leren met hoofd, hart en handen betekent dat ‘denken’, ‘voelen’ en ‘willen’ geïntegreerd zijn in het 

onderwijs. We boren bij kinderen hun intrinsieke motivatie aan omdat als kinderen willen leren, ze 

ook beter leren (hart). Daarnaast laten we leerlingen lesstof ervaren omdat ze zo de samenhang 

van kennis beter zien (handen). Tot slot richt ons onderwijs zich op de vorming van het denken 

van het kind (hoofd). Het evenwicht van deze driehoek van factoren is wordt dagelijks bewaakt 

door onze medewerkers.  

 

Innerlijke vlam   

De innerlijke vlam is de intrinsieke motivatie die ieder kind van nature heeft. Deze natuurlijke 

nieuwsgierigheid wordt door ons onderwijsconcept ten volle benut. 

 

Kosmisch onderwijs  

Kosmisch onderwijs leert kinderen dat ze onderdeel zijn van de natuur en van de menselijke 

gemeenschap. Het brengt kinderen waardering bij voor de natuur en voor alles dat door menselijke 

samenwerking tot stand komt. Het is de bron voor een totaal onderwijsaanbod waarbinnen 

vakoverstijgend en in samenhang aan verschillende onderdelen gewerkt wordt. De term komt 

voort uit het Griekse woord ‘kosmos’ dat ‘ordening’ betekent, en dat een manier is om de kosmos 

te verklaren. 

 

Leven lang leren 

Een leven lang leren betekent dat leren niet ophoudt wanneer een kind het diploma op zak heeft. 

Je kunt leren van een extra studie, workshops of trainingen, je kunt ook leren van reizen, interactie 

met mensen, levenservaringen of vrijwilligerswerk. In elk geval stopt het brein nooit met 

informatie opdoen en opslaan, het stopt nooit met vaardigheden oefenen en bewaren. De wens 

naar een leven lang leren is sterk verbonden met de innerlijke vlam waar we het hierboven 

hadden.  

 

Triband Verantwoorden  

Triband Verantwoorden wordt ook wel Pedagogisch Verantwoorden genoemd en is onder andere 

gebaseerd op de pedagogische visie van Prof. dr. Gert Biesta. onderwijspedagoog en hoogleraar 

Educatie aan de Brunel University London. Met Triband Verantwoorden wordt verantwoording 

afgelegd over de onderwijsopbrengsten. Daarbij staan de landelijke normen centraal, maar ook de 

waarden van de school en de ontwikkeling van het kind hebben een belangrijke positie hierin. 

Leeropbrengsten zijn immers meer dan het opdoen van cognitieve vaardigheden; het is het geheel 

van weten, doen en samenleven van kinderen.  

Triband Verantwoorden kent drie ontwikkeldomeinen: Kwalificatie, Socialisatie en Subjectwording. 
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Bij Kwalificatie gaat het om kennis en vaardigheden; bij Socialisatie gaat het om de manier waarop 

een kind zich verhoudt tot de groep, of -in het groot- tot de maatschappi; bij Subjectwording (ook 

wel Persoonsvorming genoemd) draait het om de ontwikkeling tot uniek individu: hoe wordt het 

kind zichzelf? 

 

Voorbereide omgeving  

De voorbereide omgeving is de bron van waaruit een kind kan leren en bestaat uit omgeving, 

materiaal en montessorileraar. Het montessorionderwijs gaat ervan uit dat het kind een drang tot 

ontwikkeling heeft. De voorbereide omgeving is een gecreëerde omgeving die het kind de juiste 

mogelijkheden biedt om zich te ontwikkelen. 

 

Vrijheid in gebondenheid  

We hebben respect voor de uniciteit van ieder kind en willen elke leerling optimale vrijheid bieden 

zodat hij zich in eigen tempo en op eigen manier kan ontplooien. Die vrijheid kent echter ook 

grenzen. Deze grenzen kunnen voortkomen uit wet en regelgeving, algemene normen en waarden 

of cultuur. De coach biedt in de groep kaders en regels die de ontplooiing van kinderen ten goede 

komt. Vuistregel is dat vrijheid ophoudt wanneer de vrijheid van anderen in het geding komt. Dit 

noemen we vrijheid in gebondenheid. 

 

Wetenschappelijk onderzoek  

In 2006 publiceerde het gerenommeerde wetenschappelijke magazine Science een artikel over 

Montessori-kinderen. De Amerikaanse psychologen Angeline Lillard en Nicole Else-Quest 

onderzochten het effecten van Montessori-onderwijs. Wat bleek? Vijfjarige kinderen scoorden 

hoger op onderdelen zoals letter-woord identificatie, rekenen en fonologisch decoderen van 

woorden. Op andere onderdelen zoals denken en redeneren scoorden de Montessori-leerlingen 

vergelijkbaar met de controlegroep. Montessori-kinderen vertoonden socialer gedrag en hadden 

meer oog voor eerlijkheid en rechtvaardigheid en deden meer positieve spelletjes en speelden 

minder vaak ‘ruw’.  

Bij de groep van 12-jarige kinderen ontdekten de onderzoekers geen verschillen op het gebied van 

leerprestaties ten opzichte van de controlegroep. Wel toonden de kinderen zich creatiever en 

socialer.   

 

  

 


