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D.1 Opdracht burgerschapsvorming vanuit de overheid 

  
De opdracht vanuit de overheid (artikel 17 Wet voor het Voortgezet Onderwijs) luidt als volgt:  

Het onderwijs bevordert actief burgerschap en sociale cohesie op doelgerichte en samenhangende 
wijze, waarbij het onderwijs zich in ieder geval herkenbaar richt op: 

- het bijbrengen van respect voor en kennis van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat 

- het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties  

- het bijbrengen van kennis over en respect voor verschillen in godsdienst, levensovertuiging, 
politieke gezindheid, afkomst, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid  

 
Van visie tot evaluatie 

Figuur 1 toont de stappen van visie naar evaluatie. Het middelste blok in het schema (omkaderd met 
de stippellijn) bevat de kernprocessen ten behoeve van de visie op wereldburgerschap.  Het zijn de 
activiteiten die de school onderneemt  om hun visie vorm te geven in de rest van hun onderwijs 
namelijk: 

• De school heeft een heldere en eensluidende visie op wereldburgerschap 
• De school besteedt tijd en aandacht aan het ontwikkelen van het onderwijs met doelen op 

basis van de visie  
• Er is sprake van een coherente aanpak, waarbij medewerkers werken volgens de visie en 

waarin zij zorgdragen voor eenheid en afstemming in hun aanpak. 
• De school besteedt in de kwaliteitszorg aandacht aan evaluatie van de visie en de 

opbrengsten van het onderwijs; en borging van de aanpak in de school. 
• Er is duurzame aandacht voor de visie, die aandacht leidt tot doorontwikkeling van het 

onderwijs en eventueel een herziening van de visie.  

Onderaan in het schema zijn de voorwaarden opgenomen: 
• Een lerende cultuur: leren van elkaar. 
• Een goed pedagogisch klimaat voor de leerlingen: veilige sfeer en intensieve leraar-leerling 

relatie. 
Draagvlak onder leraren en leerlingen 

Tot slot is ook de externe gerichtheid van de scholen aangegeven in het schema:  
• Samenwerking met externen (universiteiten, mbo, hbo, bedrijven). 
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Figuur 1: 
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Figuur  SEQ Figuur \* ARABIC 1              Van visie tot evaluatie                                                         Bron: Schenke et al. (2020) 
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Visie op burgerschapsonderwijs 

Help mij samen te leven – werken aan onderling vertrouwen- 

Jongeren nemen nu zelfstandig een plaats in de samenleving. Juist in hun dagelijks leven – thuis, op 
school, bij de sportclub (als deelnemer en/of vrijwilliger) met vrienden, op straat – zijn uitingen van 
burgerschap zichtbaar en doen jonge mensen ervaringen op die van belang zijn voor burgerschap nu 
en later. Leerlingen nemen deel aan activiteiten op het terrein van burgerschap (zoals meedoen aan 
vrijwilligerswerk of een actiegroep), volgen debatten op televisie, nieuws over sociale of politieke 
onderwerpen (zoals de krant lezen of iets opzoeken op internet) en het praten daarover (zoals met 
peers en ouders). Leerlingen verhouden zich daarmee tot lokale maatschappelijke vraagstukken zoals 
kansengelijkheid in het onderwijs en het leenstelsel, en globale vraagstukken als MeToo, Black Live 
Matters, duurzaamheid en de Covid-19 crisis -waar ‘jong’ tegenover ‘oud’ stond/staat-. Het is 
belangrijk dat leerlingen vrijmoedig kunnen discussiëren over zulke maatschappelijke vraagstukken. 
Vrijmoedigheid kan niet zonder autonomie, zelfvertrouwen, zelfdiscipline, respect richting anderen, en 
medemenselijkheid. Vrijmoedigheid betekent ruimte aan de veelheid aan mensen en hun verschillen. 
De mogelijke vermengingen en botsingen zijn een bron van verrijking voor de kritisch wereldburger. 
Geconfronteerd worden met het vreemde is voor de wereldburger een aantrekkelijke uitdaging. De 
wereld wordt als een beproeving ervaren waarin men steeds met anderen en andere dingen in botsing 
komt (De Wachter, 2006). Wereldburgerschap draait om “het bedenken van de condities waaronder 
een pluraliteit van mensen […] een zelfde gedeelde publieke ruimte kunnen bewonen” (De Wachter, 
2006, p.11). Het gaat om het zoeken naar vormen van samenleven “op basis van verschil eerder dan 
op basis van gemeenschappelijkheid” (Boudry et al., 2003, p.66). Het wereldburgerschap is niets 
anders dan het innemen van een vreemd perspectief (De Wachter, 2006). De ander of de vreemde 
kan iedereen zijn, ook degene die naast je deur woont. De burger wordt op deze manier gestimuleerd 
om zich democratische waarden als vrijheid (van meningsuiting), gelijkwaardigheid, 
verdraagzaamheid, autonomie (gericht op de kritische distantie, op empowerment van het individu en 
op waarderen van diversiteit), begrip, afwijzen van discriminatie en rechtvaardigheid eigen te maken. 
Het ontwikkelen van deze waarden is een moeizaam, stroef en continu proces gericht om met 
diversiteit om te gaan en het als een kenmerk van identiteit te erkennen. (Wereld)burgerschap gaat 
verder dan het ontwikkelen van waarden. Burgerschap gaat ook over het nadenken over de gevolgen 
van eigen en andermans handelen. Waarvan zijn jouw kleren gemaakt? Door wie zijn ze gemaakt?  En 
wordt daarvoor een eerlijke prijs betaald? Wat kun jij doen aan gelijke rechten voor mannen en 
vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes? Deze vragen houden de leerlingen een spiegel 
voor, waarbij ze even gaan stilstaan bij hun eigen gedrag. 
 

Beoogde algemene leerdoelen 

In de vier, vijf, of zes jaar dat leerlingen op het Montessori College Maastricht rondlopen willen ze 
opleiden tot leerlingen die bereid zijn en het vermogen hebben om 

• te reflecteren op de eigen leefstijl en zorg te dragen voor de eigen vitaliteit als burger en 
werknemer (vitaliteit);  
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• deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren (sociaal-
cultureel) 

• deel te nemen aan politieke besluitvorming (politiek-juridisch) 
• een bijdrage te leveren aan het arbeidsproces en aan de arbeidsgemeenschap waar men 

deel van uitmaakt (economisch) 
• op adequate en verantwoorde wijze als consument deel te nemen aan de maatschappij 

(economisch) 
• doeltreffend en verantwoordelijk te handelen op lokaal, nationaal en mondiaal niveau voor 

een vreedzamere en duurzamere wereld.(duurzaamheid) 
• waarden en verantwoordelijkheden te delen zoals empathie, solidariteit en respect voor 

verschillen en diversiteit. (waarden) 

Voor een voorlopige uitvoerige lijst van leerdoelen verwijzen we naar bijlage 1. We hebben ons hier 
laten inspireren door documenten van curriculum.nu en UNESCO Global Citizenship. 

 

Coherente aanpak 

Ontwerpheuristieken 
Een ontwerpheuristiek is een vuistregel, een leidraad voor docenten om materiaal te ontwikkelen 
gericht op een bepaald doel. Wij willen leerlingen opleiden tot jonge volwassen die de kennis, 
competenties attitudes kunnen inzetten om het ‘vreemde’ te waarderen. We zullen een aantal 
ontwerpheuristieken presenteren die als nuttige ondersteunende vuistregels fungeren bij het 
ontwikkelen van onderwijsmateriaal gericht op wereldburgerschap. De volgende ontwerpheuristieken 
zijn gevoed uit praktijkkennis (curriculum.nu)  als wetenschappelijke kennis (Bosio, 2019; ten Dam & 
Volman, 2014):   

• Stel problematiserende vragen om kritisch denken bij de leerlingen op gang te brengen, 
waarbij de leerlingen moeten nadenken, discussiëren en een standpunt innemen over 
controversiële of inhoudelijke situaties, en de bestudeerde inhoud moeten problematiseren. 

• Daag leerlingen uit om op te komen voor de bevordering van basiswaarden in de 
samenleving en de wereld.  

• Laat leerlingen standpunten niet alleen onderbouwen maar ook rechtvaardigen c.q. toetsen 
aan morele en ethische principes en aan rechten.  

• Daag leerlingen uit om verschillen van inzicht, en de waarden, overtuigingen, belangen en 
emoties die daarmee gemoeid zijn, bij zichzelf en bij anderen te analyseren, daarop te 
reflecteren en de eigen inzichten zo nodig bij te stellen.  

• Laat leerlingen kwesties waarin (on)macht, (on)recht, (on)vrijheid en (on)gelijkheid een rol 
spelen in samenhang met de zgn. mondiale thema’s onderzoeken. 

• Laat leerlingen reflecteren op de mogelijkheden die zij en anderen hebben om concreet te 
handelen op kwesties rondom on)macht, (on)recht, (on)vrijheid en (on)gelijkheid, en welke 
mogelijkheden er bestaan het eigen handelingsvermogen en dat van anderen te vergroten.  

• Nodig leerlingen uit zich over de denk- en ervaringswereld van anderen te informeren en die 
voor zover mogelijk vanuit een binnenperspectief te onderzoeken en te beschrijven. 

• Vraag leerlingen uit te leggen met welke groep(en) in cultuur, samenleving en politiek ze zich 
verbonden voelen en wat dat voor hun handelen als individu en als burger betekent.  

• Prikkel leerlingen om te onderbouwen en te verantwoorden wat hun idealen en 
overtuigingen zijn, ook in het licht van mondiale thema’s. 
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• Laat leerlingen oefenen om gewogen standpunten in te nemen over sociaal-
maatschappelijke, sociaal-culturele, economische, duurzaamheidsvraagstukken in relatie tot 
het eigen leven en de mogelijke spanningsverhouding tussen individuele identiteit(en) en 
collectieve identiteit(en).  

• Stel leerlingen bloot aan culturele uitwisseling.  
• Verken andere gezichtspunten (omarm meningsverschillen): faciliteer debatten binnen een 

klassikale setting opdat leerlingen  leren hoe ze tegengestelde standpunten kunnen 
waarderen en respecteren.  

• Erken en bespreek vooroordelen: We hebben allemaal vooroordelen, en de confrontatie 
ermee kan moeilijk zijn en het delen ervan kan beangstigend zijn, maar pas als we open en 
eerlijk zijn over onze vooroordelen, kunnen we beginnen ze te overwinnen. Door al op jonge 
leeftijd over vooroordelen te praten, hebben leerlingen meer mogelijkheden om hun 
vooroordelen te overwinnen in plaats van ze in stand te houden. 

  

Eenheid en afstemming aanpak 

Het onderwijsmateriaal van wereldburgerschap wordt ontwikkeld door een team van docenten 
in een DocentOntwikkelteam (DOT). Een DOT is een professionele leergemeenschap 
waarbinnen leraren zowel vakinhoudelijk als didactisch professionaliseren. Binnen het team 
ontwikkelen de docenten samen met andere docenten, en één of meer experts en onder 
leiding van een coach innovatieve lesmaterialen voor de eigen onderwijspraktijk. Het 
uitgangspunt van de te ontwikkelen innovatieve lesmaterialen zijn de bovengenoemde 
ontwerpheuristieken die gekoppeld zijn aan de volgende onderwerpen: solidariteit, 
medemenselijkheid, eerlijke verdeling van welvaart, gezondheid, rechten en kansen op 
internationaal niveau. vrede en conflict, verdeling, mensenrechten, duurzame ontwikkeling, 
diversiteit en globalisering. Het lesmateriaal houdt daarbij expliciet rekening met het 
cognitieve ontwikkelingsniveau van de leerlingen (e.g. dualistisch, multipliciteit, contextueel 
relativisme, contextueel passende besluiten).  
  

Evaluatie van de leerdoelen 

Bij de evaluatie van de leerdoelen staan procesevaluatie en productevaluatie centraal. Bij de 
procesevaluatie gaan we na of de aanpak op de juiste wijze en naar tevredenheid is 
uitgevoerd. We komen daarbij te weten wat goed ging bij de uitvoering, maar ook wat 
tegenviel of niet gelukt is. Daarnaast krijgen we inzicht in waarom bepaalde activiteiten 
achterblijven bij de verwachtingen. Bij de productevaluatie gaat het om de volgende vragen: 
“Worden de beoogde doelen gerealiseerd en zo ja, in welke mate? In hoeverre kunnen we de 
gerealiseerde doelen causaal toegeschreven worden aan de lessen? Als voorbeeld om 
beoogde doelen te meten wat betreft burgerschap richten we ons tot Ten Dam et al. (2011). 
Ten Dam et al. (2011) ontwikkelden een meetinstrument gericht op vier 
burgerschapspraktijken: democratisch handelen, maatschappelijk verantwoord handelen, 
omgaan met conflicten en omgaan met verschillen (zie bijlage 2). Dit instrument wordt 
gebruikt om een gedeelte van de kennis, attitude, vaardigheid (en reflectie) onderliggend aan 
wereldburgerschap tastbaar te maken. Zowel kennis, houding als vaardigheden worden 
onderscheiden in vier niveaus (A, B, C en D).    
Kennis niveau A beschrijft kennis van democratische principes, zoals anderen geen geweld 
aandoen. Niveau B beschrijft een begrip van de consequenties van deze principes, zoals 
beperkingen aan de vrijheid van meningsuiting. Niveau C beschrijft het toepassen van deze 
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kennis, zoals de implicaties van de verzorgingsstaat. Niveau D beschrijft het evalueren van 
kennis, zoals het evalueren van de oorzaken en gevolgen van politieke beslissingen. Houding 
niveau A beschrijft een houding die als legitiem beschouwd kan worden, maar waarbij 
samenleven als probleemloos beschouwd wordt. Niveau B kan beschouwd worden als een 
houding waarbij democratische principes impliciet gesteund worden. Niveau C beschrijft een 
houding waarbij expliciet en bewust steun is voor democratische principes. Niveau D beschrijft 
een houding waarbij sprake is van sensitiviteit voor complexe situaties, en aandacht voor het 
bevorderen van democratische houdingen bij anderen. Vaardigheid niveau A beschrijft het 
vermogen om het eigen gedrag vorm te geven, zoals vasthouden aan een eigen mening. 
Niveau B beschrijft het vermogen om het gedrag vorm te geven in relatie tot anderen, zoals 
aan een discussie kunnen deelnemen. Niveau C beschrijft het vermogen om het eigen gedrag 
aan te passen in relatie tot anderen en omstandigheden, zoals rekeninghouden met culturele 
verschillen. Niveau D beschrijft het vermogen om doelgericht te handelen in veeleisende 
situaties, bijvoorbeeld bij het overtuigen van anderen. 

 

Borging van de aanpak 

De DOT is een vorm van borging van de aanpak. Het is team van docenten dat samen het 
onderwijs ontwerpt, waardoor bij het vertrek van de docent niet alle kennis uit de school 
verdwijnt. Bovendien, worden er handleidingen gemaakt van de opdrachten gericht op 
wereldburgerschap, waardoor de werkwijze is ‘gevangen’ in een overdraagbaar document. 
Wereldburgerschap past binnen het montessori-gedachtegoed van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid als breed montessoridoel en de werkwijze van DOT van docenten binnen 
het samenwerken als montessori-karakteristiek waarmee ook de aanpak in het beleid van de 
school is gewaarborgd.  
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BIJLAGE 1 LEERDOELEN WERELDBURGERSCHAP (GOALS) 

  

Leerlingen leren:  

• het belang van regels in de klas en op school om te kunnen samenwerken; 
• over de basiswaarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit als grondslag van de democratische 

rechtsstaat en de mogelijke spanningen daartussen; 
• over de wording, werking, waardering en begrenzing van grondrechten en mensenrechten, 

en hun status in internationale verdragen;  
• over rechtspraak als waarborg voor grondrechten en veiligheid; 
• over mogelijke dilemma’s bij het waarborgen van en het respect voor mensenrechten en 

manieren om over die dilemma’s een eigen positie in te nemen;  
• in welke mate zij rechten hebben en vrijheid in het maken van keuzes, in het licht van de 

plichten en dilemma’s die bij het leven horen;  
• in hoeverre de basiswaarden tot uitdrukking komen in de school en in het samenleven; 
• hoe zij op kunnen komen voor de rechten en belangen van zichzelf en van anderen. 
• over staatsvormen zoals monarchie, republiek, aristocratie, dictatuur en totalitaire systemen;  
• over de voor- en nadelen en de (on)mogelijkheden van internationale samenwerking binnen 

de Europese Unie en de Verenigde Naties;  
• manieren waarop ze besluitvormingsprocessen kunnen organiseren; 
• manieren om op school of in de eigen omgeving macht te onderzoeken, te organiseren en 

uit te oefenen; over manieren waarop andere groepen in het land macht organiseren; 
•  verschillende visies op vrijheid, gelijkheid en solidariteit te onderzoeken en vergelijken;   
• manieren om de rol van macht in actuele maatschappelijke vraagstukken te onderzoeken, 

alsmede de mogelijkheden die zijzelf en anderen     
• standpunten onderbouwd te uiten, ook als dit een minderheidsstandpunt is, en anderen 

daar in discussie, debat of dialoog van proberen te overtuigen;  
• de mening van anderen in eigen woorden samen te vatten, te beoordelen en er met 

inhoudelijke argumenten op te reageren.  
• hun eigen mening bij te stellen op basis van nieuwe inzichten; 
• verantwoordelijkheid te nemen voor hun (directe) omgeving.  
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BIJLAGE 2 INSTRUMENT BURGERSCHAP
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D2. Leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de 
voorzieningen daarvoor 

De opdracht vanuit de overheid voor het voortgezet onderwijs: 
Voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod nodig hebben op een ander niveau dan de 
leeftijdsgroep (leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben), laat de initiatiefnemer zien hoe de 
school een passend onderwijsaanbod, ondersteuning en/of begeleiding zal bieden (conform art 17b, 
WVO). De initiatiefnemer heeft de hoofdlijnen van het schoolondersteuningsprofiel opgesteld, met 
daarin wat hij onder extra ondersteuning verstaat. Het gaat om de verplichting om maatwerk te 
bieden voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. 
 
De wetteksten: 
Artikel 17b. Begeleiding van leerlingen die extra ondersteuning behoeven 

1. Ten aanzien van leerlingen die extra ondersteuning behoeven, is het onderwijs gericht op 
individuele begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling. Zo nodig treedt 
het bevoegd gezag daarbij in overleg met: 

a. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de leerling 
zijn woonplaats heeft als bedoeld in artikel 1.1. van de Jeugdwet, 

b. een instantie die jeugdgezondheidszorg uitvoert als bedoeld in artikel 5 van de 
Wet publieke gezondheid, 

c. een instantie die maatschappelijke ondersteuning biedt als bedoeld in artikel 1, 
eerste lid, onder g, 2°, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 

d. een zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder j, van de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten of 

e. een zorgaanbieder die geneeskundige geestelijke gezondheidszorg levert welke 
behoort tot de prestaties omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet. 

2. Het bevoegd gezag stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar een schoolondersteuningsprofiel 
vast. 

 

Hoe implementeert het Montessori College Maastricht dit? – Leer 

mijzelf de regie te nemen 

Vanuit de onderwijsvisie vanuit de Montessoriaanse principes vormt onze school een werkplaats voor 
een krachtige persoonlijke ontwikkeling van de leerling en een plezierige leer-, werk- en 
leefgemeenschap met aandacht en ruimte voor elkaar. We kennen een aantal leidende principes 
waarmee onze medewerkers met de leerlingen werken: 

• Leer het zelf te doen 
• Ruimte voor de eigen ontwikkelkracht 
• Leren van wat we doen 
• Partnerschap tussen school, ouders en leerlingen 

 
Het Montessoriaans onderwijs kenmerkt zich door de persoonlijke leerweg en lesaanbod. Vanuit deze 
primaire grondhouding en overtuiging is het zorgaanbod op school ook opgezet en ingestoken. Het 
Montessori College Maastricht vindt het heel belangrijk dat het schoolondersteuningsbeleid tot stand 
komt in samenwerking met de ouders, docenten, ondersteuningscoördinatoren en andere 
specialisten. Om een zo gericht en toegepast mogelijk beleid te maken. Uiteraard is het ook van groot 
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belang om nauwe banden met het primair onderwijs te hebben om ook hun beelden en ervaringen 
van specifieke leerlingen mee te kunnen nemen en zo maatwerk te kunnen leveren.  
 
Het Montessori College Maastricht zal onderdeel uitmaken van het Samenwerkingsverband Maastricht 
Heuvelland. We willen al onze leerlingen een passende plek bieden, gespecialiseerd ondersteund 
indien nodig. We gaan daarbij uit van een plan per leerling (soms gezin), met een regie en integraal 
beeld.  
 

Ons ondersteuningsaanbod 
De ondersteuning die we als Montessori College Maastricht aanbieden ligt in het verlengde van wat 
in onze onderwijsvisie wordt aangegeven en die uitgaat van de genoemde principes. Qua structuur 
en cultuur sluit ons ondersteuningsaanbod daar zoveel mogelijk op aan. 
 
Uiteraard zal bij de uitwerking de ondersteuning en behoefte bij het vmbo een andere zijn dan bij 
het vwo. Dus afhankelijk van de stromen welke we kunnen gaan aanbieden zal dit nader 
onderbouwd en beschreven worden. Bij definitieve oprichting zal een uitgebreid 
schoolondersteuningsplan worden ingericht. 
 
We zien de leerling als persoonlijk leider en regisseur van zijn eigen ontwikkeling en leerproces. Bij 
ons staat voorop dat je alleen iets kunt veranderen als je ervan houdt zoals het is.  
We bieden een leer- en werkgemeenschap aan als Montessori College Maastricht waarin de 
leerlingen werken aan de drie brede montessoridoelen: 

1. Zelfstandigheid 
2. Creativiteit 
3. Maatschappelijke verantwoordelijkheid 

 
Ze moeten proactief kunnen handelen en leren de regie over hun eigen leven te nemen. Wij helpen 
hen hun talenten en grenzen te leren kennen, daarop te vertrouwen en te durven gaan voor hun 
dromen en ambities. Vanuit de oprechte overtuiging dat onze leerlingen nu en straks gelukkiger zijn 
wanneer ze iets kunnen betekenen voor anderen en de samenleving. 
 
Het Montessori College Maastricht zal werken vanuit een sociaal model en niet een medisch model. 
We kijken naar onze leerlingen vanuit een positieve grondhouding. Het is hun kracht die centraal 
staat en niet hun lasten. We vragen dan ook niet ‘Wat heb je?’, maar stellen bewust de vraag ‘Wat 
heb je nodig?’.  
Voor onze begeleiding vraagt dat om een coachende houding, alsmede dat onze medewerkers ook 
adequaat getraind zijn daarvoor. Een veilige omgeving waarin je jezelf kunt zijn, waar je de tijd kunt 
nemen, gebaande paden kunt verlaten en het ongemak kunt voelen is cruciaal. Het gaat bij ons dus 
om coachen, ruimte en vertrouwen geven, observeren en sensitiviteit en hierbij hoort zeker ook 
nabijheid, confronteren, feedback geven en begrenzen. 
 
We kennen begeleiding binnen en buiten de lessen om.  
Binnen de lessen bieden we dat alle leerlingen aan en kennen we een aanbod op het gebied van 
coaching; een veilige omgeving; taal en rekenen; dyslexie; dyscalculie.  
 
Voor de leerlingen die meer ondersteuning of meer uitdaging nodig hebben kennen we ook een 
specifiek additioneel aanbod. Dit aanbod wordt aangeboden op basis van een besluit van een intern 
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advies team. Binnen de lessen is er sprake van begeleiding op basis van individuele leervragen; 
taalontwikkelingsstoornis, slechthorendheid, doofheid, slechtziendheid; specifieke 
ondersteuningsvragen (met individuele handelingsplannen); vragen omtrent gedrag en leren. 
 
Ook buiten de lessen om bieden we leerlingen die dat nodig hebben meer ondersteuning en 
begeleiding aan. Dit ook weer op basis van een besluit van ons intern advies team. Denk hierbij aan 
een aanbod ten behoeve van faalangst; sociale vaardigheden; zelfvertrouwen en weerbaarheid; 
aandachtstraining; orthopedagogische vragen; gezin en maatschappij; examenvrees. Ook vragen die 
verder reiken dan de hier genoemde bieden we aan via specifieke arrangementen. 
 
In onze eigen zorgstructuur is de nodige expertise aanwezig. Belangrijk vinden we dat onze 
docenten goed opgeleid zijn en hiertoe ook extra opgeleid worden (bijvoorbeeld in 
orthopedagogiek en dergelijke). Ook om specifieke taken op zich te kunnen nemen op school voor 
kinderen die extra ondersteuning of uitdaging nodig hebben. Maar we kunnen niet alles alleen en 
zullen daarom structurele partnerships aangaan met partijen in onze regio. Voor specifieke expertise 
en om extra capaciteit te hebben. Vaak ook is dit aanbod financierbaar vanuit het zorgstelsel en de 
gemeente zal hier een belangrijke rol in spelen. 
 

De ondersteuningsroute 
Om te komen tot het passende aanbod per leerling kent het Montessori College Maastricht een 
aantal vaste stappen om te komen tot de signalering van de extra ondersteuning of uitdaging. Door 
onze team teaching methode ontstaat er een gezamenlijk gedragen beeld. Dit team neemt ook de 
primaire coachende rol richting de leerling op school, alsmede de signalerende rol voor eventuele 
extra ondersteuning of meer uitdaging. 
 
