
Je kind wordt 4 jaar, wat een mijlpaal! Het is tijd voor je kind om naar school te gaan. De 

keuze voor een school is alleen nog niet zo gemakkelijk. Er zijn in Nederland veel verschil-

lende scholen, die ieder hun eigen overtuigingen hebben over hoe kinderen het beste kunnen 

leren en opgroeien. Niet gek dus, dat je als ouder steeds vaker verder kijkt dan de dichtst-

bijzijnde school en op zoek gaat naar een onderwijsvorm die past bij je eigen opvattingen. 

–  De weg van het kind volgen  –
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De Venlose Montessorischool is zo’n school, waar vanuit de hele regio kinderen naartoe 
komen om er de bijzondere manier van onderwijs te volgen. Directrice Nora en intern 
begeleider Nina vertellen vol passie over het montessorionderwijs van hun school en leggen 
uit waarom het voor ieder kind zo waardevol is.

De weg er naartoe
“Montessorionderwijs is heel erg op het kind gericht”, antwoord Nora op de vraag wat de 
onderwijsvorm kenmerkt. “Een kind mag zelf kiezen waar het mee aan de slag gaat.” 
Meteen vult ze aan: “Maar het is absoluut geen ‘vrijheid, blijheid’ hier, hoor! We zorgen juist 
voor rust, voor een duidelijke dagstructuur en we bewaken als leerkracht heel nauwlettend 
de voortgang van ieder kind.” “Uiteindelijk komen dezelfde leerdoelen aan bod als in het 
reguliere onderwijs, alleen zijn wij niet uitsluitend gefocust op het doel, maar des te meer op 
de weg er naartoe”, vult Nina aan. Alles draait dus om de individuele ontwikkeling van een 
kind, maar er is ook juist veel aandacht voor de wereld rondom het kind. Niet voor niets is 
het zogenaamde ‘kosmisch onderwijs’, waarbij kinderen leren waardering te hebben voor 
elkaar en voor de natuur, de basis van de school. 



“Help mij het zelf te doen”
Ruim honderd jaar geleden werd de eerste montessorischool opgericht, naar de ideeën van 
de vooruitstrevende vrouwelijke wetenschapper Maria Montessori. In het onderwijs dat hieruit 
is ontstaan, is observatie erg belangrijk en staat de gedachte centraal dat kinderen, mits de 
omstandigheden juist zijn, veel zelf willen leren. Nina: “Omdat ieder kind op zijn eigen manier 
leert, is het de taak van de ouder en de leerkracht om het kind te begeleiden terwijl het zijn 
individuele ontwikkelingslijn volgt. We gaan er vanuit dat ieder kind hier binnenkomt met een 
positieve prikkel om te willen leren. Dat proberen we met goede begeleiding en de juiste 
omgeving zoveel mogelijk te stimuleren.” 

Maria Montessori’s beroemde woorden “Help mij het zelf te doen” vormen dan ook nog 
altijd een belangrijke leidraad voor het montessorionderwijs. Nora: “Leerkrachten helpen 
kinderen autonoom te worden. Feitelijk is het doel om kinderen zo te begeleiden dat de 

leerkracht steeds minder nodig is. Hiervoor is het essentieel dat we de 
kinderen goed kennen en weten wat ze nodig hebben om zich zo 
goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Kinderen worden hier letterlijk 
en figuurlijk gezien.” 

Leerkrachten helpen kinderen autonoom te worden. 

Feitelijk is het doel om kinderen zo te begeleiden 

dat de leerkracht steeds minder nodig is.



  www.montessorischoolvenlo.nl

Ruimte geven aan het kind
Werkt dat echt, zoveel vrijheid en verantwoordelijkheid geven aan een kind? Leidt het in de 
praktijk niet tot chaos en tot kinderen die alleen doen waar ze zelf zin in hebben? “Dat is 
inderdaad wat mensen wel eens denken”, glimlacht Nora. “Wij zien echter dat onze kinderen 
juist heel erg zelfstandig zijn, goed kunnen plannen en een goede zelfkennis hebben.” 

Nina: “We zijn ervan overtuigd dat kinderen vanuit zichzelf de drang hebben om hun omgeving 
te leren begrijpen. Door kinderen de ruimte, de kennis en de juiste materialen te bieden, zie 
je dat ze heel gemotiveerd aan de slag gaan en juist veel beter kunnen leren.” Nora vult aan: 
“Bij traditioneel onderwijs slaat iedereen tegelijkertijd zijn rekenboek open. Hier kan een kind 
zeggen: ‘Ik begin liever eerst met spelling en daarna heb ik zin om te gaan rekenen’.

We spreken leerlingen zo veel meer aan op hun eigen verantwoordelijkheid. Daarbij geven we 
ze ook het vertrouwen dat ze nodig hebben om zelf te leren hoe ze het beste kunnen leren. 
Van die vaardigheden hebben ze de rest van hun leven plezier!”


