
Door Karin van Breugel

In het montessorionderwijs ben jij aan zet!

Méér dan een diploma32

VO Gids

Creativiteit

In het montessorionderwijs sta jij centraal. De school helpt 
jou om je talenten te ontwikkelen. Je krijgt niet alleen de 
‘normale vakken’ die andere scholen ook geven, maar ook 
heel veel creatieve vakken. Denk aan muziek, drama, teke-
nen, handvaardigheid of dans. 

Zelfstandigheid

Op een montessorischool leer je dingen waar je je hele 
leven wat aan hebt. Bijvoorbeeld zelfstandig werken. Je 
krijgt werk voor een aantal dagen of een aantal weken. Jij 
bepaalt wanneer je je werk maakt en hoe je je tijd indeelt. In 
het begin is dat misschien nog een beetje moeilijk, maar op 
school leer je hoe je dat slim aanpakt. Voordat je het weet, 
ben je er hartstikke goed is!

Samen werken

Op jouw basisschool werk jij vast wel eens in een groepje, 
bijvoorbeeld tijdens een project. Op een montessorischool 
ga je dat nog veel vaker doen. Soms werk je in tweetallen, 

Klaar voor de toekomst!

Het montessorionderwijs bestaat al meer dan honderd 
jaar. De bedenkster ervan – Maria Montessori – was het 
niet eens met onderwijs van toen. Zij vond dat het anders 
moest, zij wilde het onderwijs echt vernieuwen. Vandaag 
de dag zijn montessorischolen nog steeds vernieuwend. 
Ze gaan met hun tijd mee en zorgen dat de leerlingen van 
vandaag alles leren wat zij morgen en in de rest van hun 
leven nodig hebben. 
Op een montessorischool volgen leerlingen de vakken 
die andere scholen ook aanbieden. Na afloop krijgen zij 
dus ook een normaal, landelijk erkend diploma.
De minster controleert de kwaliteit en de prestaties van 
álle scholen in Nederland, dus ook van montessorischo-
len. Montessorischolen scoren op het niveau van het 
landelijke gemiddelde. Maar juist door de extra bagage 
die zij leerlingen meegeven, bieden zij een uitstekende 
basis voor de toekomst!

Je hebt scholen in allerlei soorten en maten. Maar wist je dat er in Nederland ook bijna twintig 

montessorischolen voor voortgezet onderwijs zijn? En er komen nog steeds montessorischolen 

bij. Deze scholen zijn niet voor niets zo populair. Je leert niet alleen alles wat je op een andere 

school ook leert, maar nog veel meer! 

Wist je dat...

de oprichters van Google, Larry Page en Sergey Brin, 
op een montessorischool hebben gezeten? Daar is de 
basis gelegd voor hun succes, zeggen ze zelf. Ze leer-
den om kritisch na te denken en om de dingen net een 
tikje anders te doen dan anderen. Daar kun je dus een 
eind mee komen! Larry en Sergey zijn al jaren waanzin-
nig succesvol en behoren 
tot de allerrijkste mensen 
op de wereld. Kijk maar 
eens naar hun filmpje op 
You Tube (‘Google founders 
talk montessori’).

maar het gebeurt ook vaak dat je met bijvoorbeeld vier of zes 
kinderen een groepje vormt. Dat is niet alleen gezellig, maar 
je leert ook heel veel van elkaar. En je leert ook nog eens 
om heel goed samen te werken. Dat is fijn, want dat moet je 
later ook vaak doen. Bijvoorbeeld als je een baan hebt of een 
vervolgstudie gaat doen. 

Kritisch denken

In onze samenleving hebben we mensen nodig die zélf 
nadenken en zélf een oordeel vormen over allerlei dingen. 
Misschien kun jij dat al goed, maar anders leer je het op een 
montessorischool. 

Het draait om jou!

Een montessorischool besteedt veel aandacht aan persoon-
lijke begeleiding. De leraren kennen jou goed en staan altijd 
voor je klaar. Als je hulp nodig hebt of vragen hebt, kun je 
ook altijd terecht bij je mentor. Meestal hou je een paar jaar 
dezelfde mentor. Wel zo fijn, want dan leren jullie elkaar 
steeds beter kennen.
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Goede band met de leraren

“Later wil ik heel graag naar de toneelschool. Ik heb dus een 
school gekozen waar ze veel aan muziek en drama doen. Ik 
heb drama nu zelfs als eindexamenvak! Er zijn hier heel veel 
mogelijkheden om je creatieve kanten te laten zien. Er is bijvoor-
beeld elk jaar een schoolmusical, een open podium, bandjes 
waarin je kunt spelen en een eindfeest in een echt theater. 
Hier op school werk je heel zelfstandig. Dat is in het begin even 
wennen, maar als je het eenmaal kunt, is het echt het fi jnste 
wat er is! Je maakt je eigen planning en deelt je tijd in zoals je 
wil. Natuurlijk moet je je wel aan je eigen planning houden, 
anders gaat het helemaal mis...
We werken veel in groepjes. Dat werkt heel fi jn en je leert er veel 
van. Als je ergens niet uitkomt, krijg je hulp van een leraar. De 
leraren staan altijd voor je klaar. Leraren en leerlingen hebben 
respect voor elkaar, ze staan echt gelijk. Daardoor kun je een 
goede band met ze opbouwen. Dat vind ik fi jn.”

Heel veel creatieve vakken

“Toen ik in groep 8 zat, ben ik naar veel open dagen geweest. 
Op de montessorischool hing zo’n leuk sfeer en iedereen ging zo 
fi jn met elkaar om. Ik wist gelijk: dit is het!
Hier op school werkt iedereen heel zelfstandig, in zijn eigen 
tempo. Dat vind ik fi jn en je leert er ook veel van. In het begin is 
dat natuurlijk wel even wennen, maar de school helpt je daarbij. 
Eigenlijk gaat het vanzelf. De begeleiding hier op school is heel 
goed. Als er iets is, kun je altijd terecht bij je mentor. Of het nou 
over school of over thuis gaat. Je mentor is een vertrouwensper-
soon, aan wie je alles kunt vertellen. 
In de eerste twee jaar kreeg ik heel veel creatieve vakken. 
Ik ben zelf best creatief, dus dat vond ik extra leuk! Ook bij 
de ‘normale’ vakken zijn we vaak creatief bezig. We hebben 
bijvoorbeeld laatst bij Duits een poster gemaakt en een 
menukaart met allerlei lokale gerechten. Als je op zo’n leuke 
manier met de stof bezig bent, leer je veel meer.” 

Toonaangevende Montessorischolen in Nederland zijn:

Cosmicus Montessori Lyceum
Amsterdam

Montessori Lyceum 
Herman Jordan
Zeist

Montessori College Oost
Amsterdam

RSG Pantarijn MHV & 
Het Nieuwe Gymnasium
Wageningen

Montessori Lyceum Amsterdam
Amsterdam

SGM Montessori Lyceum 
Rotterdam
Rotterdam

Zernike College Montessori 
JuniorCollege Groningen
Groningen
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