Al onze medewerkers leveren voortdurend een bijdrage aan de ontwikkeling van de leerlingen die 
ons zijn toevertrouwd. In ons team zullen er drie rollen zijn die in de ondersteuning van de leerling 
en de signalering een belangrijke rol spelen: de vakdocent; de coach; de 
ondersteuningscoördinator. Hun opdracht is om de leerling eigenaar te laten worden van zijn eigen 
hulpvraag. Omdat wij de leerling zien als persoonlijk leider en regisseur, wordt van de leerling ook 
een proactieve rol verwacht. En uiteraard helpen wij als school die leerling om daarin te groeien 
door middel van de door ons ingerichte structuren daarvoor. De coach van iedere leerling is de 
belangrijke spin in het web hierin.  
 
De ondersteuningscoördinator is de procesbegeleider. Deze zorgt ook voor eventuele aanvragen 
voor externe ondersteuning, zit het interne advies team voor en betrekt hier waar nodig externe 
partners bij.  
Van de ouders verwachten we een meedenkende en meewerkende rol. Om de betreffende leerling 
te stimuleren het initiatief te nemen.  
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D3. Inrichting van het onderwijs: zicht op ontwikkeling 
van de leerlingen 

De opdracht vanuit de overheid voor het voortgezet onderwijs: 
In de aanvraag voor een school voor voortgezet onderwijs beschrijft de initiatiefnemer op welke wijze 
de school vanaf binnenkomst systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van haar 
leerlingen gaat verzamelen. De initiatiefnemer maakt tevens duidelijk op welke wijze deze informatie 
gebruikt gaat worden om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen 
als individuele leerlingen. Dit heeft als doel dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kunnen 
doorlopen (conform art. 2, tweede lid, WVO). 
 

Aanpak 

Het Montessori College Maastricht (MCM) verzamelt gestructureerd informatie over de kennis en 
vaardigheden van de leerlingen. Het MCM neemt, naast de reguliere toetsen, methodeonafhankelijke 
toetsen af (LVS Cito) om zicht te krijgen op het Nederlandse en Engelse taal- en reken/wiskundeniveau. 
De bovenstaande informatie die daarmee wordt opgehaald wordt geregistreerd in het 
leerlingvolgsysteem (Somtoday).  Naast de cognitieve toetsen is er aandacht voor de brede 
montessoridoelen (creativiteit, zelfstandigheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid). De school 
monitort de ontwikkeling van deze doelen middels het gebruik van montessori-rubrics die zijn 
ontwikkeld door de Vereniging Montessori Onderwijs. Het principe dat bij deze ‘softe’ skills wordt 
gehanteerd, is programmatisch toetsen waarbij leerlingen meerdere personen (docenten en 
leerlingen), producten (toetsen, reflectieverslagen) gebruiken om ontwikkeling in de brede 
montessoridoelen zichtbaar te maken richting de mentor en ouders. Deze informatie wordt 
opgeslagen in een montessori-portfolio. Middels het programmatisch toetsen wil het MCM de 
betrouwbaarheid van beslissingen bevorderen en de leerling inzicht geven waar het staat in het 
leerproces. De bovenstaande input gezamenlijk vormt de basis voor de leerlingbesprekingen. De 
docenten ontvangen deze input via www.leerlingbespreking.nl. De docenten kunnen hun feedback 
online geven.  Zij gebruiken de informatie om op individueel én op groepsniveau af te stemmen over 
de ontwikkeling van de leerlingen. Bij geconstateerde achterstanden /of voorsprongen probeert de 
school ondersteuning te bieden.  

Achterstanden 

De school stelt een taalcoördinator en reken-/wiskunde coördinator aan. De coördinatoren analyseren 
schoolbreed de scores en sporen schoolbreed mogelijke achterstanden op. De vraag die de 
coördinator zich voortdurend stelt is: Wat kan beter? En wat moet beter? Dit is overigens een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de coördinatoren en de sectievoorzitters. Mentoren en 
docenten hebben goed zicht op de ontwikkeling van leerlingen, doordat er veelvuldig mondelinge of 
digitale uitwisseling van informatie plaats vindt en doordat de docenten ook buitengewoon betrokken 
zijn bij hun leerlingen. De school biedt de leerlingen ook voldoende begeleiding en ondersteuning 
aan wanneer zich belemmeringen voordoen in het leerproces. Voorbeelden hiervan zijn de 
begeleiding en extra voorzieningen bij dyslexie, RT, ondersteuning bij bepaalde vakken tijdens 
werkuren/ studielessen, studievaardigheidstraining, faalangstreductietraining en sociale 
vaardigheidstraining. Aangezien het Montessori College Maastricht zich ook sterk maakt voor de drie 
brede montessori-doelen zullen deze door een ‘Focus-op-Montessori’ coördinator gemonitord 
worden. Als montessori vo-school willen we leerlingen opleiden tot zelfstandige, kritische leerlingen 
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die in staat zijn om creatieve oplossingen te bedenken voor uiteenlopende 
maatschappelijke vraagstukken en die de kunst van het samenleven beheersen. Geen zicht op de 
ontwikkeling van deze drie doelen zou betekenen dat we onze missie niet zouden realiseren. Net als 
bij de meer cognitieve doelen geldt dat op het moment dat een groep leerlingen of individuele 
leerlingen hiaten toont, er mogelijkheden zijn om deze hiaten te repareren binnen de kwt.  

Voorsprongen 

Bij leerlingen die excelleren in verschillende gebieden (sport, drama, cognitie, muzisch) komt er een 
onderwijsaanbod dat hen extra moet uitdagen. Een dergelijke leerling krijgt een uitdagend 
programma aangeboden dat een aanvulling is op het onderwijs dat leerlingen in hun reguliere 
onderwijsomgeving krijgen opdat ze gemotiveerd blijven voor het onderwijs. Er is bijvoorbeeld ruimte 
de brede montessori-doelen of de reguliere basisvakken (wiskunde, rekenen, Nederlands, etc…)  te 
verdiepen en/of verbreden (bijv. aandacht voor effectieve leerstrategieën en executieve vaardigheden 
(leren leren), een hogere orde denkvaardigheden (leren denken), sociaal-emotionele ontwikkeling 
(leren leven), of eigen projecten van de leerlingen. 
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D4. Inrichting van het onderwijs: onderwijstijd 

De opdracht vanuit de overheid voor het voortgezet onderwijs: 
Wettelijk is bepaald dat het onderwijs moet worden ingericht dat leerlingen een minimum aantal 

uren aan lestijd ontvangen. In de aanvraag maakt de nieuwe school duidelijk hoe de school de 

onderwijstijd gaat invullen. Het gaat daarbij om een beschrijving van hoe de wettelijke minimale 

onderwijs verdeeld gaat worden over de verschillende jaren van de schoolsoort (vier, vijf of zes jaar 

in het voortgezet onderwijs) 

 
Hoe ga je de wettelijke minimale onderwijstijd verdelen over de verschillende jaren van de schoolsoort 
en hoe ga je om met de (wettelijke) vakanties en vrije dagen.                                                                                                                        
 

Onderwijstijd 
Als school nemen wij de verantwoordelijkheid om prudent en consciëntieus om te gaan met de 
wettelijke ruimte. De school zal de onderwijstijd invullen naar de zienswijze van Maria Montessori. Het 
onderwijs heeft als onderwijsdoelstellingen: 

• Zich kunnen ontwikkelen tot een onafhankelijke persoonlijkheid, 
• Bekwaamheden verwerven om in studie, werk en samenleving te kunnen functioneren,                                                                                                                                                                                                                                           
• Op verantwoordelijke wijze een maatschappelijke rol leren vervullen. 

 
En als karakteristieken; 

• Hoofd, hart en handen,                                                                                                                 
• Leren kiezen,                                                                                                                                                     
• Reflecteren,                                                                                                                                                                           
• Sociaal leren,                                                                                                                                                                                    
• Samenhang in leerstof,                                                                                                                                                                                            
• Binnen en buitenschool bekwaamheden leren en verwerven maatschappelijke rol.  

 
Middelbare scholen hebben veel ruimte om zelf, in overleg met de medezeggenschapsraad, de 
onderwijstijd in te vullen en te spreiden.                                                                                                                               
Daarom is er een urennorm die geldt voor de hele opleiding 
Elke leerling moet een programma kunnen volgen van (zie hieronder): 
3700 uur voor het VMBO (4 jaar) 
4700 uur voor de HAVO (5 jaar) 
5700 uur voor het VWO (6 jaar) 
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De school houdt zich aan de vastgestelde normuren. Een normuur is 60 minuten en is dus niet 
hetzelfde als een lesuur van 70 minuten. Voor docenten geldt dat zij een maximale lestaak van 720 
contacturen per jaar hebben. Bij een lesuur van 50 minuten en een schooljaar van 36 effectieve weken 
zijn dat 24 lesuren per week (24x50x36:60=720)  
                                                                      
De school heeft de vrijheid om de normuren te verdelen over de leerjaren, zolang de leerlingen 
minimaal 189 dagen per jaar onderwijs volgen (37,8 weken). 
De kaders voor onderwijstijd in het VO bieden veel ruimte om op schoolniveau eigen keuzes te maken 
over de richting, vormgeving en planning van het onderwijs. De urennorm per opleiding geeft dus 
ruimte voor maatwerk wat betreft het aantal uur onderwijs dat verschillende leerlingen daadwerkelijk 
volgen. Iedere leerling moet een programma kunnen volgen dat aan de wettelijke urennorm voldoet 
maar voor iedere leerling mag ook van die normen worden afgeweken, ook naar beneden. Leerlingen 
hoeven niet allemaal hetzelfde programma te krijgen en hetzelfde lesrooster te volgen. 
 
Het is dus niet zo dat leerlingen moeten voldoen aan de urennorm:   
De school wordt er op aangesproken dat leerlingen er een programma kunnen volgen dat aan de 
urennorm voldoet. Sommige leerlingen hebben meer onderwijstijd nodig terwijl anderen genoeg 
hebben aan minder onderwijstijd bijv. twee i.p.v drie lessen geschiedenis de leerling kan dan de lestijd 
aan een ander vak besteden of aan bijv. zelfstudie. 
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Leerlingen in de onderbouw krijgen onderwijs dat gekoppeld is aan 58 kerndoelen en dient ter 
gedegen voorbereiding voor de vakken die gegeven worden in de bovenbouw. 
Onder de urennorm kunnen meer onderwijsactiviteiten volledig meetellen als onderwijstijd dan 
alleen reguliere lesuren.                                                                                                                                                                                             
Ook projecten, (onderzoeks-)opdrachten, ict-ondersteunend onderwijs, maatschappelijk of 
beroepsgerichte stages of een maatschappelijke diensttijd, mentorlessen, excursies etc. Deze 
onderwijsactiviteiten staan altijd onder regie van een bevoegd docent en is altijd aanwezig en/of 
bereikbaar. Pauzes en lunchtijd, ijsvrij en tropenrooster vallen (in principe) niet onder de 
onderwijsuren.                                             
 
Excessen en evident discutabele invullingen van de reguliere en verplichte onderwijstijd dienen 
voorkomen te worden de focus is traditionele vaklessen door bevoegde docenten en waar mogelijk in 
de vorm van teamteaching (bijv. hoor- en werkcolleges samen) of heterogene groepen havo 5/vwo 4. 
(les door onbevoegde docenten is geen onderwijstijd). Via de webcam doceren (wel voor zieke 
kinderen die tijdelijk thuis zijn) dient zoveel als mogelijk vermeden te worden. 
Betreffende leerlingen die om lichamelijke of psychische redenen thuis zitten dient actief gewerkt te 
worden aan hun instroom of terugkeer naar het onderwijs. 
Specifiek voor deze groep leerlingen moet het bestuur de inspectie om toestemming vragen minder 
onderwijs aan te bieden dan de normatieve omvang van het programma dat zij volgen.                                                        
Voorop staat dat wordt gekeken wat het kind nodig heeft om weer optimaal te gaan functioneren. 
 

De medezeggenschapsraad (MR) 
De MR van de school speelt een zeer belangrijke rol bij de planning en invulling van de onderwijstijd. 
Goed overleg is essentieel. De MR moet (vooraf) instemmen met voorstellen van het bevoegd gezag: 

1 Welke soorten onderwijsactiviteiten worden ingepland als onderwijstijd 
2 Wat het beleid is voor het omgaan van lesuitval, bijv. bij ziekte van een leraar,                                                                                                                                
3 Op welke dagen de school geen onderwijs verzorgd,                                                                                                                                   

De school kent een aantal (wettelijke) schoolvrije dagen waaronder zaterdagen en 
zondagen. Daarnaast zijn er per schooljaar max.71 andere vrije schooldagen; tw. 55 
vakantiedagen, 4 feestdagen, 12 roostervrije dagen,                                                                                                                                                                                           

4 De MR kijkt mee naar de kwaliteit. De urennorm staat in functie van de kwaliteit van 
het onderwijs, rendement en de ontwikkeling van de leerlingen,                                                                                                                                      

5 De lesduur,                                                                                                                          
6 De klassengrootte. Er dienen keuzes gemaakt te worden want beperkt door de 

middelen kan het zo zijn dat voor bepaalde vakken een grotere klas nodig is om een 
ander vak zoals bijvoorbeeld filosofie te kunnen aanbieden.                                                                                                                      

7 Bepalen per lesuur de opslagfactor van de docent (voorbereiding/nakijken) 
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D5. Inhoud van het onderwijs:kerndoelen en 
referentieniveaus 
 

De opdracht vanuit de overheid voor het voortgezet onderwijs: 
De initiatiefnemer voor een nieuwe school voor voortgezet onderwijs laat op hoofdlijnen zien hoe de 
school per schoolsoort en aangeboden profiel een breed en op de kerndoelen gebaseerd aanbod 
gaat realiseren dat ook de referentieniveaus taal en rekenen omvat (art. 2 van de Wet referentieniveaus 
taal en rekenen). Het aanbod is dekkend voor examenprogramma’s. Het aanbod bereidt de leerlingen 
inhoudelijk goed voor op het vervolgonderwijs. De leerinhouden moeten evenwichtig en in 
samenhang over de leerjaren heen verdeeld worden (conform art. 10, 10b, 10d, 10f, 11a, 11b, 11c, 11 
e, 12 13 en 14 van de WVO). 
 
Aanbod (onderbouw) 
Op het Montessori College Maastricht volgen de leerlingen in de onderbouw binnen negen 
vakken/leergebieden: Nederlands, Engels, Duits, Frans, rekenen/wiskunde, bewegingsonderwijs, 
techniek, creativiteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid en (digitale, bèta-technische, vitaal, 
financiële) geletterdheid. Leerlingen van het gymnasium volgen daarnaast ook de klassieke talen en 
cultuur. De docenten werken vanuit een docentenontwikkelteam (dot) per leergebied wat betekent 
dat de docenten van de verschillende vakken/leergebieden samenwerken aan de ontwikkeling van 
programma’s of lesmateriaal rondom een bepaald thema. Bij het ontwikkelen van het onderwijs voor 
de onderbouw zijn de kerndoelen, de eindtermen vmbo, havo en vwo alsook de wettelijk vastgestelde 
referentiekaders het uitgangspunt. Voor Nederlands is dat het referentiekader taal, voor rekenen het 
referentiekader rekenen en voor de moderne vreemde talen (Engels, Frans en Duits) is dat het 
Europees Referentie Kader (ERK). De docentenontwikkelteams in de onderbouw zijn er 
verantwoordelijk dat alle kerndoelen aan bod komen in leerjaar 1, 2 en 3. Het onderwijsaanbod zal 
grotendeels geïntegreerd in modules worden aangeboden, waarbij we aan de ‘voorkant’ een 
duidelijke koppeling maken met de kerndoelen en de referentiekaders.   
 

Toetsing 
Het MCM werkt in de onderbouw met een PTO (programma van toetsing onderbouw). In het PTO ligt 
het aantal summatieve toetsen, het aantal toetsen dat een beoordeling oplevert, vast. In deze toetsen 
worden de kerndoelen van de vakken getoetst. Daarnaast krijgen leerlingen formatieve toetsen die 
gericht zijn op hun ontwikkeling en groei en waarop zij gerichte feedback krijgen. Beide soorten 
toetsen worden weergegeven in het PTO. Het aantal formatieve toetsen toont de boventoon. 
 

Aanbod (bovenbouw) 
Op het Montessori College Maastricht volgen de leerlingen in de bovenbouw onderwijs binnen zeven 
domeinen (tussen haakjes de corresponderende vakken):  

1. Kernvakken (Nederlands, Rekenen/Wiskunde, Engels)  
2. Mens & Natuur (Biologie, Natuurkunde, Scheikunde, Informatica, NaSk 1&2) 
3. Moderne Vreemde Talen (Duits, Frans) 
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4. Klassieke Talen (Grieks, Latijn)  
5. Mens & Maatschappij (bedrijfs)economie, burgerschap, geschiedenis, aardrijkskunde 

maatschappijleer/maatschappijwetenschappen) 
6. Bewegingsonderwijs 
7. Kunst & Cultuur (drama/muziek/dans/beeldende vakken).  
8.  

Naast deze domeinen biedt de school projecten/activiteiten aan die passen binnen de brede 
montessoridoelen: zelfstandigheid, creativiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid.  
 
Als de school straks volgroeid is, zijn alle docenten in docententeams betrokken bij het opzetten en 
uitwerken van de doorlopende leerlijn en het montessori-onderwijsconcept.  
Op het moment van schrijven is het nog onduidelijk welke niveaus van onderwijs we mogen 
aanbieden, waardoor we ons nu beperken tot de hoofdlijnen.  
 

Toetsing 
De centraal te examineren eindtermen uit de examenprogramma’s worden gespecificeerd in syllabi. 
Die hebben tot doel de constructie van centrale examens inhoudelijk aan te sturen en leraren te 
ondersteunen bij de examenvoorbereiding van leerlingen.  
 
Voor schoolexamens zijn er geen syllabi die voorschrijvend zijn. Daar zal het MCM ook de ruimte 
nemen om haar eigen identiteit terug te laten komen. De schoolexamens zijn dus niet per definitie 
een voorbereiding op het centraal eindexamen. In de bovenbouw werkt het MCM met een PTA 
(programma van toetsing en afsluiting). Het PTA geeft de hoeveelheid summatieve en formatieve 
toetsen, evenals de praktische opdrachten, handelingsdelen aan. Daarnaast staat er informatie over 
het profielwerkstuk/sectorwerkstuk.  
 
Het aantal summatieve toetsen is groter dan het aantal formatieve toetsen. Alle verplichte 
schoolexamenonderdelen komen terug in het PTA. De referentieniveaus voor taal, rekenen en Engels 
worden getoetst door de DIA-toetsen die in de onderbouw elk jaar worden afgenomen. Waar nodig 
krijgt een leerling extra begeleiding op deze onderdelen tijdens de steunlessen of door onze remedial 
teacher.  
 
Het MCM biedt bovendien een taaltoets aan voor leerlingen in de vierde klassen. In de voor-
examenklassen wordt een rekentoets aangeboden. Leerlingen die het gewenste niveau niet halen, 
krijgen daarna een programma van extra begeleiding aangeboden. 
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D6. Scheiding tussen de functies van bestuur en het 
toezicht daarop 
 

De opdracht vanuit de overheid. 
Deze opdracht luidt als volgt voor het voortgezet onderwijs: 
 
De initiatiefnemer laat zien hoe het zorg gaat dragen voor een goed bestuurde school met scheiding 
van bestuur en toezicht. De initiatiefnemer beschrijft in de aanvraag hoe de nieuwe school zal 
worden bestuurd, zodat de bestuursstructuur vanaf het begin voldoet aan de wettelijke eisen 
(conform art. 24d en 24e en – indien van toepassing - art. 32b1 van de WVO). 
 
In de wettelijke voorschriften zijn de principes van scheiding van de functies van intern toezicht en 
bestuur als bekostigingsvoorwaarden opgenomen. Die principes betreffen tenminste: 

- Een functionele of organieke scheiding tussen bestuur en intern toezicht. 
- Afspraken om de onafhankelijke rol van het intern toezicht te waarborgen, waaronder de 
benoeming van intern toezichthouders op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen. 

 
De initiatiefnemer legt in statuten, een managementstatuut en/of een vergelijkbaar document vast 
hoe vanuit deze principes de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen bestuur en 
intern toezicht (en indien van toepassing de directeur) verdeeld zijn. Ook laat de initiatiefnemer zien 
hoe de benoeming van de intern toezichthouders die de aanvraag mede hebben ingediend tot 
stand is gekomen. 
 

Wetsteksten: 
Artikel 24d. Scheiding toezicht en bestuur 

1. Het bevoegd gezag draagt mede in verband met de verplichting, bedoeld in artikel 23a, zorg 
voor een goed bestuurde school met een scheiding tussen de functies van bestuur en het 
toezicht daarop, en met een rechtmatig bestuur en beheer. 

2. De benoeming in de functies van het bestuur en het interne toezicht op het bestuur, bedoeld 
in het eerste lid, geschiedt op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen. Bij de 
benoeming van de leden van de raad van toezicht wordt de medezeggenschapsraad van de 
school, bedoeld in artikel 3 van de Wet medezeggenschap op scholen, in de gelegenheid 
gesteld een bindende voordracht te doen voor een lid. Bij de benoeming van de leden van de 
raad van toezicht van het samenwerkingsverband wordt de ondersteuningsplanraad, bedoeld 
in artikel 4a van de Wet medezeggenschap op scholen, in de gelegenheid gesteld een 
bindende voordracht te doen voor een lid. 

3. Het eerste lid en het tweede lid, eerste volzin, zijn van overeenkomstige toepassing op een 
samenwerkingsverband. 

Artikel 24e. Intern toezicht 
1. Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de functies van bestuur en intern toezicht op het 

bestuur in functionele of organieke zin zijn gescheiden. 
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2. Een intern toezichthouder of een lid van het interne toezichthoudend orgaan functioneert 
onafhankelijk van het bestuur. 

3. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op een samenwerkingsverband. 

Artikel 24e1. Inhoud intern toezicht 
1. houdt toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door 

het bestuur en staat het bestuur met raad terzijde. De toezichthouder of het 
toezichthoudend orgaan is ten minste belast met: 

a. het goedkeuren van de begroting en het jaarverslag en, indien van toepassing, het 
strategisch meerjarenplan van de school; 

b. het toezien op de naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen, de code voor 
goed bestuur, bedoeld in artikel 103, eerste lid, onderdeel a, en de afwijkingen van die code; 

c. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en 
aanwending van de middelen van de school verkregen op grond van deze wet; 

d. het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboekdie verslag uitbrengt aan de toezichthouder of het toezichthoudend orgaan, en 

e. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening 
van de bevoegdheden, bedoeld onder a tot en met d, in het jaarverslag. 

2. De taken en bevoegdheden van de interne toezichthouder of het interne toezichthoudend 
orgaan zijn zodanig dat hij een deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht kan uitoefenen. Indien 
sprake is van meer dan een toezichthouder of van een toezichthoudend orgaan is de eerste volzin 
van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de combinatie van de toezichthouders of de 
samenstelling van het toezichthoudend orgaan. 

3. De interne toezichthouder of het interne toezichthoudend orgaan pleegt ten minste 
tweemaal per jaar overleg met de medezeggenschapsraad. 

4. Indien het intern toezicht wordt uitgeoefend door een raad van toezicht, zijn het eerste lid en 
het tweede lid van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de raad van toezicht. Een raad van 
toezicht is tevens belast met het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van het bestuur, 
alsmede de toepassing van 38a tot en met 39a1, 40a en de daarmee verband houdende wettelijke 
bepalingen op leden van het bestuur die mede tot het personeel behoren. 

5. Dit artikel is, met uitzondering van het derde lid, van overeenkomstige toepassing op een 
samenwerkingsverband. De interne toezichthouder of het interne toezichthoudend orgaan van het 
samenwerkingsverband pleegt ten minste tweemaal per jaar overleg met de 
ondersteuningsplanraad, bedoeld in artikel 4a van de Wet medezeggenschap op scholen. 

Artikel 32b1. Overdracht taken en bevoegdheden 
1. Het bestuur kan hem bij wettelijk voorschrift opgedragen taken en bevoegdheden 

overdragen aan de centrale directie, de rector of de directeur van de school. 



 
 

Deugdelijkheidseisen 
Montessori College Maastricht  pagina 30 van 31 

2. De centrale directie, de rector of de directeur van de school kunnen hen bij wettelijk 
voorschrift opgedragen of door het bevoegd gezag overgedragen taken en bevoegdheden 
overdragen aan elkaar of aan de adjunct-directeur. 

  
Hoe is dit geïmplementeerd in het Montessori College Maastricht? 
Het Montessori College Maastricht staat voor een platte bestuursstructuur met een rector-bestuurder 
van de organisatie. Een meewerkend voorman/vrouw.  
 
De rector-bestuurder is dus enerzijds directe collega en primus inter pares van de docenten in de 
school. Echter er zijn ook bestuurlijk taken die horen bij de rol van statutair bestuurder van de 
organisatie. En ook vanuit de nieuwe WBTR worden er additonele eisen gesteld aan het toezicht en 
de interne verhoudingen. Vanzelfsprekend is de code good governance VO van toepassing en wordt 
door het Montessori College Maastricht nageleefd. 
 
Het profiel van de rector-bestuurder is er een van een inhoudelijk, onderwijskundig opgeleid en 
ervaren persoon. Die staat voor een inhoudelijk top aanbod van onderwijs aan de leerlingen op een 
Montessoriaanse wijze.  
Naast de rector-bestuurder zal er een operationeel eindverantwoordelijke worden aangewezen in de 
organisatie die zorgdraagt voor het reilen en zeilen van alle operationele zaken (zoals roosters, 
huisvesting, financiën, etc.). Deze twee rollen zijn zeer complementair aan elkaar en samen vormen 
ze de dagelijkse leiding van de school. Zowel inhoudelijk, als qua persoonlijkheden en 
karaktertrekken moeten deze personen aanvullend en versterkend aan elkaar zijn. Zodat er een 
volledig palet ontstaat van exploratie, visie, verbetering van de organisatie, alsmede in het borgen, 
opvolgen en zorgen dat alles goed en doorwrocht draait. 
 
Het intern toezicht binnen de organisatie is georganiseerd in een one-tier board. Hiermee borgen 
we de sparringspartners van de statutair bestuurder. Zodat deze naast collega van de docenten, ook 
reflectie kan krijgen op zijn/haar bestuurlijke taken. Tevens houden we daarmee de organisatie plat, 
omdat de hele board dezelfde informatie krijgt.  
 
Deze structuur vraagt wel om rolvastheid van de betrokkenen. Een duidelijke beschrijving van de 
taken, bevoegdheden, verplichtingen en verhoudingen over en weer is heel belangrijk. Het kunnen 
omgaan met diverse rollen in 1 bestuur moet continu top of mind zijn en transparant besproken 
worden, zodat iedereen zich bewust is van deze structuur. Hierbij specifiek lettend op de verdeling 
van verantwoordelijkheid tussen de uitvoerende bestuurders en de toezichthouders, zodat het intern 
toezicht geborgd is. 
 
De uitvoerende taken in de one tier board liggen bij de statutair bestuurder (rector-bestuurder) en 
de toezichthoudende rollen liggen bij de niet-uitvoerende bestuurders in de one tier board. De 
voorzitter van de board is altijd, conform de wet, een toezichthoudende bestuurder. Bij deze 
toezichthouders zijn diverse rollen gedefinieerd. Gedacht wordt hierbij aan rollen als finance & 
control (naast de intern operationeel verantwoordelijke in het team); communicatie/marketing; 
borging onderwijskwaliteit (incl. Montessoriaans onderwijs); verbinding met bedrijfsleven/vertaling 
wensen uit bedrijfsleven en vervolgopleidingen; juridisch, AVG en compliance. Er dient altijd een 
oneven aantal personen in de board te zitten. Op deze wijze is er voldoende competentie aanwezig 
om en de organisatie vorm te geven en door te ontwikkelen, maar ook de kritische massa en 
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expertise te vormen om het interne toezicht goed te organiseren en sparringspartner van de 
uitvoerend bestuurder te zijn. nog even duidelijk de scheiding tussen  
 
Bij de start van het Montessori College Maastricht is er in het bestuur voor gekozen om 1 uitvoerend 
bestuurder aan te stellen en 3 toezichthouders (rollen: voorzitter, penningmeester, secretaris). Allen 
bestaand uit mensen van de initiatiefgroep. Nadat bekend is dat de school definitief gestart kan 
worden, zal de rector-bestuurder aangezocht worden op basis van een vooraf vastgesteld profiel. 
Alsmede zullen dan de toezichthoudende rollen verder ingevuld worden om alle gewenste 
competenties aan boord te hebben. Dit gebeurt ook weer op basis van vooraf vastgestelde 
profielen. 
 
Bovenstaande is momenteel vastgelegd in de statuten en zodra de school definitief opgericht kan 
worden (en ook bekend is welke stromen gevoerd mogen worden), zal een managementstatuut 
worden ingericht en de profielen opgesteld. 
 
Conform de wet op de medezeggenschap zal er medezeggenschap van medewerkers, ouders en 
leerlingen georganiseerd worden. 
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Overige 9 elementen van kwaliteiten t.b.v. Montessori College Maastricht 

Met de beantwoording van de vragen OE1 t/m OE9 is het niet de bedoeling een compleet 
en uitputtend overzicht op te schrijven, maar wel een beeld te geven dat wij de kwaliteit van 
het onderwijs serieus nemen en dit willen bewaken en beheren en continu verbeteren.  

Inhoudsopgave: 

OE 1 - Bewaken en beheren van de kwaliteit van het onderwijs ......................................... 2 

OE 2 - Personeelsbeleid formatie ........................................................................................ 6 

OE 3 - Personeelsbeleid: bekwaamheid .............................................................................. 9 

OE 4 - Veiligheid op school ............................................................................................... 15 

OE 5 – begroting ............................................................................................................... 22 

OE 6 – Huisvestingsverwachtingen en samenwerking kinderopvang ................................ 24 

OE 7 – Vrijwillige ouderbijdrage ........................................................................................ 31 

OE8 - De wijze van uitvoering afspraken vroeg- en voorschoolse opvang en overleg 
onderwijsachterstandenbeleid ........................................................................................... 33 

OE9 De wijze van uitvoering van de Wet medezeggenschap op scholen ........................ 38 

2
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OE 1 - Bewaken en beheren van de kwaliteit van het onderwijs 
 
Advieskader voortgezet onderwijs 
Het bevoegd gezag zorgt voor een stelsel van kwaliteitszorg op de scholen. Een 
kwaliteitszorgsysteem is een cyclisch proces waarin de school (en het bestuur) de 
onderwijskwaliteit beoordeelt en (waar nodig) verbetert en borgt. In de aanvraag dient de 
initiatiefnemer informatie te geven over de manier waarop het dit kwaliteitszorgsysteem in 
de praktijk zal inzetten. De beschrijving van de kwaliteitszorg laat zien hoe het bestuur 
vanuit dit stelsel de kwaliteit van het onderwijsleerproces, de veiligheid op school en de 
leerresultaten bewaakt en bevordert. Er zijn toetsbare doelen geformuleerd en de wijze van 
zowel evaluatie als van bijstelling van deze doelen word beschreven. Na de start van de 
school dient deze beschrijving te worden opgenomen in het schoolplan. Het cyclisch proces 
van het verbeteren van de onderwijskwaliteit kan pas uitgevoerd worden op het moment 
dat de school open is. Om deze reden heeft de wetgever ervoor gekozen om de 
kwaliteitszorg niet op te nemen als deugdelijkheidseis die meegenomen wordt in het advies 
van de inspectie. Wel kan de initiatiefnemer op voorhand informatie verstrekken over de 
verwachting hoe dit proces eruit gaat zien. Na de start is de zorg voor het bewaken en 
verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs een deugdelijkheidseis. 
 
 
Let op: De vragen OE2 tot en met OE9 zullen integraal onderdeel uitmaken van het 
kwaliteitsbeleid van de school. 
 
 

Inleiding 
De school heeft de wens om op termijn te voldoen aan de ISO 21001:2018 norm. Bij het 
implementeren van deze norm wordt steeds rekening gehouden met de montessori 
doelstellingen en karakteristieken.           
                                             
Deze montessori doelstellingen zijn;   

• Onafhankelijkheid                                                                                                                
• Eigenwaarde,                                                                                                                        
• Vertrouwen in de eigen persoonlijkheid. 

 
De montessori karakteristieken zijn: 
                                                                                                                                  

• Hoofd, hart en handen 
• Leren kiezen,                                                                                                                                           
• Reflecteren,                                                                                                                           
• Sociaal leren,                                                                                                                                                  
• Samenhang in  leerstof,                                                                                                                                             
• Binnen en buitenschool (bekwaamheden en vaardigheden verwerven)                                   
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Het kwaliteitsbeleid is erop gericht de tevredenheid onder leerlingen, leraren, ouders en 
andere belanghebbenden/stakeholders te vergroten door continue monitoren en 
verbeteren van les, leer/opleidingsbehoeften en research. 
 

Aspecten van kwaliteitsbeleid  
Zoals gezegd wil de school de kwaliteit beheren en het continue verbeteren middels de ISO 
21001:2018 norm en hiertoe zal het een aantal stappen ondernemen zoals bijvoorbeeld: 

• De schoolleiding zal van de school de scope invullen inclusief de rechtsvorm en het 
KvK nr.  

• De schoolleiding zal een beleidsverklaring opstellen met daarin de visie (visionair 
leiderschap), de missie en de strategie om het kwaliteitsbeleid tot een succes te 
maken.  

• De schoolleiding staat achter het kwaliteitsbeleid en zal dit breed uitdragen en 
onder de aandacht brengen van alle belanghebbenden. Zij geven het goede 
voorbeeld en zorgen voor draagvlak en bewustwording. Het behoort tot de cultuur 
van de school.                                                                                        

• Het kwaliteitsbeleid draagt ook bij aan de sociale verantwoordelijkheid want 
kwaliteitsonderwijs, gezondheid en veiligheid draagt bij aan het welbevinden van de 
maatschappij en zorgt ook voor tevredenheid onder het personeel.        

• De schoolleiding houdt periodiek een MT-review waarin het kwaliteitsproces wordt 
beoordeeld met een van te voren vastgelegde input en een wenselijke output.                   

 
De schoolleiding legt verantwoording af over het gevoerde kwaliteitsbeleid en zoekt actief 
de dialoog/communicatie via de MR, jaarverslag, website en ouderraden. 
 
Het kwaliteitsmanagementsysteem zal continu verbeterd worden. 
Middels een risico-inventarisatie zullen de kwaliteit-kritische elementen van de 
schoolorganisatie worden benoemd en worden vastgelegd in procedures die vervolgens 
worden gebundeld in het kwaliteitshandboek met daarin een distributielijst aangaande de 
proceseigenaren. De procedures met daarin beheersmaatregelen dienen continue 
verbeterd te worden door o.a een interne audit (auditors mogen eigen procedures niet 
auditen).  
 
Iedere vier jaar bezoekt een groep collega’s (interne auditors) van andere 
montessorischolen de school en onderzoeken of de door ons geschreven zelfevaluatie 
valide is. De resultaten van het onderzoek helpen de school om de onderwijskwaliteit 
binnen de school te verbeteren. Op deze manier leren we vanuit een positieve invalshoek 
van en met elkaar door kennis te nemen van vernieuwingen en veranderingen.  
 
De externe audit wordt jaarlijks door een onafhankelijke certificeringsinstelling uitgevoerd. 
De daaruit voorkomende (minor) non-conformities zijn een tool om corrigerende/ 
preventieve maatregelen te nemen om de procedures te verbeteren.  
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Ook een klachtenprocedure is een ideaal middel om het kwaliteitssysteem te verbeteren. 
Enquêtes die zijn toegespitst op de verschillende belanghebbenden zijn een goede manier 
om de tevredenheid te monitoren. Zo bevragen we periodiek onze leerlingen en de ouders. 
Door het werken met gestandaardiseerde vragen kunnen wij onze resultaten vergelijken en 
bespreken met het bestuur  De uitkomsten zijn beschikbaar via www.scholenopdekaart.nl. 
De uitkomsten van de enquêtes worden besproken in de MT-review (input-eis) en 
vervolgens met de het College van bestuur besproken. 
 

Onderwijs  
Leraren zijn bevoegd en bevorderen het zelfvertrouwen van de leerlingen, en leraren 
bevorderen dat leerlingen op een respectvolle manier met elkaar omgaan en leggen dit in 
onderling overleg met de leerlingen vast in afgesproken gedragsregels.           
                                                                     
Onderwijzen betekent ook het aansluiten bij leervragen en leerwensen van leerlingen en 
onderwijs aanbieden dat hierbij past.  
 
Het beheren en verbeteren van het onderwijs is belangrijk dit kan o.a. door vast te leggen 
wat de educatiemiddelen zijn en hoe die worden beheerd. Te denken valt hierbij aan:                                                                                                                                   
Fysiek, digitaal, tekstboeken, werkboeken, werkbladen, workshops, educatieve spellen, 
websites, software, online cursus, tijdschriften, films, podcast, naslagwerken, etc. 
 
Voor digitale educatiemiddelen geldt dat zorgvuldigheid dient te worden betracht met 
betrekking tot de veiligheid, de toegang tot data en het delen van data. De duur van de 
dataopslag dient geregeld te zijn.   
 
Van belang is ook dat per onderwezen vak (beneden/bovenbouw) het een en ander wordt 
vastgelegd in procedures zodat stimulerend en betekenisvol onderwijs kan worden 
gegeven. Hierbij valt o.a. te denken aan: 

• Visie en ambitie ontwikkelen op een vak, 
• Basiskwaliteiten/eisen/kerndoelen van een vak benoemen (wet en regelgeving), 
• De verdeling van de lesstof over de jaren is zodanig ingericht dat de leerling zo min 

mogelijk gaten en breuken ervaart. Er moet dus continuïteit zijn in begeleiding en 
aanbod, 

• De voortgang en ontwikkeling van Nederlands, Engels en wiskunde  als kernvakken 
dient te worden gevolgd en inzichtelijk te zijn (leerlingvolgsysteem). Ook monitoren 
we de voortgang en ontwikkeling van de andere vakken. 

De montessori les en leermethode is het kader van het pedagogisch-didactisch handelen 
van leraren en stelt leerlingen in staat tot leren en ontwikkelen. Dit pedagogisch-didactisch 
handelen moet passen bij het ontwikkelniveau/onderwijsbehoefte van de leerlingen en 
moet meegroeien. 
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Er worden afspraken gemaakt met leerlingen over de te verrichten leeractiviteiten en deze 
worden bewaakt en geëvalueerd in het leerlingvolgsysteem zodat leerlingen binnen een 
redelijke tijd een diploma halen. Signaleren en vorm geven aan een 
achterstandsprogramma/begeleiding en steunlessen is hierbij een belangrijk onderdeel.                                                                                                                      
Lesstof heeft mede betrekking op het bevorderen van het actief burgerschap en sociale 
integratie. Goede communicatie met ouders.  
  

Tot slot 
Het is niet de bedoeling hier een compleet kwaliteitsmanagementsysteem op te tuigen 
maar het geeft wel een beeld, samen met de overige kwaliteitsvragen, dat wij kwaliteit van 
het onderwijs serieus nemen en dit willen bewaken en beheren en verbeteren middels een 
kwaliteitsmanagementsysteem dat dient te voldoen aan de ISO 21001:2018 norm. 
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OE 2 - Personeelsbeleid formatie 
 

Advieskader basisonderwijs en voortgezet onderwijs  
In de aanvraag dient de initiatiefnemer te beschrijven hoe het personeelsbeleid ingevuld zal 
gaan worden en hoe dit samenhangt met de visie en het concept van de nieuwe school. Het 
personeelsbeleid is immers zeer bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs en kan 
cruciaal zijn voor het welslagen van het nieuwe initiatief. Concreet betekent dit dat de 
initiatiefnemer informatie geeft over de te verwachten samenstelling en formatie van de 
nieuwe school (onder meer hoeveel en voor welke vakken er docenten worden 
aangetrokken). De te verwachten samenstelling van de formatie staat bij het indienen van 
de aanvraag nog niet vast. Om deze reden is dit niet opgenomen als deugdelijkheidseis die 
meegenomen wordt in het advies van de inspectie. Het bevoegd gezag dient na  de start 
van de school het beleid met betrekking tot de formatie van de  verschillende categorieën 
personeel (onderwijsgevend, onderwijsondersteunend  etc.) van de school vast te stellen. 
 
 

Inleiding 
Het  op te stellen formatiebeleidsplan is een strategisch plan waarin wordt bekeken op 
welke wijze de formatie op organisatie-en schoolniveau in de pas kan blijven lopen met de 
leerlingenprognoses en de daaraan gerelateerde inkomsten. 
                                                                                                           
Beleidsplanning wordt als instrument gezien waarmee de school op langere termijn 
verantwoorde keuzes kan maken en strategische doelen kan realiseren. Keuzes die de 
onzekerheid reduceren en de school meer mogelijkheid biedt samenhangende beslissingen 
te nemen om uitstekend montessorionderwijs te kunnen aanbieden. Het formatiebeleid 
maakt het mogelijk dat wij onze onderwijskundige montessoridoelstellingen bereiken te 
weten: 

• Leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot een zelfstandige persoonlijkheid 
• Bekwaamheden verwerven om in studie, werk en samenleving te kunnen 

functioneren 
• Op verantwoorde wijze een maatschappelijke rol leren vervullen. 

 
De montessori karakteristieken zijn; 

• -Hoofd, hart en handen, 
• Leren kiezen,                                                                                                                                      
• Leren reflecteren,                                                                                                                                       
• Sociaal leren,                                                                                                                            
• Samenhang in leerstof,                                                                                                             
• Binnen en buitenschool bekwaamheden leren en verwerven van een 

maatschappelijke rol. 
 
Daarnaast is het formatiebeleid het fundament voor de werkgelegenheid, 
loopbaanontwikkeling en het welbevinden van het personeel binnen de school. Het is 
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verplicht om een meerjaren formatiebeleidsplan op te stellen en het jaarlijks te actualiseren. 
Het plan beschrijft in kwantitatief en kwalitatief opzicht welke functies deel (moeten gaan) 
uitmaken van de gewenste/noodzakelijk geachte personeelsformatie en het beleid is gericht 
op het behoud van de werkgelegenheid en het realiseren van een kwalitatief goed 
personeelsbeleid (op basis van prognoses van leerlingenaantallen en de uitstroom in de 
organisatie van AOW-gerechtigden zijn belangrijke gegevens). 
 
Op basis van het aantal leerlingen ontvangt het schoolbestuur middelen voor personele en 
materiële uitgaven. Over de inzet van de gelden beslist het dagelijks bestuur na advies van 
de MR en de goedkeuring van het toezichthoudend bestuur.  
                                                                                                           

Personeel 
Goed personeelsbeleid betekent dat je op de juiste manier omgaat met je personeel. Een 
goed personeelsbeleid is afgestemd met de verwachtingen van het personeel via de MR.                                               
Kenmerken voor goed personeelsbeleid: 

• Voldoen aan wet- en regelgeving,                                                                                                            
• Bieden van een veilige en gezonde werkomgeving (Arbobeleid, Werkplek inspectie),                                                                                                                             
• Adequaat verzuimbeleid,                                                                                           - 
• Eerlijke beloning,                                                                                                                        
• Gelijke kansen bieden,                                                                                                                 
• Afspraken goed vastleggen,                                                                                                          
• Voldoende inspraak,                                                                                                                     
• Zorgvuldig omgaan met disfunctioneren,                                                                                            
• Opleiding,                                                                                                                                                           
• Beoordelings- en functioneringsgesprekken. 

 
Onderwijsgevend. 
De invulling van de vacatures van de docenten zal plaatsvinden middels startende 
docenten, zij-instromers (o.a. uit bedrijfsleven) en docenten van andere scholenkoepels.  
 
Door meerdere individuen is al interesse geuit om bij het Montessori College Maastricht te 
komen werken.  Ook wordt contact en samenwerking gezocht met MBO, HBO, 
universiteiten en bedrijfsleven en worden stageplekken aangeboden om hen dan te binden 
samen met loopbaanplanning.  
 
Het Montessori College Maastricht biedt een goede werksfeer, voldoende begeleiding en 
opleidingsmogelijkheden en jobrotatie. 
 
De bekostiging van het onderwijzend personeel is door het ministerie van OCW gebaseerd 
op ratio’s  En deze ratio’s houden we ook aan voor het aantal aan te nemen 
personeelsleden.                           
                                                                                                                            
Directie, 
Wie kiezen voor de rol van rector bestuurder voor de directie.  
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Ondersteunende functies, 
Deze functies bestaan uit: conciërge, administratief medewerkers, manager kwaliteitszorg, 
medewerker(s)/manager huisvesting en ICT, medewerkers HR, orthopedagoog, specialist 
passend onderwijs, etc. Waar nodig worden specialisten ingehuurd en niet zelf op de payrol 
geplaatst. 
 

De Montessoriaanse context 
De school laat leerlingen van vmbo/mavo, havo en vwo de eerste jaren samen in de klas 
zitten en er wordt een algemeen lesaanbod verzorgd.    
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OE 3 - Personeelsbeleid: bekwaamheid 
 

Advieskader:  
Voortgezet onderwijs In de aanvraag dient de initiatiefnemer te beschrijven hoe het 
personeelsbeleid ingevuld zal gaan worden en hoe dit samenhangt met de visie en het 
concept van de nieuwe school. Het personeelsbeleid is immers zeer bepalend voor de 
kwaliteit van het onderwijs en kan cruciaal zijn voor het welslagen van het nieuwe initiatief. 
Concreet betekent dit dat de initiatiefnemer expliciet aandacht besteedt aan de 
bekwaamheid van het personeel. Het bevoegd gezag dient aan te geven op welke manier 
ervoor wordt zorggedragen dat het onderwijspersoneel ruimte heeft voor het onderhouden 
van zijn bekwaamheid. Na de start moet het bevoegd gezag zijn personeel ook 
daadwerkelijk in staat stellen tot onderhoud van de bekwaamheid (conform art. 37a van de 
WVO). De te verwachten samenstelling van de formatie staat bij het indienen van de 
aanvraag nog niet vast. Om deze reden is dit niet opgenomen als deugdelijkheidseis die 
meegenomen wordt in het advies van de inspectie. 
 

Inleiding 
Personeelsbeleid (Human Resources, HR) is een onderdeel van het organisatiebeleid, 
namelijk het deel dat direct betrekking heeft op het personeel. Goed personeelsbeleid 
betekent dat je op de juiste manier omgaat met je personeel. Dit zal het Montessori College 
Maastricht veel opleveren 
 
Acht kenmerken van goed personeelsbeleid zijn: 

1. Voldoen aan wet- en regelgeving 
Rondom personeel bestaan veel wetten en regels. Voor goed personeelsbeleid 
dienen wij zorg te dragen dat de school hieraan voldoet zo voorkomen wij niet 
alleen boetes maar geeft het ons personeel de bescherming waar zij recht op 
hebben. 

2. Een veilige en gezonde leefomgeving 
Iedere werknemer moet kunnen rekenen op een veilige en gezonde werkomgeving.                                 
Goed personeelsbeleid houdt in dat je hier maatregelen neemt die daarvoor zorgen. 
Je zorgt voor een veilige werkplek door een goed arbobeleid te voeren.                                                                                               
Dat betekent dat wij alle risico’s voor ons personeel in kaart brengen en deze 
concreet gaan aanpakken. (RI&E, werkplekinspectie) 

3. Ziekteverzuim 
Ziekteverzuim kan grote gevolgen hebben voor onze school. Als een werknemer zijn 
werk niet kan uitvoeren op school dan zetten wij ons gezamenlijk in naar het zoeken 
van een oplossing. 

4. Beloning 
Beloning is een belangrijk onderdeel van goed personeelsbeleid. Wij zullen een 
marktconform en eerlijk salaris bieden aan onze medewerkers (conform CAO). 
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5. Kansen 
Ons personeelsbeleid gaat uit van gelijke kansen. Het maakt ons niets uit of iemand 
man of vrouw is, van Nederlandse of niet- Nederlandse herkomst is. Ook kijken wij 
actief naar de mogelijkheden om iemand met een arbeidsbeperking binnen onze 
school werk aan te bieden. 

6. Afspraken 
Het is belangrijk om afspraken met onze werknemers goed vast te leggen als 
onderdeel van goed personeelsbeleid want zodoende voorkom je onenigheid 
achteraf.  

7. Inspraak  
Bij een goed personeelsbeleid hebben de werknemers voldoende inspraak. Dit heeft 
als voordeel dat je hun betrokkenheid verhoogt en meer draagvlak creëert voor 
besluiten (medezeggenschap). 

8. Bekwaamheid personeel 
Bij goed personeelsbeleid gaan wij ervan uit dat personeel belangrijk bedrijfskapitaal 
is en dat betekent dat bekwaamheid onze aandacht vraagt. Dit is ook verder in het 
hierna komende hoofdstuk uitgewerkt. 

 

Bekwaamheid personeel 
Middels een protocol/procedure leggen wij de werkwijze vast met betrekking tot de 
bekwaamheid van onze medewerkers.                                                                                                                                                                    
Door deze werkwijze zijn alle medewerkers van de school (vast of tijdelijk aangesteld) 
bekend met het voor hen van toepassing zijnde opleidingsplan. Hiermee wordt zeker 
gesteld dat onze school te allen tijde beschikt over een goed opgeleide bezetting om 
huidige en toekomstige functies op de juiste wijze te vervullen. 
                                                                                                                                                                          
Het (onderwijzend) personeel voert haar werkzaamheden altijd uit in overeenstemming met 
de montessori doelstellingen en karakteristieken,     
                                                                                                                                        
De montessori doelstellingen zijn: 

• Ontwikkelen tot een onafhankelijke persoonlijkheid                                                                                                                                                                                                      
• Verwerven bekwaamheden 
• Op een verantwoordelijke wijze vervullen van een  maatschappelijke rol. 

 
De montessori karakteristieken zijn:                                                                                                                                   

• Hoofd, hart en handen                                                                                                                                   
• Leren kiezen,                                                                                                                                           
• Reflecteren,                                                                                                                                                       
• Sociaal leren,                                                                                                                                                  
• Samenhang in  leerstof,                                                                                                                                             
• Binnen en buitenschool (bekwaamheden en vaardigheden verwerven)    
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Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, 
De directie heeft de taak om sollicitanten te beoordelen op geschiktheid voor de te 
vervullen functie. 
 
De directie (hoofd personeelszaken) is er verantwoordelijk voor dat er per functie het 
benodigde opleidingsniveau en/of getoonde ervaring/vaardigheden vastgesteld wordt. 
 
De medewerker heeft de taak om opleidingsbehoeften kenbaar te maken. 
 
De directie (hoofd personeelszaken) hebben de bevoegdheid om de aanvraag voor een 
interne of  externe opleiding te accorderen c.q af te wijzen. 
 
De directie heeft de bevoegdheid om faciliteiten t.b.v een externe opleiding toe te kennen, 
De medewerker heeft de taak om een kopie van een eventueel diploma/getuigschrift aan 
personeelszaken te verstekken. 
 
Afdeling personeelszaken is verantwoordelijk voor het up to date houden van het 
personeelsdossier. 
Personeelszaken houdt registraties bij van de opleidingen middels een checklist. 
 

Opleiding en te nemen activiteiten 
Onder externe opleiding wordt verstaan: cursus, conferenties, congressen en seminars.                                                                         
En onder interne opleiding verstaan wij ‘training on the job’, instructie-bijeenkomsten, job-
roulatie. 

● Minimaal eenmaal per jaar zal in de vergadering (management-review, MT) 
besprekingen plaatsvinden betreffende opleidingsniveau, ervaring en vaardigheden 
van alle functies.  

● In de vergadering (MT) is de opleidingsbehoefte, evenals het bespreken van de 
effectiviteit van de reeds gevolgde opleiding(en) een vast onderwerp. 

● Het opleidingsplan kan gedurende het lopende schooljaar gewijzigd worden door 
bijvoorbeeld; 1. Het functioneren van de werknemer. 2. Bekleden van een andere 
functie. 3. Een gewijzigd takenpakket. 

 

Informatiedragers 
• Opleidingsplan per medewerker (zie bijlage). 
• Checklist opleidingen en cursussen vast en tijdelijk personeel.   
• Onderwijzend personeel dient opleidingen van bijvoorbeeld de Nederlandse 

Montessori Vereniging te volgen (zie bijlage). 
• Personeelsdossier 
• Functieomschrijving 
• Verslagen van beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken  
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Bijlage: Formulier Opleidingsplan per medewerker 

 
Naam           :____________  Functie                  :__________ 
 
Afdeling      :____________                                      Vast / tijdelijk per:__________ 
 
Datum         :____________ 
 
De relatie met de montessori doelstellingen en karakteristieken dienen te worden 
meegenomen in de beoordeling. 

                                                                                                                                                          
De montessori doelstellingen zijn: 

• Ontwikkelen tot een onafhankelijke persoonlijkheid,                                                                                                                                                                                                       
• Verwerven bekwaamheden,                                                                                                                                  
• Op een verantwoordelijke wijze vervullen van een  maatschappelijke rol.. 

 

De Montessori karakteristieken zijn: 

• Hoofd, hart en handen                                                                                                                                     
• Leren kiezen,                                                                                                                                           
• Reflecteren,                                                                                                                                                       
• Sociaal leren,                                                                                                                                                 
• Samenhang in leerstof,                                                                                                                                           
• Binnen en buitenschool (bekwaamheden en vaardigheden verwerven)  

 

Opleidingsactiviteit en reden van opleiding: 

 
Belangrijkste leerdoelen : Hoe te realiseren; wat heeft de organisatie hieraan, welke 
methode, wanneer, door wie, waar, etc. 
 

 

 



 
 

Overige Elementen van Kwaliteit 
Montessori College Maastricht  pagina 13 van 39 

 

 

 

Effectiviteit opleiding: 

 

 

 

 

Planperiode :              T/M   
 
 
 
Gerealiseerd per:____________ 
 
 
        Getekend voor akkoord:     
          
         Schoolleiding :_______________   

 

 

 

                  
                                                       
         Medewerker :___________________ 
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Bijlage: Checklist: Eisen, Opleidingen en Cursussen medewerkers     
Datum:                       Blad 1 van ….  
 
E=eis X=reeds gevolgde cursus/opleiding  O=planning opleiding/cursus                                                             
V=opleiding/cursus gewenst doch niet verplicht 

Naam 
/Functie 

1  2  3  4  5  6  

Vaktechnische en / of 
specifieke 
opleidingen 

 
Dire
ctie 
eise
n 
 
 
 

 
naam 

 
Leerkrac
hten 1e 
en 2e 
graads 

 
naa
m 

 
HR 
 
Secretariaat 
 
Boekhoudi
ng  

 
naam 

 
zorg 
coördinator  
 
klachten 
functionaris 
 
 

  
naam 

  
ondersteun
ende 
diensten 

                           
naam                             

 
Quality 
manager 

 
naam 

LBO-niveau e  e  e  e  x  x  
MBO-niveau e  e  e  e  v  x  
HBO-niveau e  e  v  e  v  x  
WO-niveau e  v  v  v  v    
             
NMV 
Basisbekwaa
m 

e  e          

NMVvakbekw
aam 

e  e          

NMV 
leidinggeven 

e            

Hoogbegaafd
heids 
onderwijs 

  v          

             
interne audit           x  
Orthopedago
gisch 
opleiden 

  v          

EHBO / BHV e  v      v    
Boekhouding 
cursus/opleidi
ngen 

e            

             
etc,etc             
nader in te 
vullen 

            

.             
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OE 4 - Veiligheid op school 
 

Advieskader basisonderwijs en voortgezet onderwijs  
 
De initiatiefnemer van een nieuwe school dient in de aanvraag een beschrijving op  te 
nemen van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de zorg voor de  sociale, 
psychische en fysieke veiligheid van leerlingen. In de beschrijving van dit  
kwaliteitselement gaat de initiatiefnemer in op onder andere het beleid met  betrekking 
tot veiligheid. Ook worden de hoofdlijnen van het veiligheidsbeleid  beschreven, dat 
gericht is op het voorkomen, afhandelen, registreren en  evalueren van incidenten. 
Daarnaast beschrijft de initiatiefnemer het  antipestbeleid en hoe de coördinatie van dit 
beleid vorm wordt geven. Omdat het veiligheidsbeleid onder andere erg afhankelijk is van 
de leerlingen die  de school zal aantrekken, is dit niet opgenomen als deugdelijkheidseis 
die  meegenomen wordt in het advies van de inspectie. Na de start is de zorg voor de  
veiligheid op een school een deugdelijkheidseis. 

 

Voorwoord 

De directie heeft de wettelijke zorgplicht dat de (facilitaire) veiligheid op school 
gewaarborgd is. Er wordt verwacht dat wij een actief beleid voeren dat hierop gericht is.                                                  
De school dient een veilige werk en leerplek te zijn waar de sociale, psychische en fysieke 
veiligheid niet mag worden aangetast. Er dienen oa. protocoles/procedures te worden 
vastgesteld ten aanzien van het omgaan met (huiselijk) geweld, intimideren, pesten, 
schelden, drugs, vernieling, diefstal, wapenbezit en vuurwerk. Om in dergelijke situaties 
planmatig, verstandig,eenduidig en consequent te kunnen handelen zijn dus duidelijke 
richtlijnen nodig. 
 
De school vindt het ook belangrijk om inzicht te hebben in hoe personeelsleden, leerlingen 
en ouders/verzorgers de veiligheid in en om de school ervaren. In periodieke leerling-
ouder-en personeelsenquêtes komen komen onderwerpen aan de orde die bij dit thema 
aansluiten. Resultaten van deze onderzoeken worden gepubliceerd op 
www.scholenopdekaart.nl  
 

Inleiding 
Als incident wordt gedefinieerd: elke gebeurtenis in of om de school welke de veiligheid of 
het veiligheidsgevoel van leerlingen, medewerkers of bezoekers van de school doet of 
dreigt te verminderen.  
                                                                                                                                                                    
Naast het registreren van voorvallen tussen en met leerlingen in het leerlingvolgsysteem zal 
er een incidentenregistratie en evaluatie plaatsvinden om patronen te kunnen onderkennen 
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voor het nemen van corrigerende en preventieve maatregelen. De incidentenregistraties 
zijn input voor bespreking in de MT-review van de schoolleiding.  
 
Per onderwerp wordt in het op te stellen protocol/procedure dat indien mogelijk samen met 
leerlingen wordt opgesteld eerst een algemeen en een juridische definitie beschreven, 
gevolgd door een toelichting en daarna wordt vermeld welke maatregelen de school kan 
nemen.                                                        
 
Bij het opstellen wordt rekening gehouden met de montessori doelstellingen en 
karakteristieken welke zijn. 
 
De montessori doelstellingen zijn: 

• Ontwikkelen tot een onafhankelijke persoonlijkheid,                                                                                            
• Bekwaamheden verwerven om op elk terrein te kunnen functioneren,                                                                  
• Op een verantwoorde wijze een maatschappelijke rol vervullen. 

 
De montessori karakteristieken zijn: 

• Hoofd, hart en handen,                                                                                                                                                                    
• Leren kiezen,                                                                                                                                                                                                  
• Reflecteren,                                                                                                                                                                              
• Sociaal leren,                                                                                                                                                                                      
• Samenhang in leerstof,                                                                                                                                                                                                          
• Binnen en buiten school bekwaamheden verwerven. 

                                                                                                                                                                                                            
Op het moment dat er na een incident gehandeld moet worden kan de school hier andere 
instanties of organisaties bij betrekken. Dit is in de verschillende protocollen/procedures per 
incident weergegeven.                                                                                                                                                          
Per onderwerp wordt in het op te stellen protocol/procedure dat indien mogelijk samen met 
leerlingen wordt opgesteld eerst een algemeen en een juridische definitie beschreven, 
gevolgd door een toelichting. daarna wordt vermeld welke maatregelen de school kan 
nemen. Op het moment dat er na een incident gehandeld moet worden kan de school hier 
andere instanties of organisaties bij betrekken. Dit is in de verschillende 
protocollen/procedures per incident weergegeven. 
 

Risico-inventarisatie en-evaluatie (RI&E)  
In Artikel 5 lid 1 van de Arbeidsomstandighedenwet staat dat de werkgever in een risico-
inventarisatie en -evaluatie schriftelijk vaststelt welke risico’s de arbeid voor de werknemers 
met zich meebrengt. Hiermee ontstaat inzicht waar en wanneer medewerkers met agressie 
en geweld in het werk te maken kunnen krijgen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 
bevat tevens een beschrijving van de risicobeperkende maatregelen, risico’s voor 
bijzondere categorieën van werknemers en is een onderdeel van dit veiligheidsplan.  
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De RI&E dient minimaal één keer in de vier jaar uitgevoerd te worden. De directeur zorgt 
ervoor dat iedere werknemer kennis kan nemen van de RI&E.  
 

Stappenplan school 
Afhankelijk van de situatie wordt door de school een keus gemaakt welke stap gezet wordt. 
Een situatie kan namelijk dermate ernstig zijn dat de school direct overgaat tot de 
sanctionerende ronde en / of inschakelen van de politie. 
                                                                                                                                                                                 

Anti-pestprotocol                                                                                                           
Met een anti-pestprotocol dat de school opstelt samen met de leerlingen laat de school 
zien aan ouders en leerlingen, dat zij pesten serieus nemen. Van groot belang is dat het 
anti-pestprotocol bij iedereen in de school bekend en begrepen is. Voor het onder de 
aandacht brengen kan gedacht worden aan; De schoolgids, in de les, brochure, 
ouderportal, website etc. 
                                                                                                                                          
Direct optreden tegen pesten geeft een duidelijk signaal af dat pesten op school niet wordt 
getolereerd en de veiligheidsbeleving van leerlingen zal toenemen. 
 
Aandachtspunten die deel uit (kunnen) maken van het anti-pestprotocol zijn: 

• Uitleg over het belang van een anti-pestprotocol en dat het blijvende aandacht en 
continue verbetering nodig heeft. 

• Wat wordt onder pesten verstaan fysiek/verbaal, online of offline en wat zijn de 
signalen. (Verschil in agressie; pesten, plagen ruzie, pestweb.nl) 

• Herkennen van pestgedrag. 
• Welke stappen worden er gezet als er gepest wordt 
• Wat zijn de consequenties van pestgedrag. 
• Welke preventieve en corrigerende maatregelen neemt de school.  
• Welke omgangsregels zijn er en hoe worden die levend gehouden zodat er een 

positief klimaat is op school 
• Informatie voor ouders; Wat zijn signalen dat een kind gepest wordt of zelf pest en 

wat kunnen de ouders doen. 
 
Omdat de school er is voor de leerlingen vinden we dat ze verantwoordelijkheid moeten 
nemen voor de omgeving en voor elkaar. 
                                                                                                                                            
Daarom willen we een programma (in het kader van de maatschappelijke stage) starten tot 
het opleiden van Schoolsteward. Alle leerlingen zijn op de hoogte van de normen en 
waarden op de school en Schoolsteward zijn leerlingen die getraind zijn om tijdens pauzes 
binnen en buiten het gebouw ruzies en pesterijen, vernielingen, ect. te voorkomen. Ze 
worden volop ondersteund door de conciërges en docenten. De cursus en de “stage” 
wordt beloond met een schoolstewardcerificaat. 
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Wie is het aanspreekpunt pesten op school en welke personen binnen en buiten de school 
houden zich met pestproblemen bezig? 
Er zal binnen de school een personeelslid zijn die (mede) de taak krijgt van 
klachtenfunctionaris.  
 
De klachtenfunctionaris is het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen in het geval van een 
klacht. Dit betekent dat een klacht ruimer wordt geïnterpreteerd dan alleen een 
pestprobleem Een klacht is een uiting van onvrede over een handeling, of het nalaten 
daarvan. Verder uitwerking dient plaats te vinden in een klachtenprocedure. 
 
De klachtenfunctionaris kan in overleg met de klager(s) komen tot een bevredigende 
oplossing voor klagers. Echter is de klachtenfunctionaris niet onafhankelijk en dus wordt er 
een onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld. Het is voor klager(s)  dan ook mogelijk 
om zich direct zonder tussenkomst van de klachtenfunctionaris te melden bij de 
onafhankelijke vertrouwenspersoon. 
  
Bij een onbevredigende uitkomst dienen klager(s) toegang te hebben tot een 
onafhankelijke klachtencommissie.  
 
De klachtenfunctionaris, onafhankelijk vertrouwenspersoon en onafhankelijke 
klachtencommissie dienen bekend te zijn bij leraren, leerlingen en ouders. Het onder de 
aandacht brengen kan op dezelfde manier gebeuren als het onder de aandacht brengen 
van het pestprotocol. 
 
De klachtenfunctionaris, vertrouwenspersoon en klachtencommissie rapporteren zo vaak als 
nodig is aan de directie om zaken aan te pakken en zo mogelijk patronen te herkennen. De 
directie kan naar aanleiding van de uitkomsten corrigerende en preventieve maatregelen 
nemen. 
 

Wapenbezit 
De school heeft een zero tolerancebeleid t.a.v. wapens en verbiedt het dan ook om 
voorwerpen die het karakter van een wapen dragen (stiletto’s, vlindermessen, valmessen 
etc.) alsmede voorwerpen die als wapen kunnen worden gehanteerd (bijvoorbeeld een 
schroevendraaier) in het bezit te hebben of als wapen te hanteren. Daartoe zal in 
samenspraak met de leerlingen een protocol/procedure worden opgesteld waarin een 
stappenplan en sancties zijn opgenomen. 
 
De school verbindt aan deze regels de voorwaarde tot toelating tot het 
schoolterrein/gebouw. Dit wordt vooraf in het schoolreglement kenbaar gemaakt. Hiermee 
wordt rechtmatigheid van handelen verkregen. 
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Seksuele intimidatie 
Hiervan is sprake indien iemand wordt geconfronteerd met ongewenste seksueel getinte 
aandacht in de vorm van verbaal, fysiek of non-verbaal gedrag dat door degene die 
hiermee geconfronteerd wordt als onaangenaam wordt ervaren. Het gaat hierbij om gedrag 
dat plaatsvindt binnen of in samenhang met de onderwijssituatie en kan zowel opzettelijk 
als onopzettelijk zijn. 
Het ondergaan van seksuele intimidatie heeft vaak nadelige gevolgen voor betrokkene. 
Voor leerlingen kan dit aanleiding zijn een ander vak te kiezen of van school te gaan. 
Schoolverzuim en slechte leerprestaties kunnen het gevolg zijn. Ook kunnen zij later 
psychische en/of emotionele schade ondervinden. 
 
Het opstellen van het protocol/procedure seksuele intimidatie wordt in samenspraak met de 
leerlingen opgesteld waarin de geldende wet en regelgeving zal worden meegenomen. 
 

Drugs, alcohol en vuurwerk 
Het voorhanden hebben/handelen/verstrekken van drugs, alcohol en vuurwerk is niet 
toegestaan. Het schoolreglement bevat regelgeving/maatregelen en sancties ten aanzien 
van roken, alcohol, vuurwerk, cannabis en overige drugs. 
                                                                                                                    
Er is een rookvrije zone om het gebouw ingesteld dat wordt aangegeven middels borden.  
 

Vernieling 
De school zal in het schoolreglement de maatregelen en sancties kenbaar maken ten 
aanzien van vernieling. 
                                                                                                                                                                        
Vernieling is het gericht stukmaken van iets, een uiting van disrespect voor andermans 
eigendom.   Vaak komt het voort uit een algemeen gevoel van onvrede met de eigen 
positie (afgunst, boosheid, verveling). 
                                                                                                                                                                    
Wanneer er sprake is van eenvoudige vernieling met niet meer dan geringe schade, waarbij 
schadevergoeding of schadeherstel kan worden bereikt, treedt de school op als 
bemiddelaar met als doel het onderling te regelen. Indien het gaat om een vernieling met 
een omvangrijke schade, er sprake is van herhaling kan de politie worden ingelicht evenals 
overige instanties zoals GGD, Bureau Jeugdzorg. 
 

Diefstal 
De school zal in het schoolreglement de maatregelen en sancties kenbaar maken ten 
aanzien van diefstal. 
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Diefstal is enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort al dan niet met 
geweld wegnemen met het oogmerk het wederrechtelijk toe te eigenen, om er als heer en 
meester over te beschikken. 
 
In geval van een incidentele kleine diefstal kan de school zelf maatregelen treffen en indien 
het gaat om herhaling of een om een goed met veel waarde, dan wel als schadevergoeding 
of teruggave niet mogelijk is kan de school maatregelen nemen en ook de politie en 
overige instanties zoals Bureau Jeugdzorg, Bureau Halt kunnen worden ingelicht.  
 

Meldcode huiselijk geweld  
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Alle medewerkers zijn verplicht met een 
op te stellen meldcode te werken als zij een signaal krijgen van huiselijk geweld. Deze 
meldcode beschrijft in stappen wat hij of zij in een dergelijk geval moet doen. Dit 
stappenplan biedt houvast bij de afweging om vermoedens van huiselijk geweld en 
kindermishandeling wel of niet te melden.  
De meldcode is dus iets anders dan een meldplicht. De belangrijke kindsignalen waarop 
gelet dient te worden zijn: 

• veranderingen bij de leerling (onder andere in gedrag en uiterlijk); - niet 
leeftijdsadequaat gedrag (gedrag passend bij jongere of oudere kinderen) 

• zeer bijzonder gedrag (zoals extreme grensoverschrijdende gedragingen).  
 

Bij vermoedens van huiselijk geweld worden de volgende stappen gevolgd: 
Stap 1: In kaart brengen van signalen;                                                                                                             
Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen Veilig thuis;                                                            
Stap 3: Bespreking met ouders / verzorgers / jongeren;                                                                             
Stap 4: Zorg vaststellen en veiligheid kind inschatten;                                                                                  
Stap 5: Beslissing aan de hand van afwegingskader, melden en hulp inschakelen;                                              
Stap 6: Toeleiden naar zorg of hulp verlenen.  
 

Infrastructuur/schoolnoodplan 
Om gebreken, tekortkomingen en onderhoud aan het gebouw structureel aan te pakken 
dient er een  meerjarig onderhoudsplan (MOP) opgesteld. Dit voorziet in onderhoud van 
alle ruimtes, sanitair, installaties, casco, toegangen, daken etc.  
 
Het gebouw dient regelmatig gecontroleerd te worden door middel van een risico 
inventarisatie en evaluatie (RI&E). Naar aanleiding van deze RI&E worden plannen van 
aanpak gemaakt om de veiligheid binnen het gebouw te waarborgen.  
 
Met o.a het schoonmaakbedrijf dient schriftelijk afgesproken te worden hoe en met welke 
frequentie het gebouw moet worden schoongemaakt. Toiletten, urinoirs en wasbakken 
dienen te voldoen aan alle eisen gelet op aantal, schoonmaak en scheiding naar sekse. 
Schooldoorgangen moeten voldoen aan de eisen van arbo-wet en arbo-besluit en moeten 
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vrij zijn van obstakels. Uitgangen en vluchtroutes dienen te voldoen aan alle eisen. 
Noodverlichting dient periodiek (werkplekinspectie) gecontroleerd te worden en te voldoen 
aan de eisen van de wet. Rookmelders dienen voldoende geïnstalleerd te zijn evenals een 
maandelijkse controle plaats van de brandmeldinstallatie. 
Zo zal er ook een schoolnoodplan zijn dat actueel en effectief is en bekend is onder het 
personeel en de leerlingen. Het plan bevat procedures voor het melden, waarschuwen, 
alarmeren en ontruimen in geval van een calamiteit/noodsituatie. Tevens zijn er 
verzamelplekken die met een bordje als zodanig worden aangewezen. Eenmaal per jaar 
vindt er een ontruimingsoefening plaats. 
De school zal na een risico-inventarisatie & evaluatie vaststellen hoeveel BHV-ers er nodig 
zijn. Zij zorgen tevens voor de in juiste staat van onderhoud verkerende EHBO (defibrillator) 
en brandbestrijdingsmiddelen (keuringen) 
 

Milieuzorg 
Onder veiligheid kunnen we ook de milieuzorg plaatsen dit ter voorkoming van 
milieuverontreiniging en het hebben van een effectief beheer van afvalstoffen. 
We kunnen denken aan de volgende afvalstoffen: 
Algemeen/huishoudelijk afval, inktcartridges /toners, chemische vloeistoffen/gassen etc. 
 
Conform een op te stellen procedure zal het afval gescheiden aangeboden worden aan 
verschillende verwerkers.  
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OE 5 – begroting 

  

 

Staat van baten en lasten
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

BATEN  
rijksbijdrage OCW 1.036.835€         2.530.300€    4.379.117€    5.101.738€    6.789.060€    7.825.370€    8.174.213€    
overige overheidbijdragen en - subsidies
College-, cursus-, les- en examengelden
baten werk in opdracht van derden
overige baten

TOTAAL 1.036.835€         2.530.300€    4.379.117€    5.101.738€    6.789.060€    7.825.370€    8.174.213€    

LASTEN
salarissen 475.856€            1.554.915€    2.589.205€    3.732.745€    4.998.945€    5.944.815€    6.058.867€    
lasten personeelsbeleid 5.333€                562€              1.123€           1.685€           2.246€           2.618€           2.814€           
afschrijvingen
huisvestingslasten
overige lasten

TOTAAL 481.189€            1.555.477€    2.590.328€    3.734.430€    5.001.191€    5.947.433€    6.061.681€    

SALDO BATEN EN LASTEN 555.646€            974.823€       1.788.789€    1.367.308€    1.787.869€    1.877.937€    2.112.532€    

FINANCIELE BATEN EN LASTEN
financiele lasten
financiele baten

SALDO FINANCIELE BATEN EN LASTEN -€                    -€               -€              -€              -€              -€              -€              

RESULTAAT 555.646€            974.823€       1.788.789€    1.367.308€    1.787.869€    1.877.937€    2.112.532€    

BASISGEGEVENS: uitgangspunt mavo-havo-vwo school

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
2022 2023 2024 2024 2026 2027 2028 2029

leerlingaantallen
E1 vwo/avo/vbo 1+2 0 175 350 350 350 375 375 375
E2 vwo/avo 3 t/m 6 0 0 75 180 420 550 620 620
E3 gemengde leerweg vmbo 3 en 4 0 0 0 0 0 0 0 0
E4 vbo 3 + 4 groep IV, incl. Iwoo II) 0 0 0 0 0 0 0 0
E5 vbo 3 + 4 groep I, incl. Iwoo II 0 0 0 0 0 0 0
E6 vbo 3 + 4 groep III, incl Iwoo II 0 0 0 0 0 0 0 0
E7 pro 0 0 0 0 0 0 0 0
categorale vbo school landbouw 0 0 0 0 0 0 0 0
Iwoo totaal 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 0 175 425 530 770 925 995 995

kalenderjaar
telgegevens per 1 oktober
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PERSONEEL
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

FTE
bestuurders (bezoldiging)
directie 1 1 1 1 1 1 1
onderwijzend personeel 12 24 36 48 56 60 60
onderwijs ondersteunend personeel 3 4 5 6 7 8 8
TOTAAL 16 29 42 55 64 69 69

SALARISSEN
bestuurders (bezoldiging)
directie 52.634€              127.759€       131.481€       135.643€       139.937€       142.487€       142.487€       
onderwijzend personeel 344.964€            1.209.048€    2.165.004€    3.225.120€    4.402.440€    5.256.360€    5.306.100€    
onderwijs ondersteunend personeel 78.258€              218.108€       292.720€       371.982€       456.568€       545.968€       610.280€       
TOTAAL 475.856€            1.554.915€    2.589.205€    3.732.745€    4.998.945€    5.944.815€    6.058.867€    

LASTEN PERSONEELSBELEID
dotatie aan de voorziening jubileum
vermindering ivm indiv uitkeringskosten
verminding ivm coll uitkeringskosten
kosten vervanging
bijdrage A&O fonds 562€              1.123€           1.685€           2.246€           2.618€           2.814€           
personeelskantine
cursuskosten
extern personeel
werving personeel
reis- en verblijfskosten
bedrijfsgezondheidszorg
overige personele kosten

eenmalige bruto uitkering 5.333€                
TOTAAL 5.333€                562€              1.123€           1.685€           2.246€           2.618€           2.814€           

TOTALE LASTEN PERSONEEL 481.189€            1.555.477€    2.590.328€    3.734.430€    5.001.191€    5.947.433€    6.061.681€    

kalenderjaar

RIJKSBIJDRAGEN

BEKOSTIGING VESTIGING
bekostiging hoofdvestiging 113.580€            227.161€       227.161€       227.161€       227.162€       227.162€       227.162€       
bekostiging nevenvestiging

113.580€            227.161€       227.161€       227.161€       227.162€       227.162€       227.162€       

BEDRAG PER LEERLING
avo-vwo en vbo minus II 3e en 4e lj basis en kader vbo -€                    1.359.201€    3.300.916€    4.116.436€    5.980.483€    7.184.347€    7.728.027€    
pro plus II 3e en 4e lj basis en kader vbo

-€                    1.359.201€    3.300.916€    4.116.436€    5.980.483€    7.184.347€    7.728.027€    

BEKOSTIGING VESTIGING EN LEERLING 113.580€            1.586.362€    3.528.077€    4.343.597€    6.207.645€    7.411.509€    7.955.189€    

ondersteuningsbekostiging vanuit SWV (generiek)
ondersteuningsbekostiging LWOO en PRO

113.580€            1.586.362€    3.528.077€    4.343.597€    6.207.645€    7.411.509€    7.955.189€    

OVERIGE SUBSIDIES OCW
nieuwkomers
eerste opvang nieuwkomers
leerplusarrangement
regeling prestatiebox VO
strategisch personeelsbeleid en begeleiding -€                    16.902€         33.804€         50.706€         67.608€         78.782€         85.600€         
aanpak verzuim 3.780€           7.560€           11.340€         15.120€         17.619€         19.844€         
regeling versterking functiemix leraren VO randstadregios
regeling lerarenbeurs
regeling aanvullende bekostiging fusie
regling tegemoetkoming kosten opleid. Scholen
regling resultaatsafhankelijke bekostiging vsv vo
subsidieregling zijinstroom

-€                    20.682€         41.364€         62.046€         82.728€         96.401€         105.444€       

STARTERSBEKOSTIGING EN AANVULLENDE BEKOSTIGING
startersbekostiging  113.580€            
aanvullende bekostiging school (art 3 cq. Art 4) 809.675€            340.741€       227.161€       113.580€       113.580€       113.580€       113.580€       
aanvullende bekostiging leerlingengroei (art 5) 582.515€       582.515€       582.515€       385.107€       203.880€       
TOTAAL 923.255€            923.256€       809.676€       696.095€       498.687€       317.460€       113.580€       

TOTAAL 1.036.835€         2.530.300€    4.379.117€    5.101.738€    6.789.060€    7.825.370€    8.174.213€    
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OE 6 – Huisvestingsverwachtingen en samenwerking kinderopvang 
Situatie schets; 
Het Montessori College Maastricht (nader te noemen “MCM”) beoogd een brede 
scholengemeenschap van VMBO tot VWO te zijn in Maastricht. 
MCM leidt leerlingen op tot wereldwijze, kritische jongeren, die het voor hen hoogst haalbare 
diploma halen en voorbereid zijn op hun deelname aan de maatschappij. 
 

De huisvestingsverwachting  
MCM  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. Montessorionderwijs ondersteunt 
het kind om verantwoordelijkheid in het eigen leerproces te nemen.  
 
Qua organisatorische aspecten is het belangrijk dat elk kind gezien wordt op de school en 
dat het een veilige plek is voor kind en werknemers van MCM.  
Het schoolgebouw moet het Montessoriaans onderwijs stimuleren en zorgdragen dat de 
leerlingen zich positief kunnen ontwikkelen.  
 
Vanuit het Montessoriaans onderwijs is het belangrijk om de zes richting gevende 
kenmerkende elementen leidend te laten zijn op het gebouw en de omgeving. Het betreft 
hier: 

● hoofd, hart en handen 
breed aanbod om emotionele, sociale, morele en cognitieve ontwikkeling te 
stimuleren. 

● leren kiezen 
door keuzevrijheid binnen grenzen zorgdragen voor identiteitsontwikkeling en 
zelfstandigheid van de leerlingen. 

● reflecteren 
leren om naar eigen werk te kijken, feedback te geven en te ontvangen. Deze reflectie 
leidt tot zelfregulatie.  

● sociaal leren 
in heterogene groepen leren van en met elkaar zorgt voor de socialisering. Hier is de 
praktische omgeving van het onderwijs en de sociale factor in de tijden tussen en voor 
en na het onderwijs relevant. 

● samenhang in de leerstof 
leren middels concrete casussen en in een challenge based omgeving. 

● binnen en buiten school 
de school zoekt de verbinding met de buitenwereld en zorgt voor een leeromgeving 
in haar sociale context. Ook zullen vakoverstijgende praktische opdrachten gegeven 
worden. 

 
Het gebouw van de school is de context waarin deze bovenstaande elementen tot wasdom 
moeten kunnen komen. Bij het ontwerpen van het gebouw is het daarom van groot belang 
van binnen naar buiten te denken. Dus te starten bij het onderwijsconcept en wat er ruimtelijk 



 
 

Overige Elementen van Kwaliteit 
Montessori College Maastricht  pagina 25 van 39 

gezien voor nodig is om dat goed te ondersteunen. Deze basis wordt vervolgens vertaalt in 
een PvE en concrete plannen voor de gebouwen van het Montessori College Maastricht. 
 

Onderwijs vertaald naar het gewenste gebouw. 
Locatie 
De school staat niet op zichzelf maar is onderdeel van de omgeving.  MCM neemt een 
centrale positie in en neemt een spilfunctie graag op zich. Tussen MCM en partners in de 
directe omgeving en Maastricht zal er regelmatig contact zijn en hopen we op een hechte 
samenwerking. 
 
MCM vindt het belangrijk om, in lijn met de maatschappelijke verantwoordelijkheid (breed 
montessoridoel), de directe omgeving te betrekken bij de school. Daar MCM graag 
onderdeel wil zijn van de omgeving en met eventuele buren graag contact wil onderhouden.  
Het contact is mede belangrijk omdat er gezamenlijke belangen zijn in verband met de 
verkeersstromen, ontsluiting schoolgebouw, parkeren, eventuele geluidsoverlast en verdere 
overlast.  
Waar gaan auto’s, scooters en fietsen geparkeerd worden. MCM vindt het belangrijk dat de 
parkeerplekken/ fietsenstalling zichtbaar en veilig te bereiken zijn en vanuit de openbare 
ruimte zichtbaar.   
Ook de veiligheid rondom de verkeersstromen en parkeerplekken zijn belangrijke aspecten. 
Met betrekking tot alle bovenstaande punten moet met de buurt en de Gemeente Maastricht 
goede afspraken gemaakt worden.  
Het is wijs dit te benoemen om problemen in de toekomst te voorkomen.  
 
MCM vindt het belangrijk om het bewegen te promoten en dat kinderen op de fiets of te 
voet naar school komen. Echter in bepaalde situaties is dit niet mogelijk en moet daarom de 
bereikbaarheid met het openbaar vervoer naar de locatie ook optimaal zijn. 
 
De locatie van het gebouw moet een veilige plek zijn, waar wij Zuid- Limburgse ouders “onze 
kinderen” met een goed gevoel naar toe kunnen laten gaan.  
 
MCM opteert voor een natuur inclusief school. Voor Montessori onderwijs is natuur onderwijs 
heel belangrijk. Kinderen kunnen buiten leren en bewegen.  
Verschillende lessen kunnen buiten gegeven worden op een veilige en beheersbare manier.  
 
Door een fijne natuurlijke omgeving te hebben kan het kind uitgedaagd worden voor sport, 
spel en beweging. MCM ziet graag een buitenruimte die kinderen prikkelt en stimuleert om 
in beweging te komen. In een natuurlijke omgeving is het makkelijk om even een balletje te 
trappen.  
De buitentuin is belangrijk, maar niet op voorhand vormgegeven en ingericht, we willen de 
kinderen verleiden om dit zelf te doen en het zelf in te vullen. Eigen initiatief staat hierin 
centraal. Ook de moestuin zal een initiatief van de kinderen worden. Uiteindelijk zullen ze 
samen zorgdragen voor een moestuin en hiervan leren hoe de natuur in zijn werk gaat. En 
daarmee letterlijk en figuurlijk de vruchten plukken; het voedsel uit de tuin kan gebruikt 
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worden in de keuken van school. Circulair tuinieren en perma cultuur in de moestuin zijn 
belangrijke onderliggende thema’s die behandeld gaan worden en toegepast worden in de 
eigen tuin. 
 
MCM wil graag een sporthal en sportvelden delen, dan kunnen deze intensief gebruikt 
worden door leerlingen maar ook door andere partijen. Dit is goed voor de exploitatie, maar 
bovenal werkt het ook samenwerking in de hand. Sporten vindt MCM heel belangrijk alsmede 
bewegend leren wat een positieve invloed heeft op de hersenactiviteit.  
 
MCM vindt het belangrijk dat in de omgeving van MCM  het bedrijfsleven op korte afstand 
te vinden is zodat de leerlingen ook bij deze bedrijven stage kunnen lopen.  Door samen te 
werken wordt het gemeenschap gevoel gesterkt. MCM draagt daar graag aan bij. 
MCM wil kinderen verantwoordelijk laten zijn voor hun eigen carrière en loopbaanplanning, 
en dat ze spelenderwijs zichzelf ontwikkelen naar hun plek in de maatschappij. Zodat ze 
kunnen proeven en kijken bij de ondernemers om te kijken welke banen er zijn maar ook de 
optie om zelf ondernemer te worden. 
 
Uiteraard is de omgeving van MCM een rookvrije omgeving voor een rookvrije generatie.   
 

Openings- en gebruikstijden: 
Het is belangrijk dat de school de gehele dag open is tijdens schooldagen: 
Vanaf 8.00 uur tot ca. 19 uur. Om ook echt de fysieke plek te zijn waar de 6 karakteristieken 
van het Montessori onderwijs tot wasdom kunnen komen. 
Na schooltijd zijn er nog steeds medewerkers aanwezig en vinden er diverse naschoolse 
activiteiten plaats.  Maar ook is het van belang dat kinderen in groepjes samen komen om 
huiswerk te maken of de groepsopdrachten te maken. 
 
Sommige kinderen hebben op school betere faciliteiten dan thuis of ze hebben geen veilige 
plek thuis. Je kunt dan studeren in de middag op school en dan na het avondeten de rust 
thuis opzoeken, zonder de druk om ook nog te moeten studeren thuis.  
 
Op een natuurlijke manier is er daardoor geen aparte BSO. MCM opteert voor een breed 
aanbod naschoolse activiteiten om aan deel te nemen.  
 
In verschillende projecten kan dit aangeboden worden bijvoorbeeld:  
Project “gezonde school” hierin zijn activiteiten om het sporten te bevorderen, zwemmen, 
klimmen, wandelen etc. in samenwerking met Maastricht Sport en GGD Zuid Limburg 
(Programma trendbreuk). Er komen verschillende thema’s onder de aandacht, wat is gezonde 
voeding, roken en genotmiddelen 
 

Topsport vriendelijke school; 
MCM wil leerlingen de mogelijkheid geven om topsport en studeren mogelijk te maken en 
dat graag in samenwerking met het NOC NSF 
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Maatschappelijke stage – burgerschapsvorming: 
Op deze manier ontwikkelen kinderen competenties als samenwerken, opkomen voor jezelf, 
initiatief nemen, verantwoordelijkheid nemen, anderen helpen en zorg voor de leefomgeving.  
 
Natuur- en milieu educatie (zowel binnen als buiten de fysieke school):  
Respect en zorg dragen voor natuur en milieu in de vorm van projecten en excursies.  
 
Aandacht voor programma’s (leren kiezen) :  
Er zijn diverse programma’s in bijvoorbeeld, bèta / techniek (De international junior Science 
Olympiad, de European Union Science Olympiad 
Chemie Olympiad, jetnet etc. ), politiek / maatschappelijk ( Europees jeugdparlement; debat 
wedstrijden).  
 
MCM zal samen werken met dit soort initiatieven en hiermee samen werken. 
 

Cultuur aandacht: 
culturele  en kust activiteiten zullen worden georganiseerd. Tevens kunnen er regelmatig 
theater voorstellingen bezocht worden.  
Maar ook stadswandelingen en musea bezoek. 
 
Ook deze naschoolse activiteiten biedt mogelijkheden om de kansenongelijkheid weg te 
nemen. Het is belangrijk het blikveld van deze kinderen te verbreden door deelname aan 
cultuur en sport mogelijk te maken. Investeren in de aanpak van kansenongelijkheid in het 
onderwijs is allesbehalve een overbodige luxe. Het zal niet alleen de kwetsbare kinderen 
helpen maar ook de wereld.  
 
We hopen dat het MCM voor veel leerlingen een tweede thuis is. Naast leerlingen die 
misschien liever niet gelijk naar huis gaan om wat voor reden dan ook, is het een enorm 
compliment als leerlingen er voor kiezen op school te blijven plakken. Om een opdracht af te 
maken of nog even die ene coach/docent te spreken.  
 

Gebouw: 
Het MCM is een school waar je op meerdere niveaus kan leren.  Abstract leren, vanuit boeken 
/ pc, maar ook visueel, voelen en meerdere zintuigen gebruiken. Ieder kind neemt informatie 
op een andere manier op en die mogelijkheid moet er zijn en daar zal het gebouw op 
inspelen.  
 
Kinderen hebben een keuzevrijheid hoe ze leren. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk 
ruimten een goede verbinding met buiten hebben hierdoor ervaren zij onderdeel van de 
wereld te zijn.  
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MCM opteert om cluster ruimten te maken zie het bovenstaande schema.  
 
Diverse onderwijs ruimtes zijn nodig: 

• Entree 
• Openruimte 
• Stilte ruimte / instructie ruimte 
• Bijzondere ruimten: Lab /  ( Science),  Atelier ( kunst en techniek), Studio (muziek, 

drama en dans) 
 
Entree: 
MCM wil graag elke kind zien in de context dat het gezien mag worden en een stem heeft. 
Daarom zou de entree open, transparant en overzichtelijke toegankelijk moeten zijn.  
Het gastvrij, welkom geheten voelen door een fijne binnenkomst is essentieel.  Een grote 
open ruimte waar verschillende functionaliteiten samenkomen en is direct zichtbaar achter de 
voordeur.  Bewegend leren is ook bij de entree een ‘eyecatcher’ het concept van bewegend 
leren in een dynamische omgeving wordt versterkt door bijzondere elementen in het gebouw 
die uitnodigen tot bewegen. Dergelijke onderdelen willen we graag zoveel mogelijk 
meenemen in de verkeersruimte van MCM.  Waarbij zo weinig mogelijk functionele ruimte 
wordt opgeofferd. Uiteraard moet het gebouw voor mindervaliden toegankelijk zijn. 
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Ook is dit de plek waar bezoek ontvangen wordt. Het informeren van de bezoekers (ouders, 
bedrijfsleven, partners etc.) en verwijzing naar de diverse ruimten.  
 
Hart van het gebouw: Multifunctionele ruimte;  
Dit mag een ruimte zijn met verschillende plekken.  Vooral gezellig zodat je als kind blij bent 
om in een bepaalde ruimte te zijn.  Maar dat het ook uitnodigd om je eigen plekje te zoeken 
als je even een rustig plekje nodig hebt. Meerdere niveau’s en leeftijden zitten dwars door 
elkaar heen, zoals het echte leven ook is.  
Aula, kantine en keuken kunnen overlopen in een sectie kunst cultuur cluster.  
Bijvoorbeeld met een flexibele vloer en dat een ruimte makkelijk groter of kleiner gemaakt 
kan worden. Het ene moment wordt een ruime gebruikt voor een groepsopdracht het andere 
moment voor een optreden. Multifunctioneel. 
 
Open ruimte: 
De open ruimte is een omgeving waar leerlingen zelfstandig alleen of in groepjes kunnen 
werken.  De ruimte is flexibel indeelbaar met losse inrichtingselementen.  
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Stilte / instructie ruimte talen / wiskunde;  
Is een ruimte waar de docent / coach instructie geeft. De kinderen kunnen zelfstandig aan de 
slag in de open ruimte.  
 
Bijzondere ruimten: 
Alpha, beta, en lab domein. 
MCM wil verbinden met de maatschappij en deze ruimten zijn noodzakelijk echter ook op 
externe locaties zal een uitgebreid aanbod zijn. MCM zal ook gebruik maken van dit soort 
ruimten bij derden (bijv. MBO opleidingen en bedrijfsleven) om het exploitatie technisch 
mogelijk te maken dit aanbod aan te leerlingen te kunnen doen.  
 
 

Duurzaamheid: 
Belangrijk is dat het pand makkelijk aanpasbaar is op de toekomst. Nu weten we niet wat er 
over 20 jaar zal spelen. Dit gedoeld op de techniek maar ook dat ruimten makkelijk met elkaar 
zijn te verbinden of los te koppelen. Dat er op een makkelijke manier eventuele uitbreiding 
mogelijk is. 
 
MCM heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan; ook willen we graag aan het programma 
van eisen voldoen van een Frisse Scholen 2021. 
 
Het binnenmilieu moet goed zijn en heeft een positieve werking op de gezondheid. En dus 
ook op de leerprestaties en het functioneren.  Daarom is het belangrijk om een goed 
binnenmilieu te hebben met een laag energie verbruik. 
 
In het programma van eisen van Frisse Scholen staan 5 thema’s, ( Energie, Lucht, temperatuur, 
licht, geluid) waar wij graag aan willen voldoen met ambitie niveau Klasse A, Uitmuntend.  
 
Tevens is onze wens om een GPR label te hebben. GPR meet duurzaamheid op 5 
verschillende thema’s, te weten; energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en 
toekomstwaarde. De ambitie van MCM is om 5 sterren te behalen.  
 
Wij gaan voor een systeem waarbij we een dynamisch binnen klimaat kunnen creëren dit zorgt 
voor een gezonde omgeving waarbij dmv sensoriek en installaties rekening gehouden wordt 
met alertheid, slaap/ waak ritme, comfort, metabolisme, temperatuur en perceptie zodat het 
gebouw actief bijdraagt aan gezondheid en productiviteit van onze medewerkers en 
leerlingen.  
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OE 7 – Vrijwillige ouderbijdrage 
 
Advieskader 
De initiatiefnemer laat zien wat de hoogte van de vrijwillige geldelijke 
bijdrage is die van de ouders zal worden gevraagd, wat het beleid is ten aanzien 
van die bijdrage en het jaarlijks verwachte totaalbedrag van die bijdragen. Na de 
start dient de initiatiefnemer hierbij te voldoen aan de wettelijke voorschriften. 
 

Ouderbijdrage 
Montessori College Maastricht zal jaarlijks een vergoeding van het ministerie voor onder 
andere personele kosten, huisvestingslasten, inventaris en leermiddelen ontvangen. Deze 
vergoeding heeft betrekking op het reguliere school- en lesprogramma. Net zoals veel 
andere scholen organiseert Montessori College Maastricht ook leerling activiteiten die 
buiten het verplichte lesprogramma vallen, maar die wij net zo belangrijk vinden. Denk 
hierbij aan culturele uitstapjes, buitenland reizen, taal experiences, beroepenstages, muziek 
talenten festivals en extra sport- en spel. Voor de bekostiging van deze activiteiten mag de 
school een vrijwillige ouderbijdrage vragen. 
Montessori College Maastricht heeft voor het schooljaar 2023-2024 de vrijwillige 
ouderbijdrage vastgesteld op € 190,00.  
 
Deze ouderbijdrage gebruiken wij voor: 

 
• € 30,00 voor diverse culturele activiteiten (zoals bezoek aan musical, theater, 
museum, muziekvoorstelling, stedentrips, etc.). 
• € 100,00 voor burgerschapsstages en taal experiences (extra training, reizen, 
boeken etc.) 
• € 60,00 voor activiteiten/monitoren mentale welzijn (zoals mentor/coach 
activiteiten, ACT en COMET training, buddysysteem). 

 
We proberen deze kosten gedekt te krijgen door de participerende bedrijven en 
instellingen en de ouderbijdrage daarmee te verlagen. 
 
Voor het schooljaar 2023-2024 gaat het Montessori College Maastricht via Wis Collect in 
september 2023 factureren. De ouder mag zelf aangeven hoe ze de ouderbijdrage wil 
voldoen. Dit kan in één keer, maandelijks of heeft de mogelijkheid om de ouderbijdrage in 
een keer of in twee, drie of vier gelijke termijnen te betalen. 
 

Betaalsysteem WIS Collect 
Voor het in rekening brengen van de ouderbijdrage en overige schoolkosten werkt de 
school met het betaalsysteem WIS Collect. Ouders ontvangen rechtstreeks vanuit dit 
digitale betaalsysteem een mail zodra er een rekening klaarstaat die betaald kan worden. In 
dit systeem kan de ouder/verzorger de nieuwe, maar ook reeds betaalde rekening bekijken. 
Een rekening kan o.a. via iDeal of via een overboeking betaald worden. Bij grotere 
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bedragen bestaat de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Neem hiervoor contact op 
met onze financiële administratie door een mail te sturen naar 
fin.adm@montessoricollegemaastricht.nl. 
Op de website van WIS Collect (www.wis.nl/Ouders) is meer informatie over het door de 
school gebruikte betaalsysteem te vinden. Ook vind je hier een instructievideo. 
Voor inhoudelijke vragen over een ontvangen rekening kun je terecht bij de organisator van 
de activiteit of de schoolleider van de leerling.  
 

Wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage per 1 augustus 2021 
Eerder konden leerlingen uitgesloten worden van een activiteit wanneer ouders niet wilden 
of konden betalen. Per 1 augustus 2021 is dit niet meer toegestaan. Scholen mogen ouders 
nog wel om een ouderbijdrage vragen maar kinderen niet uitsluiten van activiteiten. De 
bijdrage is vrijwillig. Alle leerlingen doen mee. Voor het kunnen blijven organiseren van 
deze activiteiten is het wel van groot belang dat ouders betalen. Voor ouders die niet in 
staat zijn de (volledige) ouderbijdrage te betalen, bestaan regelingen o.a. via de gemeente 
en via de leerlingen zelf d.m.v. zelf-uitgedachte en uitgevoerde financiële acties (kledinglijn 
school, verkoop zelfgemaakt materialen/etenswaar, gemeentelijke/civiele inzetbaarheid, 
helpende handen burgernet).  
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OE8 - De wijze van uitvoering afspraken vroeg- en voorschoolse 
opvang en overleg onderwijsachterstandenbeleid 

 

Vroeg- en voorschoolse opvang 
Voorschoolse educatie is voor doelgroeppeuters op kinderdagverblijven; 
Vroegschoolse educatie is bedoeld voor doelgroepkleuters uit groep 1 en 2. 
 
Het doel is om peuters met een mogelijke (taal)achterstand, ook wel ‘doelgroepkinderen’ 
genoemd, beter voor te bereiden op de basisschool en er voor te zorgen dat kleuters 
zonder achterstand naar groep 3 kunnen. 
 

Kader 
Voortgezet onderwijs 
De initiatiefnemer geeft informatie over de wijze waarop het bevoegd gezag uitvoering zal 
geven aan de afspraken bedoeld in art. 118a van de WVO. Het betreft afspraken tussen de 
gemeente en de schoolbesturen over het  

● voorkomen van segregatie,  
● het bevorderen van integratie en  
● het bestrijden van onderwijsachterstanden,  
● de afstemming over inschrijvings- en toelatingsprocedures en  
● het uit het overleg voortvloeiende voorstel van het bevoegd gezag van in de 

gemeente gevestigde scholen om tot een evenwichtige verdeling van leerlingen met 
een onderwijsachterstand over de scholen te komen. 

 

Inleiding 
Bij de aanpak van onderwijsachterstanden gaat het om het creëren van een gelijk speelveld 
door te compenseren voor milieugebonden achterstand, dus in het onderwijs proberen te 
voorzien in de stimulansen die de kinderen van huis uit niet meekrijgen, ongeacht hun 
feitelijke leerprestaties1. Scholen en gemeenten krijgen geld om achterstanden van kinderen 
te voorkomen en te bestrijden. Dat doen ze met voor- en vroegschoolse educatie, 
zomerscholen, schakelklassen en extra aandacht in het onderwijs2.  
 

 
1 Wat zijn onderwijsachterstanden - DEF - PDF.pdf (onderwijskennis.nl 

2 Met behulp van een indicator ontwikkeld door het CBS wordt een nieuwe verdeelsystematiek voor dit geld 
ingevoerd. Zo wordt het geld beter verdeeld over het land, waardoor het terechtkomt op de plekken waar de 
achterstanden het grootst zijn. 
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Het montessoriconcept is een integrale visie die een leerling idealiter van jongs af aan 
ondersteunt in zijn (voor)schoolloopbaan. Het voorgenomen Montessori College Maastricht 
is een school voor voortgezet onderwijs en is in eerste instantie gericht op de middelbare 
scholier. De school wil dat leerlingen leren om de regie over hun eigen leven te nemen. 
Uiteindelijk doel is dat alle leerlingen volgens de drie brede montessori-doelen, zelfstandig, 
creatief en maatschappelijk verantwoordelijk kunnen functioneren. Eigen keuze en veel 
ruimte staan voorop. Op het Montessori College gebeurt dit door het zelfstandig inzien, 
aanpakken en evalueren van leermogelijkheden binnen een passende onderwijsomgeving in 
heterogene groepen. 
 

Leeromgeving 
Om dit voor iedere leerling te waarborgen moet ten eerste veel aandacht uitgaan naar de 
leeromgeving: een plek waarin alle leerlingen goed en gemotiveerd kunnen leren. Deze 
omgevingsfunctie is verweven in het DNA van elke montessorischool. De school en andere 
eventueel externe leerplekken moeten zodanig worden ingericht dat alle leerlingen op 
dezelfde kansen krijgen om te leren. Dat betekent dat er vrijheid en veiligheid moet zijn, 
maar ook een scala aan leermiddelen en praktijk- en studieruimtes. Het Montessori College 
is een school waar je op meerdere niveaus kan leren. Theoretisch of praktijkgeoriënteerd 
leren. Abstract, visueel of zintuiglijk leren. Ieder kind neemt informatie op een andere 
manier op. Daarbij is er vrijheid en ruimte om de eigen (leer)weg te kiezen. Die mogelijkheid 
moet er voor elke leerling zijn en daar zal het gebouw op inspelen. Alleen zo hebben 
kinderen de keuze in hoe ze leren. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk ruimten een goede 
verbinding met buiten hebben. Hierdoor ervaren leerlingen onderdeel van de wereld te zijn. 
 

Zelfreflectie 
Ten tweede is zelfreflectie hierbij een van de belangrijkste vaardigheden die in het gehele 
curriculum terugkeert. Vanuit de montessori-visie ‘leer-het mij zelf te doen’ wordt 
geprobeerd om de leerachterstand aan te pakken door de leerling zelf een leervraag te 
laten formuleren. Het vaststellen van een onderwijsachterstand gebeurt met de 
betrokkenheid van de leerling. Dit vergroot voor de leerling de relevantie, het nut en de 
bereidheid om de achterstand te verkleinen. 
 
Individuele monitoring binnen heterogene groepen 
Ten derde wordt ook de integrale, heterogene montessori-visie op leren doorgetrokken 
naar het onderwijsachterstandenbeleid. Leren gebeurt in een sociale omgeving en dat geldt 
dus ook voor het verkleinen van een onderwijsachterstand. Dit gebeurt zowel onder 
begeleiding van een professioneel begeleider (docent) als door peer-leren, waarbij 
medeleerlingen handvatten aanreiken om leerachterstanden te verkleinen.  
 

Daarbij worden de leerlingen, hun leerprestaties en studievaardigheden telkens gemonitord 
(zie ook onderbouw). Een goed voorbeeld van de combinatie van zelfstandig werken in een 
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‘omheinde’ omgeving, is het voortdurend faciliteren van herkansingsmomenten. De leerling 
bepaalt het toetsmoment (‘ik ben er klaar voor’), maar krijgt bij tegenvallend resultaat 
opnieuw de zelfstandigheid aangeboden om een nieuw toetsmoment te plannen. Los van 
de inhoudelijke toetsstof, stimuleert dit het metacognitieve inschattingsvermogen van de 
toetsstofbeheersing. Door deze continue monitoring kan een leerling die (structureel) 
achterop raakt en er niet in slaagt de achterstand te verkleinen, ook individueel worden 
opgevangen. Bij deze individuele begeleiding kan gericht worden ingegaan op de 
problematiek van de leerling en getracht worden concrete vaardigheden te ontwikkelen om 
de leerachterstanden te verkleinen of ermee om te leren gaan. Vanzelfsprekend is de 
begeleiding binnen het Montessori College erop gericht dat een leerling uiteindelijk 
verantwoord en zelfstandig met zijn of haar achterstanden kan omgaan. 

 

Naschoolse begeleiding 
Het Montessori College is elke dag geopend tot 18.00 uur. Na de reguliere lessen zijn 
docenten en onderwijsondersteunend personeel aanwezig om leerlingen te helpen (van 
toezien op leren tot actief helpen met inhoud). Daarbij worden ook professionals uit andere 
werkvelden betrokken. Hen wordt aangeboden hun werkervaring en kennis op deze 
maatschappelijk relevante manier te delen met de toekomstige generatie. Voor leerlingen 
een goede manier om hun (zelfwerk en -leer)tijd in te vullen, zeker voor hen die thuis geen 
prettige (leer)omgeving kennen. Een win-win situatie. 
 

Onderbouw 
De overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs vormt een belangrijk startpunt 
voor de inzet van de juiste leerlingbegeleiding. Op het Montessori College worden niet 
alleen cijfers, maar ook het leerproces, de mate van zelfstandigheid en de studiehouding 
vastgelegd. Op deze wijze krijgt de leerling feedback over zijn vorderingen op het gebied 
van studievaardigheden, zelfstandigheidsgroei en maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
Deze ontwikkeling sluit niet alleen rechtstreeks aan op de montessoribasisscholen, maar ook 
op de andere basisscholen waar zelfstandig werken, plannen, samenwerken en zelf 
opzoeken van gegevens steeds meer wordt gepraktiseerd. 
 

Kinderen die in de brugklas binnenkomen met een (bekende) onderwijsachterstand worden 
in eerste instantie binnen hun groep geholpen. Daarbij is er een belangrijke taak weggelegd 
voor de mentor, maar ook voor de andere vakdocenten. Bijvoorbeeld door het expliciet 
benoemen van studievaardigheden en het trainen van deze vaardigheden. Het nut en de 
relevantie van studievaardigheden worden duidelijk door de directe toepassing op de 
inhoud van een vak of thema, waardoor de intrinsieke motivatie van een leerling wordt 
aangesproken. 
 

Binnen de heterogene groep kent iedere leerling een eigen leerlijn en zijn onderlinge 
verschillen zichtbaar. Dit maakt dat leerlingen zich bewust worden van de pluriformiteit aan 
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(het opdoen van) kennis en vaardigheden. De onvermijdelijke reflexie op de ander ontlokt 
automatisch zelfreflexie. Deze wordt vanaf de brugklas eerst expliciet en daarna meer 
impliciet getraind. Dit gebeurt onder meer aan de hand van schriftelijke en mondelinge 
leerevaluaties, waarbij de leerling zelf moet aangeven waar mogelijkheden voor 
leerverbetering zijn. Kinderen kunnen in eerste instantie in groepjes worden geholpen om 
een eventuele leerachterstand te verkleinen. Uiteindelijk wordt gedurende de brugklas een 
individueel leerplan opgesteld. Dit gebeurt elk jaar opnieuw en kan indien nodig of 
mogelijk worden bijgesteld. 
 

Hoewel een goede communicatie tussen ouders en school de hele schoolcarrière een 
belangrijk uitgangspunt van de school is, is de kennismaking tussen school en ouders met 
name in de brugperiode belangrijk. Dit is de periode waarin het fundament voor de relatie 
tussen deze twee hoekstenen voor de leerling wordt gelegd. Huisbezoek van mentor is 
daarbij een vast onderdeel van de kennismaking met de leerling en zijn eigen 
(leer)omgeving. 
 

Bovenbouw 
Hoewel de onderbouw-aanpak ook naar de bovenbouw kan worden doorgetrokken, zorgt 
de splitsing in niveaus in de bovenbouw wel voor een nieuw speelveld voor de leerling. Het 
onderwijsniveau zal steeds specifiekere leervaardigheden vereisen. De leerevaluatie van de 
leerling zal daar daar steeds meer op gericht worden. Zo blijft er binnen de meer homogene 
leeromgeving van de bovenbouw oog voor de individuele leerlijn. Ouders zijn in overleg 
met de mentor nog steeds nauw betrokken bij het leerplan van de leerling.  De hoge 
verwachtingen die docenten van hun leerlingen op elk niveau hebben, worden ook 
besproken met ouders. Ook ouders moeten (binnen montessoriaanse context) begrijpen 
hoe zij hun kind kunnen stimuleren in het leren. 
 

Specifieke problematiek 
Soms zijn bepaalde leervaardigheden minder ontwikkeld dan andere. Deze kunnen worden 
benoemd, maar ze worden binnen het montessori-onderwijs niet als een achterstand 
beschouwd. In samenspraak met de zorgcoördinator, houden enkele docenten binnen de 
school zich in het bijzonder bezig met leerlingen die specifieke leerproblemen hebben. 
Daaronder kan onder andere worden verstaan dyslexie of dyscalculie, taalachterstand, 
concentratieproblemen, faalangst of leerlingen met kenmerken die passen binnen het 
autismespectrum. 
 

Deze begeleiders hebben een achtergrond in ergotherapie of roepen indien nodig 
specialistische externe begeleiding in. Hierover worden afspraken gemaakt met de 
Gemeente Maastricht.  
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Ambitie 
Uiteindelijk wil het Montessori College Maastricht uitgroeien tot een Montessorischool van 0 
tot 18 jaar. In dat geval is het eenvoudiger om leerlingen vanaf de eerste fase te 
ondersteunen op de ontwikkelingsgebieden waar dat nodig is. Alle bovenbeschreven 
kenmerken van de omgang met onderwijsachterstanden binnen een montessoriaanse 
context kunnen dan vanaf het prille begin (de eerste fase van ontwikkeling) worden 
toegepast. De omgeving en omstandigheden waarbinnen de leerling moet (leren) leren, zijn 
vroeg in het vizier. Dat maakt het ook makkelijker om in te spelen op een verandering in 
deze context.  
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OE9 De wijze van uitvoering van de Wet medezeggenschap op scholen 
 

Advieskader basisonderwijs en voortgezet onderwijs  
In de aanvraag dient de initiatiefnemer te beschrijven hoe uitvoering wordt  gegeven 
aan de Wet medezeggenschap op scholen. 
 

Inleiding 
Het medezeggenschapsrecht is geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) 
Zeggenschap is voor de school cruciaal om tot goed, gedragen onderwijs en schoolbeleid te 
kunnen komen.et schoolbestuur is wettelijk verplicht om medezeggenschap binnen de school 
te organiseren in de vorm van een medezeggenschapsraad (MR)                                                                               
Het schoolbestuur moet een medezeggenschapsreglement en medezeggenschapsstatuut 
hebben. Hierin staan allerlei zaken die belangrijk zijn voor het goed functioneren van de MR. 
Alle bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in art.10 tot en met 16 van de wet 
medezeggenschap op scholen 
Besluiten overde hoogte van de ouderbijdrage, de schoolgids, de onderwijstijd, de wijziging 
van het lesrooster, begroting en beleidsplannen, onderwijskundige doelstellingen, vaststellen 
of aanpassen van het schoolreglement,  buitenschoolse activiteiten heeft de MR advies en/of 
instemmingsrecht. Verder overlegt de MR over; het bevorderen van openheid, openbaarheid 
en onderling overleg, het waken tegen discriminatie op welke grond dan ook, het bevorderen 
van gelijke behandeling van mannen en vrouwen, en de inschakeling gehandicapten en 
allochtone werknemers in de school. Ook het bevorderen van de veiligheid, de gezondheid 
en het welzijn van ieder die zich in de school bevindt, is voor de MR ingevolge de 
Arbeidsomstandighedenwet een belangrijke taak en moet het bestuur eerst voorleggen aan 
de MR.  
 

(Mede)zeggenschap in een montessoriaanse context 
De relatie tussen zeggenschap en medezeggenschap in de school betekent in essentie het 
voortdurend samen zoeken naar de dialoog met elkaar, vanuit een gedeelde bedoeling en 
met respect voor elkaars (verschillende) plek, verantwoordelijkheden en perspectieven. Er 
dient sprake te zijn van gelijkwaardigheid (horizontaal) in de ontmoeting (MR) wetende dat er 
ongelijkheid in de posities is. 
Medezeggenschap gaat over de “kracht van de democratie” op school. De essentie van 
democratie is dat iedere stem wordt gehoord                                  Wanneer de kracht van 
democratie op de school is gewaarborgd in structuur en cultuur, dan is de MR een 
waardevolle plek waar alle actoren bijeenkomen om de open dialoog met elkaar te voeren.                                                                            
Voor het voeren van een goede open dialoog gaan we uit van de volgende  werkprincipes; 

a) Niemand heeft het monopolie op de waarheid,                                                                                    
b) We zijn erop uit om onze relatie te verbeteren en we luisteren naar elkaar,                                                                                         
c) Ieder van ons is bereid over zichzelf te leren,                                                                                       
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d) Ieder van ons is zelf (individueel) verantwoordelijk om zich vrijmoedig uit te spreken  
e) We zijn samen verantwoordelijk voor het creëren van een klimaat  waarin dat kan,                                                                                                                    
f)      We accepteren iedereen, maar niet elk gedrag. 

Zo praten we met elkaar, zo werken we samen en zo werken we ook aan de relatie.                                                                                                                                                                                                                                                
  

Montessori karakteristieken als vertrekpunt 
Vanuit het montessoriaanse gedachtegoed is het essentieel dat de leer- en werkomgeving 
(gemeenschap) op school in alles ademt dat leerlingen worden ondersteund in hun groei en 
ontwikkeling. Bij het vormgeven van de MR dienen brede montessoridoelen zoals; 
gelijkwaardigheid en vertrouwen in de ander om het zelf te (leren) doen, het leren omgaan 
met moeilijke vrijheid en de intrinsieke wens om verantwoordelijk te zijn en verantwoording 
af te leggen en tot slot de zes montessori-karakteristieken als onderlegger. Meedoen, 
meedenken, meepraten zit diep in de montessoriaanse cultuur en dat geldt binnen de 
schoolorganisatie voor alle stakeholders in de MR; leerlingen, ouders, docenten en 
(toezichthoudend)bestuur.                                                                                     
 
De MR zorgt er voor dat ze in goed contact staan met de leerlingenraad, ouderraad, PMR (     
Personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad     )              Een ieder dient zich voldoende 
betrokken en gehoord te voelen zodat men zich “mede-eigenaar” voelt. Zoals gezegd 
bestaan de leden van een MR uit een afvaardiging van ouders, leerlingen en docenten. Ten 
overvloede merken wij op dat leerlingen een volwaardige rol binnen de MR hebben en binnen 
de MR leren ze de school als organisatie nog beter kennen. 
 
Verder dient er in de relatie met personeel, leerlingen en ouders en anderen die betrokken 
zijn bij de school transparantie te zijn over de advies/besluitvormingsprocessen inclusief 
afwegingen en motivatie in heldere taal passend bij de doelgroep. 
 

Tot slot overwegingen 
Het is van belang dat de MR continue blijft professionaliseren. Immers medezeggenschap 
goed uitoefenen vraagt om professionalisering. Daarbij kan gedacht worden aan het 
ontwerpen van een school-overstijgende cursus over montessoriaanse (mede)zeggenschap 
met bijzondere aandacht voor: 

• Vrijmoedig spreken en openhartig luisteren,                                                                                                                  
• Vergadertechniek, samenwerking en overlegstructuren,                                                                                   
• Kennis van de WMS,                                                                                                                                               
• Ondersteuning van de leerlingenraad. 

 



Blad 1 

RT/2021.209561.02 

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 
Stichting Montessori College Maastricht 

Aantal annexen: een (1) 

Heden, zesentwintig mei tweeduizend eenentwintig, verscheen voor mij, 
, notaris te 

3 

, geboren te 	 op 
, werkzaam ten kantore van mij, notaris, aan de 

te dezen handelende ter uitvoering van een besluit van het bestuur van de te 	 
Maastricht gevestigde stichting: 	  
Stichting Montessori College Maastricht, 	  
kantoorhoudende te 62221 BL Maastricht, Wilhelminasingel 80, 	  
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer — 
82730067, 	  
deze stichting hierna te noemen "de stichting". 	  
INLEIDING 	  
De verschenen persoon verklaarde: 	  
1. De stichting is opgericht bij akte op vijf mei tweeduizend eenentwintig verleden — 

voor mij notaris. De statuten zijn nadien niet gewijzigd. 	  
2. In een bestuursvergadering van de stichting, gehouden op zesentwintig mei 	 

tweeduizend eenentwintig is besloten tot gehele wijziging van de statuten van — 
de stichting. 	  

De verschenen persoon verklaarde vervolgens ter uitvoering van het besluit 	  
genomen in voormelde vergadering van het bestuur van de stichting - bij welk besluit —
zij ook is gemachtigd tot het passeren van deze akte - de statuten van de stichting 
zodanig te wijzigen dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt: 	  
Statuten. 	 
Artikel 1. 	 
Begripsbepalingen.  	 
In deze statuten wordt verstaan onder: 	  
- Bestuur: 	  

het algemeen bestuur van de Stichting als bedoeld in deze statuten dat het 	 
bevoegd gezag over de stichting voert en bestaat uit een niet-uitvoerend 	 
(toezichthoudend) bestuur en een uitvoerende bestuur; 	  

- Governance Code. 	  
de van tijd tot tijd van kracht zijnde Code Goed Onderwijsbestuur Voortgezet 	 
Onderwijs of een daarvoor in de plaats te treden regeling; 	  
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Schriftelijk: 	  
bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar 	  
communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan 	 
worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid — 
kan worden vastgesteld; 	  

- Statuten: 	  
de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden; 	  
Stichting: 	  
de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben. 	  

- Uitvoerend bestuurder: 	  
Een lid van het algemeen bestuur dat belast is met uitvoerende taken van het 	 
bestuur en die tevens kan fungeren als rector van het Montessori College 	 
Maastricht. 	  

Artikel 2. 	 
Naam en zetel.  	 
1. De Stichting draagt de naam: Stichting Montessori College Maastricht. 	  
2. De Stichting heeft haar zetel in de gemeente Maastricht. 	  
Artikel 3. 	 
Doel en Grondslag.  	 
1. De Stichting heeft ten doel het geven of doen geven van onderwijs volgens de 	 

uitgangspunten van het Montessori onderwijs en voorts al hetgeen in de ruimste — 
zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe 	  
bevorderlijk kan zijn. 	  

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 	  
het stichten en in stand houden van onderwijsinstellingen (scholen) voor 	 
voortgezet onderwijs zoals onder meer maar niet uitsluitend op de 	  
onderwijsniveaus van het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs 	 
(VMBO), Hoger Algemeen Voorgezet Onderwijs (HAVO) en Voorbereidend — 
Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) waarbij het onderwijs wordt gegeven — 
op basis van de Algemeen Bijzonder pedagogische-didactische grondslag 	 
van het Montessori onderwijs en de levensbeschouwelijke richting van het — 
onderwijs Bijzonder -Neutraal is zodat het te geven onderwijs uitgaat van 	 
de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke stromingen; 	  
het samenwerken met (rechts)personen, samenwerkingsverbanden of 	 
instellingen die een gelijk doel en gelijke grondslag nastreven; 	  
het naleven en uitvoeren van goed onderwijsbestuur aan de hand van de 	 
van tijd tot tijd van kracht zijnde Code Goed Onderwijsbestuur Voortgezet 
Onderwijs (Governance Code); 	  
het benutten en gebruiken van alle andere wettige middelen die dienstbaar 
kunnen zijn om het doel van de stichting te bereiken. 	  

3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. 	  
Artikel 4. 	 
Vermogen.  	 
1. 	Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door: 	  

a. 	subsidies en andere bijdragen; 	  
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b. schenkingen, erfstellingen en legaten; 	  
c. alle andere verkrijgingen en baten. 	  

2. 	De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van 	 
boedelbeschrijving. 	  

	

Artikel 5. 	 

	

Bestuur. 	 
1. Het one-tier Bestuur bestaat uit een door het Bestuur te bepalen oneven aantal —

van ten minste een en maximaal drie uitvoerende bestuurders en een door het —
Bestuur te bepalen oneven aantal van ten minste een en maximaal zeven niet- —
uitvoerende (toezichthoudende) bestuurders, met uitzondering van het eerste — 
bestuur dat bij deze akte wordt benoemd. 	  

2. Het Bestuur (met uitzondering van het eerste Bestuur, waarvan de leden in 	 
functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en — 
een penningmeester. 	  
De functie van voorzitter kan alleen door een niet-uitvoerend (toezichthoudend) — 
bestuurder worden vervuld. 	  
De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door een persoon 	 
worden vervuld. 	  
Als de stichting vijf of meer bestuursleden heeft vormen de uitvoerend 	  
bestuursleden het Dagelijks Bestuur en vormen de niet-uitvoerende 	  
(toezichthoudende) bestuursleden tezamen met het dagelijks bestuur het 	 
Algemeen Bestuur. 	  
Als het Bestuur uit een lid bestaat, vervult dit lid de functies van voorzitter, 	 
secretaris en penningmeester. 	  
Zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon kan uitvoerend bestuurder — 
zijn 	  
Aileen natuurlijke personen kunnen niet-uitvoerend (toezichthoudend) 	  
bestuurder zijn. 	  
ledere bestuurder dient het doel en de grondslag van de stichting te 	  
onderschrijven. 	  

3. De niet-uitvoerend (toezichthoudend) bestuurders treden of volgens een door — 
het Bestuur - met inachtneming van de van tijd tot tijd van kracht zijnde 	 
Governance Code - opgemaakt rooster van aftreden en met inachtneming van 
een zittingsduur van vier jaar, met uitzondering van de niet-uitvoerend 	  
(toezichthoudend) leden van het eerste Bestuur, die zitting hebben voor de duur — 
van vier jaar vanaf het moment dat de onderwijsinstelling operationeel is en 	 
daarna zullen aftreden volgens een door het Bestuur opgemaakt rooster, 	 
waarbij voor hen alsdan een zittingsduur kan Belden korter dan vier jaar. 	 
In tussentijds ontstane vacatures benoemde niet-uitvoerende 	  
(toezichthoudende) bestuurders nemen op het rooster van aftreden de plaats in — 
van hun voorgangers. 	  
Aftredende niet-uitvoerende (toezichthoudende) bestuurders zijn slechts 	 
eenmaal herbenoembaar voor een periode van maximaal vier jaar. 	  

4. De uitvoerend bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. 	  
Een uitvoerend bestuurder kan niet gelijktijdig de functie van toezichthouder 	 
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vervullen bij een andere onderwijsorganisatie binnen de sector voortgezet 	 
onderwijs, niet zijnde een samenwerkingsverband voor passend onderwijs. 	 
Een niet-uitvoerend (toezichthoudend) bestuurder kan wel gelijktijdig de functie —
van toezichthouder vervullen bij een andere organisatie binnen het voortgezet — 
onderwijs, niet zijnde een samenwerkingsverband voor passend onderwijs. 	 
Binnen een periode van vier jaar na het aftreden van een niet-uitvoerend 	 
(toezichthoudend) bestuurder van de stichting kan deze niet benoemd worden — 
tot uitvoerend bestuurder van de stichting 	  

5. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het Bestuur zullen de 	  
overblijvende bestuurders met twee/derde meerderheid van stemmen (of zal de — 
enig overblijvende bestuurder) binnen drie maanden na het ontstaan van de 	 
vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s). — 

6. Mocht dan wel mochten in het Bestuur om welke reden dan ook een of meer 	 
leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enig 	 
overblijvende bestuurder niettemin een wettig Bestuur. 	  

7. Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuurders over de benoeming, — 
en ook wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te ontbreken 	 
voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts als de 	 
overgebleven bestuurders zouden nalaten binnen de in lid 5 van dit artikel 	 
genoemde termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden —
door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van 
het openbaar ministerie. 	  

8. Tot de taken van de voorzitter van het bestuur behoren in ieder geval het 	 
optreden als voorzitter van de vergaderingen van het bestuur en andere 	 
organen van de stichting. 	  

9. Tot de taken van de niet-uitvoerende (toezichthoudende) bestuurders als 	 
onderdeel van het Bestuur behoren: 	  

het houden van toezicht op het beleid van de uitvoerende bestuurders en — 
op de algemene gang van zaken van de stichting; 	  

- het doen van voordrachten voor de benoeming van bestuurders; 	  
(het doen van voorstellen voor) de bezoldiging/beloning van de 	  
uitvoerende bestuurders; 	  

- het bijstaan van de uitvoerende bestuurders met raad en advies; 	  
- het naleven en toepassen van de van kracht zijnde Governance Code en het — 

toezicht houden op het uitvoeren van de regels van goed bestuur in het 	 
voortgezet onderwijs; 	  
alle overige niet aan specifiek niet-uitvoerende (toezichthoudende) 	  
bestuurders toegewezen toezichtstaken. 	  

10. Tot de taken van de uitvoerende bestuurders behoren: 	  
- 	alle zaken en aangelegenheden die niet aan de niet-uitvoerende 	  

(toezichthoudende) bestuurders zijn opgedragen. 	  
Artikel 6. 
Vergaderingen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur. 
1. 	De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de van keer tot keer 

door het Bestuur te bepalen plaatsen. 	  
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2. leder kwartaal wordt ten minste een vergadering gehouden. 	  
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de 	  

voorzitter dit wenselijk acht of als een van de andere bestuurders daartoe 	 
Schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de — 
voorzitter het verzoek richt. 	  
Als de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat de 	 
vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de 	 
verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming 
van de vereiste formaliteiten. 	  

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - met uitzondering van het in lid 3 	 
bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de 
oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, Schriftelijk. 	  

5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te 	 
behandelen onderwerpen. 	  
Vergaderingen van het Bestuur kunnen ook worden gehouden door middel van — 
telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander 	  
communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen 	 
gelijktijdig kan worden gehoord. 	  

6. Als de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden 	 
van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen toch in een vergadering 	 
van het Bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde 	 
komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het Bestuur alle — 
in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten 	 
worden genomen met algemene stemmen. 	  

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens 	 
afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. 	  

8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de 	 
secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe 	 
aangezocht. 	  
De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke 	 
daarvan (digitaal) getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering. — 

9. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen als de 	 
meerderheid van zijn in functie zijnde leden in de vergadering aanwezig of 	 
vertegenwoordigd is. 	  
Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder laten 	 
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de — 
voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. 	  
Een bestuurder kan daarbij slechts voor een mede-bestuurder als 	  
gevolmachtigde optreden. 	  
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij 
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het— 
belang van de Stichting en de met haar verbonden onderwijsinstelling. 	  
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt 	 
het besluit toch genomen door het Bestuur onder schriftelijke vastlegging van de — 
overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. 	  
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10. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders 
hun stem Schriftelijk hebben uitgebracht. 	  
Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de 	 
Statuten of ontbinding van de Stichting. 	  
Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor — 
besluitvorming in vergadering. 	  
Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de 	 
ingekomen stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede- 
ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. 	  

11. ledere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van een stem. 	  
Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle 	 
besluiten van het Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen. 	  
Als de stemmen staken komt geen besluit tot stand. 	  
Een of meer bestuurders hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van — 
de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands 	 
Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen, om een beslissing 
over het betreffende voorstel te nemen. 	  
De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van het Bestuur. 	 

12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, met uitzondering van 
stemmingen over personen, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming 	 
gewenst acht of een van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. 	 
Alle stemmingen over personen geschieden schriftelijk. 	  
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 	  

13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 	  
14. In alle geschillen over stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de 	 

voorzitter. 	  
15. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is zoveel mogelijk van overeenkomstige 	 

toepassing op vergaderingen en besluiten van het dagelijks bestuur. 	  
Artikel 7. 	 
Bestuursbevoegdheid en vergoedingen. 	 
1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. 	  
2. Het Bestuur is, mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene 

stemmen van alle in functie zijnde bestuurders, bevoegd te besluiten tot het 	 
aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van 	 
registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting 
zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk — 
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 	 

3. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de —
Stichting en de met haar verbonden organisatie en met inachtneming van de van —
tijd tot tijd van kracht zijnde - door het bestuur vastgestelde - reglementen en 
richtlijnen omtrent voorafgaande goedkeuringen en kaders. 	  

4. Het uitvoerend bestuur, bestaande uit een of meerdere uitvoerend bestuurders, —
heeft de algemene leiding over de dagelijkse gang van zaken en legt aan de niet- — 
uitvoerende (toezichthoudende) bestuurders verantwoording of over het 	 
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functioneren van de scholen. Het uitvoerend bestuur dient de door de niet-
uitvoerende (toezichthoudende) vastgestelde hoofdlijnen van het beleid uit te — 
voeren en is aan de niet-uitvoerende (toezichthoudende) bestuurders 	  
verantwoording verschuldigd ter zake van de hem/haar bij of krachtens de 	 
statuten opgedragen taken en bevoegdheden. 	  
Het niet-uitvoerend bestuur bestuurt op hoofdlijnen en fungeert als interne 	 
toezichthouder als bedoeld in de Governance Code, zodat toezicht, advies en 	 
goed werkgeverschap ten aanzien van het uitvoerend bestuur worden 	  
nageleefd. Het niet-uitvoerend bestuur toetst of - en in welke mate het door het — 
bestuur vastgestelde beleid wordt uitgevoerd zoals onder meer maar niet 	 
uitsluitend op de gebieden van onderwijsopbrengst, kaders van de 	  
(onderwijs)inspectie alsook de Montessori eigen aspecten zoals 	  
maatschappelijke verantwoordelijkheid, creativiteit en zelfstandigheid. 	  

5. In geval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders is (zijn) de 	 
overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. 	  
In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige 	  
bestuurder wordt de Stichting tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe 
door het Bestuur steeds moet zijn aangewezen. 	  
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat —
de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar — 
is door ziekte of andere oorzaken. 	  

6. Aan de uitvoerend en niet-uitvoerend (toezichthoudend) bestuurders kan een 	 
beloning worden toegekend. De beloning wordt vastgesteld door het bestuur 	 
met inachtneming van de van kracht zijnde Governance Code. 	  
Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed. 

Artikel 8. 	 
Vertegenwoordiging.  	 
1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet 

niet anders voortvloeit. 	  
De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk 	 
handelende leden van het bestuur, van wie tenminste een de voorzitter of de 	 
secretaris of de penningmeester moet zijn. 	  

2. Het Bestuur kan aan een uitvoerend bestuurde en aan anderen volmacht geven — 
om de Stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die 	 
volmacht omschreven grenzen. 	  

Artikel 9.  	 
Einde Iidmaatschap van het Bestuur/Schorsing  	  
Het Iidmaatschap van het Bestuur eindigt: 	  

door overlijden van een bestuurder; 	  
- bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; 	  
- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); 	  
- bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek; 	  
- ten aanzien van een uitvoerend bestuurder door een besluit genomen door de —

niet-uitvoerende (toezichthoudende) bestuurders met volstrekte meerderheid — 
van stemmen genomen; 	  
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ten aanzien van een niet-uitvoerend (toezichthoudend) bestuurder door een 	 
besluit genomen door de overige niet-uitvoerende (toezichthoudende) 	  
bestuurders genomen met een twee/derde meerderheid van stemmen; 	  
door periodiek aftreden van de niet-uitvoerende (toezichthoudende) 	  
bestuurders; 	  

Hetgeen in dit artikel is bepaald is mutatis mutandis van toepassing op het besluit tot — 
schorsing van een bestuurder. 	  
Artikel 10. 	 
Boekjaar en jaarstukken.  	 
1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 	  
2. Per het einde van ieder boekjaar maakt de penningmeester een balans en een 	 

staat van baten en lasten over het geeindigde boekjaar op, welke jaarstukken 	 
binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en met inachtneming van de 	 
Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs, vergezeld van een rapport van een 	 
registeraccountant of een accountant-administratieconsulent aan het Bestuur 
worden aangeboden. De penningmeester brengt alsdan ook een jaarverslag uit — 
aan het bestuur over de gang van zaken binnen de stichting en over het 	  
gevoerde beleid en geeft een toelichting op de balans en staat van baten en 	 
lasten over het geeindigde boekjaar. 	  

3. De jaarstukken worden door het Bestuur vastgesteld. 	  
Vaststelling van de jaarstukken door het Bestuur strekt de penningmeester tot — 
decharge voor het door hem gevoerde beheer. 	  

Artikel 11. 	 
Commissies.  	 
Het Bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en 	 
bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement. 	 
Artikel 12. 	 
Raad van Advies. 	 
Het Bestuur kan een Raad van Advies instellen, die alsdan in ieder geval tot taak zal — 
hebben het Bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren. 	  
De verdere taken en bevoegdheden zullen alsdan bij huishoudelijk regiement worden — 
vastgesteld. 	  
Artikel 13.  	 
Directeur/Rector.  	 
1. Het Bestuur kan een directeur/rector benoemen en deze belasten met de 	 

dagelijkse gang van zaken van de Stichting. Ook een uitvoerend bestuurder kan — 
de titel directeur of rector krijgen. 	  

2. Als een directeur/rector is benoemd kan deze door het Bestuur met 	  
inachtneming van de daartoe strekkende wettelijke en statutaire bepalingen 	 
worden ontslagen. 	  

3. De directeur/rector heeft in de vergaderingen van het Bestuur een adviserende — 
stem tenzij de directeur/rector ook uitvoerend bestuurder is in welk geval aan 
die uitvoerend bestuurder in de vergadering van het Bestuur alle bevoegdheden — 
toekomen. 	  

Artikel 14.  	 
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Reglementen.  	 
1. Het Bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die 	 

onderwerpen worden geregeld, welke niet in de Statuten zijn vervat. 	  
2. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn. 	  
3. Het Bestuur is te alien tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen. — 
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in — 

artikel 15 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing. 	  
Artikel 15. 	 
Statutenwijziging.  	 
1. Het Bestuur is bevoegd de Statuten te wijzigen, met uitzondering van artikel 3 lid — 

1 en artikel 16 lid 6 van de Statuten. 	  
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 10 moet het besluit daartoe worden —
genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte — 
stemmen in een vergadering van het Bestuur, waarin twee/derde van de 	 
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 	  

2. Is in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan — 
de orde is gesteld niet twee/derde van de bestuurders aanwezig of 	  
vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van het Bestuur worden 	 
bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan een —
en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen — 
met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte 	  
stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie — 
zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. 	  

3. ledere uitvoerend bestuurder is bevoegd de notariele akte van statutenwijziging — 
te verlijden. 	  

Artikel 16. 	 
Ontbinding en vereffening.  	 
1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. 	  

Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 15 leden 1 en 2 van 	 
overeenkomstige toepassing. 	  

2. De Stichting biijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening — 
van haar vermogen nodig is. 	  

3. De vereffening geschiedt door de uitvoerend bestuurders van het Bestuur. 	 
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting 	 

inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk 	  
Wetboek. 	  

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk — 
van kracht. 	  

6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed 	  
overeenkomstig het huidige doel van de Stichting en dient onder alle 	  
omstandigheden ten goede te komen aan het Montessori onderwijs in de meest — 
ruime zin van het woord. 	  

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere 	  
gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten 
onder de jongste vereffenaar. 	  
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Artikel 17.  	 
Slotbepaling.  	 
In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist het 	  
Bestuur. 	  
Artikel 18. 	 
Overgangsbepaling.  	 
Het eerste boekjaar van de Stichting loopt tot en met eenendertig december 	  
tweeduizend tweeentwintig. 	  
Dit artikel vervalt nadat het eerste boekjaar is geeindigd. 	  
Slotverklaring.  	 
Ten slotte verklaarden de verschenen personen ter uitvoering van het bepaalde in 	 
artikel 5 leden 1 en 2 dat het Bestuur na wijziging van deze statuten van de stichting — 
uit vier (4) leden bestaat en wel: 	  
1. voornoemd, geboren te 	op 

, als uitvoerend bestuurder. 	 
2. geboren te 	op 

; als niet-uitvoerend bestuurder in de 
functie van Secretaris; en 

3. 
geboren te 	 op 

, als niet-uitvoerend bestuurder in de functie van 
Penningmeester; 	  

4. 	 , geboren 	 op 
, als niet-uitvoerend bestuurder in de functie van — 

Voorzitter. 	  
Slotverklaring.  	 
Ten slotte verklaarde de verschenen persoon dat van het verhandelde in gemelde 	 
bestuursvergadering blijkt uit de notulen, waarvan een exemplaar/uittreksel aan 	 
deze akte wordt gehecht (Bijlage). 	  
SLOT AKTE 	  
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. 	  
WAARVAN AKTE is verleden te Maastricht, op de datum, in het hoofd van deze akte — 
vermeld. 	  
De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en 	  
toegelicht. 	  
De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs — 
te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de 	 
inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. 	 
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de — 
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. 	  
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(Volgt ondertekening) 
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AlOniCSSOli 
College 
Maastricht 

Maastricht, 31 oktober 2021 

Betreft: 	VO-initiatief in praktijk en bevindingen van de werking van wet 'Meer ruimte 

voor nieuwe scholen' 

Geachte heer, mevrouw, 

Als bestuur en adviseurs van de Stichting Montessori College Maastricht willen we 

nadrukkelijk uw aandacht vragen voor een aantal problemen omtrent de nieuwe wet 'Meer 

ruimte voor nieuwe scholen'. We hebben namelijk in de eerste ronde onder deze nieuwe 

wet meegedaan om een nieuwe school op te richten. 

De wet, bedoeld om het makkelijker te maken om een nieuwe school op te richten, heeft in 

onze ogen een aantal tekortkomingen, kwetsbaarheden en onlogische bepalingen. 

Daarnaast zijn er in uitvoerende en operationele zin door DUO dusdanige fouten gemaakt 

dat wij significante hinder hebben ondervonden. Wij zijn van mening dat dit ertoe heeft 

geleid dat ons initiatief het benodigde aantal steunbetuigingen in het kader van de 

belangstellingstoets niet heeft gehaald. 

We zijn vanuit een basisprincipe van vertrouwen in de werkwijze van de (uitvoerende) 

overheidsinstanties ons proces van aanvraag ingegaan, maar gaandeweg het proces steeds 

kritischer geworden. We hebben een zorgvuldig voorbereidingsproces gekend van ruim 

twee jaar, voordat we startten met de belangstellingstoets. Het is zeer wrang om te zien dat 

gaandeweg dit proces van het ophalen van steunbetuigingen, het proces ons belemmert 

om succesvol te zijn. Wij zijn dan ook van mening dat wij zonder die problemen in het 

proces de belangstellingstoets gewoon gehaald zouden hebben. 

Onze bevindingen hebben we reeds meermalen gedeeld in gesprekken met DUO. Dit 

heeft in eerste instantie geleid tot een verlenging van de termijn voor de 

belangstellingsregistratie. Hoewel we de flexibiliteit van DUO waarderen, hebben we direct 

aangegeven dat dit niet voldoende is om de problemen te ondervangen. 
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Onze ervaringen laten zich indelen in drie categorieen, op de volgende pagina's nader 

omschreven: 

1. Structurele en inhoudelijke bezwaren ten aanzien van keuzes en bepalingen binnen 
de nieuwe wet: 

a. De impact van de steunbetuiging in relatie tot gewicht van DigiD 
b. Privacy & bereiken van doelgroep 
c. De doelgroep 
d. De ongelukkige termijn voor de belangstellingstoets 
e. Aangeven van het onderwijsniveau van de leerling 
f. Het gebrek aan oog voor de lokale specificiteit van het onderwijslandschap 

2. Betrouwbaarheid, uitvoering en werking van de nieuw geintroduceerde systemen: 

a. Het moeizame functioneren van de website van DUO voor 

belangstellingsregistraties 
b. Het gegroeide maatschappelijk wantrouwen jegens overheidsinstanties 
c. Bijzondere situatie in Kerkrade 

3. Moeilijke onvoorziene omstandigheden 

a. Corona 
b. Watersnoodramp Limburg 

Hieronder volgt een uitwerking van bovengenoemde punten, waarbij we ook steeds een 

suggestie doen die ons inziens meer recht doet aan de bedoeling van de nieuwe wet. 
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1. Structurele en inhoudelijke bezwaren ten aanzien van keuzes en bepalingen binnen de 

nieuwe wet: 

a. De impact van de steunbetuiging in relatie tot gewicht van DigiD  

De steunbetuiging is redelijk vrijblijvend. Mensen spreken weliswaar de steun voor het 

initiatief uit, maar zitten nergens formeel aan vast. Dat, terwijI het wel een heel stringente 

en zwaarwegende toets is die afgenomen wordt. Het welslagen van het nieuwe initiatief 

hangt hiervan af. Hier ontstaat voor een belangstellende een paradox tussen de zwaarte 

van de registratie en de vrijblijvende intentie van de steunbetuiging. Wij hebben dit heel 

vaak moeten toelichten aan ons publiek. 

DigiD is een zwaar middel dat mensen afschrikt. En zeker als de impact van hetgeen 

gevraagd wordt ogenschijnlijk klein is, dan zijn mensen niet snel genegen om met dit 

middel een steunverklaring te ondertekenen. 

Om te bewerkstelligen dat mensen toch achter hun computer gaan zitten en inloggen voor 

hun verklaring, moeten er grootse campagnes opgezet worden om mensen daartoe te 

mobiliseren. Daarbij is de doelgroep onbekend vanwege AVG, dus dat betekent dat er ook 

met relatieve hagel geschoten moet worden in de campagnes (zie ook 1 b). 

Naar ons inzicht zou meer nadruk op de intentie van de steunbetuiging en link met de 

inhoudelijkheid van het initiatief meer recht doen aan de bedoeling van deze nieuwe wet. 

Dat zou impliceren dat de steunbetuigingen meer in de kwaliteit gezocht moeten worden 

en minder in de kwantiteit. 

b. Privacy & bereiken van de doelgroep  

Voor een VO-initiatief dient een specifieke doelgroep te worden aangesproken: ouders van 

kinderen van 10, 11 en 12 jaar in het voedingsgebied. Door privacyregels is een dergelijke 

doelgroep niet makkelijk benaderbaar, dus dat noodzaakt tot vrij generieke marketing- en 

communicatie-acties. Massamedia worden dan veelal ingezet en dat komt dan al snel plat 

over. 

Meer en gerichte ondersteuning van het initiatief om in kwalitatieve zin de doelgroep te 

kunnen bereiken zou wenselijk zijn. Mogelijk is het dan ook te overwegen om eerst het 

concept inhoudelijk te laten toetsen door de inspectie voordat het de steunbetuigingen 

gaat ophalen. Dan weten de mensen die hun steun betuigen in ieder geval dat de kwaliteit 

op 

orde is. Dat rechtvaardigt dan ook een meer gestuurde aanpak richting de doelgroep, 

bijvoorbeeld samen met het PO in het voedingsgebied. 
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c. De doelgroep  

Het ontbreekt aan logica bij de keuze voor de doelgroep van ouders van 10, 11 en 12 jaar 

oud. Als het nieuwe initiatief mag starten onder de wetgeving, dan is dat twee jaar na de 

belangstellingstoets. De kinderen van 11 en 12 hebben dan al een nieuwe middelbare 

school gekozen. Voor hen en hun ouders is het nieuwe initiatief feitelijk niet meer 

interessant. Dit 

veroorzaakt zowel teleurstelling als gelatenheid bij de doelgroepouders, in plaats van het 

benodigde enthousiasme en betrokkenheid. 

Het zou volgens ons meer voor de hand liggen om de doelgroep te verleggen naar ouders 

van kinderen van 8, 9, 10 en 11 jaar. Dan betrek je de doelgroep die werkelijk kan 

profiteren van het nieuwe initiatief. Binnen deze doelgroep zou op kwalitatieve wijze naar 

steun gezocht kunnen worden (zie ook la). 

d. De ongelukkige termijn voor de belangstellingstoets  

Nagenoeg de helft van de periode waarin belangstellingstoets loopt, wordt in beslag 

genomen door de zomervakantie. Dat betekent een communicatiestop met het PO en vele 

andere belanghebbenden (niet op de laatste plaats wij zelf). Daar komt bij dat ouders in de 

periode voor de vakantie met andere zaken bezig dan met een initiatief voor een nieuwe 

school. Ook de extra verlenging die verleend is, viel deels in de herfstvakantie. 

Beter zou het zijn om enkele weken na de zomervakantie te starten met de 

belangstellingstoets. 

We hebben begrepen dat de deadline van 1 november gekozen zou zijn vanwege de 

begrotingssytematiek van de gemeenten (van belang voor de huisvesting van de scholen). 

Dat is een vreemde keuze, aangezien pas in de loop van het opvolgende jaar de oprichting 

van de school definitief wordt en ook dan pas de gemeente voor huisvesting moet gaan 

zorgen, inclusief bijbehorende begrotingshandelingen. Dat zou dus 1 november een jaar 

later zijn. 

Dit in aanmerking nemend, zou starten na de zomervakantie goed passen, zeker als er voor 

die tijd al een kwaliteitstoets heeft plaatsgevonden door de inspectie (zie ook 1 b). 

e. Aangeven van het schoolniveau van de leerling  

Bij de belangstelling moeten de ouders aangeven op welk niveau ze verwachten dat hun 

kinderen onderwijs zullen gaan volgen. Dat is om tweeerlei reden vreemd: 

• ons montessori concept gaat niet uit van deze niveau's, maar onderwijst in 

heterogene groepen. Het komt dan heel vreemd over als je inhoudelijk mensen 

voor je nieuwe concept wilt interesseren en ze dan daar haaks op voor een niveau 

moeten kiezen. Meerdere onderwijsconcepten kampen hiermee. 
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• veel ouders hebben nog geen beeld van het schoolniveau op het moment van 

invullen. Aileen voor de ouders van kinderen van 12 die al het schooladvies hebben 

gehad is dit bekend, maar voor de anderen is dit nog redelijk ongewis. 

Daarmee komt de vraag op wat deze manier van peilen van het niveau toevoegt aan de 

kwaliteit van de steunbetuiging. 

f. Het gebrek aan oog voor de lokale specificiteit van het onderwijslandschap  

Als stad in de Euregio, heeft Maastricht te maken met een weglek van 

leerlingen naar Belgiel. Dit gegeven is voor ons een voldongen feit. Uiteraard 

kunnen ook deze ouders ons initiatief ondertekenen, maar hun keuze voor een 

ander onderwijsland is vaak fundamenteel en het denkpatroon hierover moeilijk 

te doorbreken. Dit gegeven maakt het enthousiasmeren van ouders tot een 

nog grotere uitdaging dan het reeds was. 

Daarnaast bevindt zich in Maastricht thans slechts een schoolbestuur (koepel). Alle 

VO-scholen in de stad en omstreken behoren tot deze koepel. In onze gesprekken 

met het PO, de gemeente en andere stakeholders, hebben wij duidelijk gemerkt dat 

ons initiatief de bestaande exclusieve relatie met de VO-koepel in meerdere of 

mindere mate bedreigt. Men is huiverig om (neutraal) mee te werken of alleen al 

aandacht te besteden aan ons initiatief, omdat dat wellicht niet gewaardeerd wordt 

door de gevestigde koepel. Dat zou anders zijn wanneer het initiatief landt in een 

meer pluriforme situatie, met meerdere besturen. 

Elke regio heeft zijn eigen specifieke uitgangspositie en dit heeft 

onherroepelijk effect op de slagingskans van een initiatief. Deze is bekend of 

kan in overleg worden vastgesteld. Wanneer de inhoudelijke toets door de 

inspectie voorafgaat aan de steunbetuigingen, kunnen lokale eigenheden 

worden meegewogen in de norm die de overheid stelt aan elk afzonderlijk 

initiatief. 

1 
Ter illustratie: er zitten momenteel 623 leerlingen op het VMBO in Maastricht. Onze belangstellingsnorm voor deze afdeling is 

vastgesteld op 225 leerlingen. 
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2. Betrouwbaarheid, uitvoering en werking van de nieuw geYntroduceerde systemen: 

a. Het moeizame functioneren van de website van DUO voor belangstellingsregistraties 

Vanaf 1 juli konden ouders in de doelgroep hun belangstelling uiten via een speciale 

website van DUO. Meteen vanaf het eerste moment waren er storingen. Niet alleen 

ondervonden door mensen uit ons eigen team, maar ook door andere initiatieven 

(Kerkrade). Toen weten we dat nog aan kinderziektes en inloop perikelen. Wij vertrouwden 

erop dat de website naar behoren zou functioneren. Immers aangegeven was dat een en 

ander goed getest was vooraf door DUO. 

Echter na een tijd bleek (ook door tips van andere initiatieven) dat er een structureel 

probleem was met de website. Herhaaldelijk kwamen belangstellenden er niet doorheen. 

Ze konden niet inloggen via DigiD of werden er gaandeweg het proces uitgegooid. En na 

diverse keren proberen kwamen velen er toch niet doorheen. 

Toen we deze problemen ontdekten, hebben we meteen aan de bel getrokken. Telefonisch 

werden de problemen erkend. De website bleef ondanks herhaalde beloftes tot beterschap 

problemen vertonen. Toen we vervolgens bij contactmomenten met DUO vroegen om 

alternatieve maatregelen, werd gevraagd naar onze bewijslast. Die hadden wij in eerste 

instantie niet opgebouwd, omdat we in goed vertrouwen uitgingen van een betrouwbare 

overheid die dit soort systemen goed inregelt, problemen registreert en hierop adequaat 

reageert. Desalniettemin hebben we toen getracht om een dossier op te bouwen. Dit is 

complex aangezien we de ouders die steun willen betuigen (vanwege privacy) niet kenden. 

We moesten het dus hebben van ouders die zich actief bij ons meldden. Desalniettemin 

waren dat op korte termijn een hoop gevallen. Deze gegevens zijn toendertijd gedeeld met 

DUO. Verschillende andere initiatieven in het land hebben hetzelfde gedaan. 

Dient opgemerkt te worden dat er bij ons een zeer onprettig en onrechtvaardig gevoel 

ontstond bij deze omgekeerde bewijslast. 

Ook zijn er in deze tussenliggende periode Kamervragen gesteld, maar hierop werd nogal 

omfloerst geantwoord op de gerezen problematieken. Inmiddels werd er intern bij DUO 

wel opgeschaald en zijn er diverse gesprekken gevoerd over de gerezen problemen. 

Mondeling werden deze steeds erkend. Echter maatregelen bleven uit, tot op het einde 

van de periode deze met twee weken verlengd werd. Maar de helft hiervan viel vervolgens 

in de herfstvakantie. Bijkomend nadeel was dat onze marketingcampagnes in eerste 

instantie gericht waren op de deadline van 15 oktober en de verlenging pas heel laat 

aangekondigd werd. 

Het grootste probleem van deze situatie was dat het vertrouwen van de ouders weg was. 

Het is al een hele stap om met DigiD je belangstelling te uiten. Mensen die het een aantal 

keren geprobeerd hebben haken of en keren niet terug. Spreken hun afkeuring uit naar 

anderen over ons initiatief en DUO. Die mensen hadden hun belangstelling willen uiten, 
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maar zijn we door de gerezen problemen kwijtgeraakt. Steunbetuigingen die we hadden 

kunnen optellen bij onze resultaten. 

Daarnaast is de informatievoorziening op de website karig. Je kunt weliswaar een 

telefoonnummer bellen, maar de basale uitleg wat er gebeurt, ontbreekt op de site. Ook 

dat schrikt mensen af. Goed voorbeeld zijn gescheiden koppels. Veelal worden afspraken 

gemaakt als er kinderen zijn bij welke van de DigiD's van de ouders de kinderen gekoppeld 

worden. in het proces van belangstelling leek het erop dat dit zou kunnen wijzigen in de 

systemen van de overheid. Navraag leert dat dat niet het geval is, maar als de perceptie 

ontstaat, dan ben je die mensen ook kwijt. Omdat de belangstelling zo 'licht' is, zijn mensen 

niet bereid er veel moeite voor te doen en zaken uit te zoeken. 

Door de grote problemen van de website van DUO zijn wij vele ouders kwijtgeraakt. We 

hadden een goede en sterke campagne opgebouwd met duizenden volgers en actieve 

participanten. De translatie richting de website werd gemaakt, maar vervolgens kwamen 

deze mensen er niet doorheen. 

Hierdoor verdween niet alleen het vertrouwen in het systeem van DUO, maar ook in ons als 

initiatief. Dat was niet meer te repareren in 2 weken extra tijd. Als deze storingen er niet 

geweest waren, dan hadden wij de voorgeschreven aantallen naar alle waarschijnlijkheid 

gehaald. 

b. Het gegroeide maatschappelijk wantrouwen jegens overheidsinstanties  

Door alle gerezen problemen met overheidssystemen de afgelopen jaren is er wantrouwen 

bij de burger ontstaan. Denk hierbij aan de DigiD problemen rondom corona, de 

toeslagenaffaire bij de belastingdienst en recent de zwarte lijst bij diezelfde dienst. 

Met dit onderliggende wantrouwen van de burger moesten wij ervoor zorgen dat 

desalniettemin de mensen naar de website gingen, zouden inloggen met DigiD en dan hun 

belangstelling zouden uiten. Notabene ook nog eens middels het BSN-nummer van hun 

kind. 

Dan moet een dergelijk systeem wel feilloos werken en zonder bugs zijn. Nu dit niet het 

geval was, liepen de mensen weg en konden we de belangstelling die we gegenereerd 

hadden niet omzetten in steunbetuigingen. Dit straalde af op onze geloofwaardigheid en 

hiermee hebben wij het momentum als initiatief verloren. 

Om dit vertrouwen te herstellen hadden we graag het oude systeem van belangstelling-

uiten weer willen inzetten. Dat werd ons niet toegestaan, maar tegelijkertijd wilde DUO ook 

niet garanderen dat het huidige systeem wel zou werken. Tot de laatste 2 (extra) weken 

waren er storingen in het systeem. 
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c. Bijzondere situatie in Kerkrade  

Een collega-initiatief in Kerkrade heeft de benodigde aantallen wel kunnen halen. Hier ligt 

echter een bijzondere situatie aan ten grondslag. In opdracht van de Gemeenteraad 

hebben zij namelijk al eerder in de vereiste doelgroep zelf de interesse gepeild en 

gevraagd of ze deze gegevens in een database mochten opslaan voor de formele 

belangstellingstoets. Daarmee hadden zij de doelgroep duidelijk in beeld en konden de 

betreffende ouders ook rechtstreeks benaderen. Tevens was hun team in staat om de 

burger te ontzorgen met extra capaciteit om ondanks de problemen op de website te 

blijven proberen hun steun te uiten. Dit kon omdat in de context van Kerkrade de 

Gemeenteraad (na consultatie van haar burgers) er geen (openbare) school in Kerkrade 

meer was en weer door de gemeente opgericht zou worden. Dit is een heel bijzondere 

situatie welke voor ons als initiatief helaas niet gold. 

Dit voorbeeld illustreert dat de context van een initiatief heel bepalend is voor het al dan 

niet kunnen behalen van het aantal steunbetuigingen in de belangstellingstoets. 
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3. Moeilijke onvoorziene omstandigheden 

a. Corona  

In ons relaas over de onvolkomenheden in het proces van oprichting van een 

nieuwe school, mag Corona natuurlijk niet onbenoemd blijven. Dit heeft ervoor 

gezorgd dat er een extra afstand tussen ons, de initiatiefnemers, en ons 

doelpubliek is ontstaan. De wereld heeft weliswaar een digitate sprong 

gemaakt, maar wij zijn op geen moment in de gelegenheid geweest om fysiek 

op (basis)scholen en andere grote verzamelplaatsen aanwezig te zijn of fysieke 

bijeenkomsten te organiseren. In onze ogen onmisbare instrumenten om 

ouders op de hoogte te brengen van het initiatief. Onze ervaring leert dat 

mond tot mond reclame en persoonlijke cruciaal is om de steunbetuigingen te 

verkrijgen. Dit hebben we op spaarzame momenten dat we wel fysiek mochten 

acteren kunnen ervaren. 

b. Watersnoodramp in Limburg  

Daarnaast hebben we in Maastricht te maken gehad met een grote, lokale 

crisis: de watersnoodramp in Limburg medio juli. Uit respect voor de 

slachtoffers hebben we een tijdelijke campagnepauze moeten inlassen. Het 

past niet om in een crisissituatie de aandacht te vestigen op een - in dit licht -

niet urgent onderwijsinitiatief. Voor ons kostbare tijd die ons helaas door de 

vingers is geglipt. 

We realiseren ons dat DUO geen enkele rol speelt in de omstandigheden zoals 

omschreven onder 3, maar willen wel aangeven dat deze de slagingskans van 

ons initiatief sterk hebben verkleind. 

Pagina 9 van 10 



Wij kunnen niet anders dan concluderen dat wij de aantallen steunbetuigingen 

ten behoeve van de belangstellingstoets naar alle waarschijnlijkheid gehaald 

zouden hebben als de problemen op de website er niet geweest waren. Dit 

ondanks de structurele weeffouten die ons inziens in de huidige systematiek 

van de wet zitten. 

Met alle problemen hebben we 218 steunbetuigingen kunnen verkrijgen. 

Mensen die de moeite hebben genomen om ondanks de perikelen toch vol te 

blijven houden en die de school echt willen. 

Een dergelijk aantal leerlingen vormt een stevige basis voor een nieuwe 

middelbare school bij aanvang. 

Middels deze brief vragen wij om uw begrip en bereidheid om ons initiatief te 

honoreren en te erkennen dat wij voldoende belangstelling voor ons initiatief 

hebben aangetoond. Uiteraard zijn we altijd bereid om daarover nader met u in 

gesprek te gaan. 

We kijken uit naar de vervolgstappen in dit proces en het opzetten van onze 

nieuwe school. 

Hoogachtend, 

De initiatiefgroep namens Montessori College Maastricht 
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Van: 	 mrvns_centraal 
Verzonden: 	 vrijdag 13 mei 2022 16:57 
Aan: 	 DUO Dienstpostbus MRvNS 
Onderwerp: 	 Aanvullende informatie — Montessori College Maastricht 
Bijlagen: 	 Montessori College Maastricht 	 .zip 

Geachte mevrouw, geachte heer, 

Bijgaand ontvangt u de aanvullende informatie voor in het dossier van Montessori College Maastricht 

Met vriendelijke groet, 

Inspectie van het Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Spoorlaan 420 I 5038 CG 'Tilburg 
Postbus 2730 I 3500 GS I Utrecht 

In verband met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verzoeken wij u geen documenten met 
persoonsgegevens toe te sturen (tenzij ze openbaar zijn). Indien nodig verzoeken wij u gegevens van leerlingen 
of docenten te anonimiseren. Stuur ons de documenten altijd via het Internet Schooldossier (ISD). Voor meer 
informatie zie Informatiebeveiliqing en privacy (ibp). 



6 

Van: 
Verzonden: 	 woensdag 22 december 2021 18:08 
Aan: 	 'info@montessoricollegemaastricht.n1' 
Onderwerp: 	 aanvullende informatie deugdelijkheidseisen Montessori College MaastrichtM 

Geachte 

We hebben uw aanvraag in behandeling genomen. Op grond van de documentanalyse willen we in het gesprek op 
vrijdag 21 januari 2022 in elk geval stilstaan bij de volgende deugdelijkheidseisen: D1 Inhoud van het onderwijs: 
burgerschapsonderwijs en D2: Leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de voorzieningen daarvoor. U kunt 
dan een nadere toelichting geven die wij meewegen in de beoordeling. Bij dezen willen we u tevens in de 
gelegenheid stellen eventueel aanvullende informatie over deze deugdelijkheidseisen voorafgaand aan het 
gesprek (uiterlijk 14 januari 2022) bij ons aan te leveren. 

Ten aanzien van het bevorderen van burgerschap in het onderwijs (D1) het volgende: 
De inspectie stelt u graag in de gelegenheid tijdens het gesprek nadere informatie te geven over de wettelijke eis 
dat bevordering van burgerschap onder meer vorm krijgt in een doelgerichte aanpak, waarin de in de wet 
genoemde eisen rond burgerschap zichtbaar zijn. Dit betekent dat het burgerschapsonderwijs tenminste gericht is 
op realisering van geconcretiseerde leerdoelen, voor alle in de wet genoemde aspecten. Als u op dit onderdeel een 
nadere toelichting wilt geven, stelt de inspectie u in de gelegenheid deze toelichting ook op schrift te stellen en 
voorafgaand aan het gesprek de inspectie toe te sturen. 

U kunt de aanvullende informatie sturen naar 	 , via het e-mailadres 
©owinsp.nl. 

Met vriendelijke groet, 

Inspectie van het Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
St.-Jacobsstraat 20013511 BTI Utrecht 
Postbus 2730 1 3500 GS 1 Utrecht 

In verband met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verzoeken wij u geen documenten met 
persoonsgegevens toe te sturen (tenzij ze openbaar zijn). Indien nodig verzoeken wij u gegevens van leerlingen 
of docenten te anonimiseren. Voor meer informatie zie Informatiebeveiliqing en privacy (ibp). 

1 
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D.1 Opdracht burgerschapsvorming vanuit de overheid 

  
De opdracht vanuit de overheid (artikel 17 Wet voor het Voortgezet Onderwijs) luidt als volgt:  

Het onderwijs bevordert actief burgerschap en sociale cohesie op doelgerichte en samenhangende 
wijze, waarbij het onderwijs zich in ieder geval herkenbaar richt op: 

- het bijbrengen van respect voor en kennis van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat 

- het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties  

- het bijbrengen van kennis over en respect voor verschillen in godsdienst, levensovertuiging, politieke 
gezindheid, afkomst, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid  

 

Van visie tot evaluatie 

Figuur 1 toont de stappen van visie naar evaluatie. Het middelste blok in het schema (omkaderd met 
de stippellijn) bevat de kernprocessen ten behoeve van de visie op wereldburgerschap.  Het zijn de 
activiteiten die de school onderneemt  om hun visie vorm te geven in de rest van hun onderwijs 
namelijk: 

• De school heeft een heldere en eensluidende visie op wereldburgerschap 

• De school besteedt tijd en aandacht aan het ontwikkelen van het onderwijs met doelen op 
basis van de visie  

• Er is sprake van een coherente aanpak, waarbij medewerkers werken volgens de visie en 
waarin zij zorgdragen voor eenheid en afstemming in hun aanpak. 

• De school besteedt in de kwaliteitszorg aandacht aan evaluatie van de visie en de 
opbrengsten van het onderwijs; en borging van de aanpak in de school. 

• Er is duurzame aandacht voor de visie, die aandacht leidt tot doorontwikkeling van het 
onderwijs en eventueel een herziening van de visie.  

Onderaan in het schema zijn de voorwaarden opgenomen: 
• Een lerende cultuur: leren van elkaar. 

• Een goed pedagogisch klimaat voor de leerlingen: veilige sfeer en intensieve leraar-leerling 
relatie. 
Draagvlak onder leraren en leerlingen 

Tot slot is ook de externe gerichtheid van de scholen aangegeven in het schema:  
• Samenwerking met externen (universiteiten, mbo, hbo, bedrijven). 

Visie op burgerschapsonderwijs 

Help mij samen te leven – werken aan onderling vertrouwen- 

Jongeren nemen nu zelfstandig een plaats in de samenleving. Juist in hun dagelijks leven – thuis, op 
school, bij de sportclub (als deelnemer en/of vrijwilliger) met vrienden, op straat – zijn uitingen van 
burgerschap zichtbaar en doen jonge mensen ervaringen op die van belang zijn voor burgerschap nu 
en later. Leerlingen nemen deel aan activiteiten op het terrein van burgerschap (zoals meedoen aan 
vrijwilligerswerk of een actiegroep), volgen debatten op televisie, nieuws over sociale of politieke 
onderwerpen (zoals de krant lezen of iets opzoeken op internet) en het praten daarover (zoals met 
peers en ouders). Leerlingen verhouden zich daarmee tot lokale maatschappelijke vraagstukken zoals 
kansengelijkheid in het onderwijs en het leenstelsel, en globale vraagstukken als MeToo, Black Live 
Matters, duurzaamheid en de Covid-19 crisis -waar ‘jong’ tegenover ‘oud’ stond/staat-. Het is belangrijk 
dat leerlingen vrijmoedig kunnen discussiëren over zulke maatschappelijke vraagstukken. 
Vrijmoedigheid kan niet zonder autonomie, zelfvertrouwen, zelfdiscipline, respect richting anderen, en 
medemenselijkheid. Vrijmoedigheid betekent ruimte aan de veelheid aan mensen en hun verschillen. 
De mogelijke vermengingen en botsingen zijn een bron van verrijking voor de kritisch wereldburger. 
Geconfronteerd worden met het vreemde is voor de wereldburger een aantrekkelijke uitdaging. De 
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wereld wordt als een beproeving ervaren waarin men steeds met anderen en andere dingen in botsing 
komt (De Wachter, 2006). Wereldburgerschap draait om “het bedenken van de condities waaronder 
een pluraliteit van mensen […] een zelfde gedeelde publieke ruimte kunnen bewonen” (De Wachter, 
2006, p.11). Het gaat om het zoeken naar vormen van samenleven “op basis van verschil eerder dan 
op basis van gemeenschappelijkheid” (Boudry et al., 2003, p.66). Het wereldburgerschap is niets 
anders dan het innemen van een vreemd perspectief (De Wachter, 2006). De ander of de vreemde kan 
iedereen zijn, ook degene die naast je deur woont. De burger wordt op deze manier gestimuleerd om 
zich democratische waarden als vrijheid (van meningsuiting), gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid, 
autonomie (gericht op de kritische distantie, op empowerment van het individu en op waarderen van 
diversiteit), begrip, afwijzen van discriminatie en rechtvaardigheid eigen te maken. Het ontwikkelen van 
deze waarden is een moeizaam, stroef en continu proces gericht om met diversiteit om te gaan en het 
als een kenmerk van identiteit te erkennen. (Wereld)burgerschap gaat verder dan het ontwikkelen van 
waarden. Burgerschap gaat ook over het nadenken over de gevolgen van eigen en 
andermans handelen. Waarvan zijn jouw kleren gemaakt? Door wie zijn ze gemaakt?  En wordt 
daarvoor een eerlijke prijs betaald? Wat kun jij doen aan gelijke rechten voor mannen en vrouwen en 
empowerment van vrouwen en meisjes? Deze vragen houden de leerlingen een spiegel voor, waarbij 
ze even gaan stilstaan bij hun eigen gedrag. 
 

Beoogde algemene leerdoelen 

In de vier, vijf, of zes jaar dat leerlingen op het Montessori College Maastricht rondlopen willen ze 
opleiden tot leerlingen die bereid zijn en het vermogen hebben om 

• te reflecteren op de eigen leefstijl en zorg te dragen voor de eigen vitaliteit als burger en 
werknemer (vitaliteit);  

• deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren (sociaal-
cultureel) 

• deel te nemen aan politieke besluitvorming (politiek-juridisch) 

• een bijdrage te leveren aan het arbeidsproces en aan de arbeidsgemeenschap waar men 
deel van uitmaakt (economisch) 

• op adequate en verantwoorde wijze als consument deel te nemen aan de maatschappij 
(economisch) 

• doeltreffend en verantwoordelijk te handelen op lokaal, nationaal en mondiaal niveau voor 
een vreedzamere en duurzamere wereld.(duurzaamheid) 

• waarden en verantwoordelijkheden te delen zoals empathie, solidariteit en respect voor 
verschillen en diversiteit. (waarden) 

Voor een voorlopige uitvoerige lijst van leerdoelen verwijzen we naar bijlage 1. We hebben ons hier 
laten inspireren door documenten van curriculum.nu en UNESCO Global Citizenship. Bij de 
uitwerking van de doelen in bijlage 1 zijn we uitgegaan van de huidige kerndoelen beseffende dat er 
ontwikkelingen zijn via curriculum.nu. Die ontwikkelingen zullen we, waar nodig in een later stadium 
aanpassen. 

 

Coherente aanpak 

Ontwerpheuristieken 
Een ontwerpheuristiek is een vuistregel, een leidraad voor docenten om materiaal te ontwikkelen gericht 
op een bepaald doel. Wij willen leerlingen opleiden tot jonge volwassen die de kennis, competenties 
attitudes kunnen inzetten om het ‘vreemde’ te waarderen. We zullen een aantal ontwerpheuristieken 
presenteren die als nuttige ondersteunende vuistregels fungeren bij het ontwikkelen van 
onderwijsmateriaal gericht op wereldburgerschap. De volgende ontwerpheuristieken zijn gevoed uit 
praktijkkennis (curriculum.nu)  als wetenschappelijke kennis (Bosio, 2019; ten Dam & Volman, 2014):   

heeft opmaak toegepast: Markeren
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1. Stel problematiserende vragen om kritisch denken bij de leerlingen op gang te brengen, 
waarbij de leerlingen moeten nadenken, discussiëren en een standpunt innemen over 
controversiële of inhoudelijke situaties, en de bestudeerde inhoud moeten problematiseren. 

2. Daag leerlingen uit om op te komen voor de bevordering van basiswaarden in de 
samenleving en de wereld.  

3. Laat leerlingen standpunten niet alleen onderbouwen maar ook rechtvaardigen c.q. toetsen 
aan morele en ethische principes en aan rechten.  

4. Daag leerlingen uit om verschillen van inzicht, en de waarden, overtuigingen, belangen en 
emoties die daarmee gemoeid zijn, bij zichzelf en bij anderen te analyseren, daarop te 
reflecteren en de eigen inzichten zo nodig bij te stellen.  

5. Laat leerlingen kwesties waarin (on)macht, (on)recht, (on)vrijheid en (on)gelijkheid een rol 
spelen in samenhang met de zgn. mondiale thema’s onderzoeken. Laat leerlingen reflecteren 
op de mogelijkheden die zij en anderen hebben om concreet te handelen op kwesties rondom 
on)macht, (on)recht, (on)vrijheid en (on)gelijkheid, en welke mogelijkheden er bestaan het 
eigen handelingsvermogen en dat van anderen te vergroten.  

6. Nodig leerlingen uit zich over de denk- en ervaringswereld van anderen te informeren en die 
voor zover mogelijk vanuit een binnenperspectief te onderzoeken en te beschrijven. 

7. Vraag leerlingen uit te leggen met welke groep(en) in cultuur, samenleving en politiek ze zich 
verbonden voelen en wat dat voor hun handelen als individu en als burger betekent.  

8. Prikkel leerlingen om te onderbouwen en te verantwoorden wat hun idealen en overtuigingen 
zijn, ook in het licht van mondiale thema’s. 

9. Laat leerlingen oefenen om gewogen standpunten in te nemen over sociaal-
maatschappelijke, sociaal-culturele, economische, duurzaamheidsvraagstukken in relatie tot 
het eigen leven en de mogelijke spanningsverhouding tussen individuele identiteit(en) en 
collectieve identiteit(en).  

10. Stel leerlingen bloot aan culturele uitwisseling.  
11. Verken andere gezichtspunten (omarm meningsverschillen): faciliteer debatten binnen een 

klassikale setting opdat leerlingen  leren hoe ze tegengestelde standpunten kunnen 
waarderen en respecteren.  

12. Erken en bespreek vooroordelen: We hebben allemaal vooroordelen, en de confrontatie 
ermee kan moeilijk zijn en het delen ervan kan beangstigend zijn, maar pas als we open en 
eerlijk zijn over onze vooroordelen, kunnen we beginnen ze te overwinnen. Door al op jonge 
leeftijd over vooroordelen te praten, hebben leerlingen meer mogelijkheden om hun 
vooroordelen te overwinnen in plaats van ze in stand te houden. 
 

 

Eenheid en afstemming aanpak 

Het onderwijsmateriaal van wereldburgerschap wordt ontwikkeld door een team van docenten 
in een DocentOntwikkelteam (DOT). Een DOT is een professionele leergemeenschap 
waarbinnen leraren zowel vakinhoudelijk als didactisch professionaliseren. Binnen het team 
ontwikkelen de docenten samen met andere docenten, en één of meer experts en onder leiding 
van een coach innovatieve lesmaterialen voor de eigen onderwijspraktijk. Het uitgangspunt van 
de te ontwikkelen innovatieve lesmaterialen zijn de bovengenoemde ontwerpheuristieken die 
gekoppeld zijn aan de volgende onderwerpen: solidariteit, medemenselijkheid, eerlijke 
verdeling van welvaart, gezondheid, rechten en kansen op internationaal niveau. vrede en 
conflict, verdeling, mensenrechten, duurzame ontwikkeling, diversiteit en globalisering. Het 
lesmateriaal houdt daarbij expliciet rekening met het cognitieve ontwikkelingsniveau van de 
leerlingen (e.g. dualistisch, multipliciteit, contextueel relativisme, contextueel passende 
besluiten).  
  

Evaluatie van de leerdoelen 

Bij de evaluatie van de leerdoelen staan procesevaluatie en productevaluatie centraal. Bij de 
procesevaluatie gaan we na of de aanpak op de juiste wijze en naar tevredenheid is uitgevoerd. 
We komen daarbij te weten wat goed ging bij de uitvoering, maar ook wat tegenviel of niet 
gelukt is. Daarnaast krijgen we inzicht in waarom bepaalde activiteiten achterblijven bij de 
verwachtingen. Bij de productevaluatie gaat het om de volgende vragen: “Worden de beoogde 
doelen gerealiseerd en zo ja, in welke mate? In hoeverre kunnen we de gerealiseerde doelen 
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causaal toegeschreven worden aan de lessen? Als voorbeeld om beoogde doelen te meten 
wat betreft burgerschap richten we ons tot Ten Dam et al. (2011). Ten Dam et al. (2011) 
ontwikkelden een meetinstrument gericht op vier burgerschapspraktijken: democratisch 
handelen, maatschappelijk verantwoord handelen, omgaan met conflicten en omgaan met 
verschillen (zie bijlage 2). Dit instrument wordt gebruikt om een gedeelte van de kennis, 
attitude, vaardigheid (en reflectie) onderliggend aan wereldburgerschap tastbaar te maken. 
Zowel kennis, houding als vaardigheden worden onderscheiden in vier niveaus (A, B, C en 
D).    
Kennis niveau A beschrijft kennis van democratische principes, zoals anderen geen geweld 
aandoen. Niveau B beschrijft een begrip van de consequenties van deze principes, zoals 
beperkingen aan de vrijheid van meningsuiting. Niveau C beschrijft het toepassen van deze 
kennis, zoals de implicaties van de verzorgingsstaat. Niveau D beschrijft het evalueren van 
kennis, zoals het evalueren van de oorzaken en gevolgen van politieke beslissingen. Houding 
niveau A beschrijft een houding die als legitiem beschouwd kan worden, maar waarbij 
samenleven als probleemloos beschouwd wordt. Niveau B kan beschouwd worden als een 
houding waarbij democratische principes impliciet gesteund worden. Niveau C beschrijft een 
houding waarbij expliciet en bewust steun is voor democratische principes. Niveau D beschrijft 
een houding waarbij sprake is van sensitiviteit voor complexe situaties, en aandacht voor het 
bevorderen van democratische houdingen bij anderen. Vaardigheid niveau A beschrijft het 
vermogen om het eigen gedrag vorm te geven, zoals vasthouden aan een eigen mening. 
Niveau B beschrijft het vermogen om het gedrag vorm te geven in relatie tot anderen, zoals 
aan een discussie kunnen deelnemen. Niveau C beschrijft het vermogen om het eigen gedrag 
aan te passen in relatie tot anderen en omstandigheden, zoals rekeninghouden met culturele 
verschillen. Niveau D beschrijft het vermogen om doelgericht te handelen in veeleisende 
situaties, bijvoorbeeld bij het overtuigen van anderen. 
Een ander instrument dat de school wil gebruiken is het meetinstrument Burgerschap van de 
Universiteit van Amsterdam. 

 

Borging van de aanpak 

De DOT is een vorm van borging van de aanpak. Het is een team van docenten dat samen het 
onderwijs ontwerpt met de eerder geformuleerde ontwerpheuristieken als vertrekpunt, veelal in 
de vorm van projectweken. Met deze aanpak zal bij het vertrek van een docent niet alle kennis 
uit de school verdwijnen. Daarnaast gebruikt de school de expertise van buiten om 
burgerschapsonderwijs vorm te geven door gastlessen te laten verzorgen, excursies te doen 
en aan te sluiten bij bestaande landelijke initiatieven. Zo laat een groep van de docenten zich 
scholen via de Rutgers Stichting wat betreft seksualiteit in de klas. Deze docenten scholen op 
hun beurt weer hun collega’s op school. In bijlage 1 staat een voorlopig overzicht van de doelen, 
de aanpak en de koppeling met de ontwerpheuristieken vermeld.  
Om de overdraagbaarheid te vergroten worden er docentenhandleidingen en leerlingmateriaal 
ontworpen gericht op wereldburgerschap, waardoor de werkwijze is ‘gevangen’ it. 
Wereldburgerschap past binnen het montessori-gedachtegoed van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid als breed montessoridoel en de werkwijze van DOT van docenten binnen 
het samenwerken als montessori-karakteristiek waarmee ook de aanpak in het beleid van de 
school is gewaarborgd.   
  

  

heeft opmaak toegepast: Markeren

https://www.burgerschapmeten.nl/VO/Het_meetinstrument_Burgerschap.html
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BIJLAGE 1 LEERDOELEN WERELDBURGERSCHAP  
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- Doel Doelgerichte Aanpak 

- Kerndoel 35: “De leerling leert over zorg en leert 
zorgen voor zichzelf, anderen en zijn omgeving, en 
hoe hij de veiligheid van zichzelf en anderen in 
verschillende leefsituaties (wonen, leren, werken, 
uitgaan, verkeer) positief kan beïnvloeden.” 

- De leerling leert in hoeverre de basiswaarden tot 
uitdrukking komen in de school en in het 
samenleven; 

- De leerling leert hoe op te  kunnen komen voor de 
rechten en belangen van zichzelf en van anderen 

 

Aulastage/leerlingstewards 
EHBO cursus 
Gezamenlijke lunch op school 
Maatschappelijke stage 
NL.doet 
Rots en Water programma 
SDG-programma 
Gastles van de wijkagent 
Trimbos instituut 
Maas Cleanup 
NIBUD (financiële geletterdheid) 

- De leerling leert over het belang van regels in de 
klas en op school om te kunnen samenwerken; 

-  

Werkvormen zoals regels maken (inclusief 
onderzoeksvragen) (Democratiefabriek: Stichting 
Vredeseducatie) 
Leerlingen maken de regels van de school (schoolregels) 

- Kerndoel 36: “De leerling leert betekenisvolle 
vragen te stellen over maatschappelijke kwesties 
en verschijnselen, daarover een beargumenteerd 
standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij 
respectvol met kritiek om te gaan” 

- De leerling leert de mening van anderen in eigen 
woorden samen te vatten, te beoordelen en er met 
inhoudelijke argumenten op te reageren. 

- zijn/haar eigen mening bij te stellen op basis van 
nieuwe inzichten; 
-  

Lespakketten nieuws in de klas  
Opening van de dag (het nieuws van 08.00 uur) 
VMBO debattoernooi/NK debatteren voor scholieren 
Verbeterbord 
Leerlingfeedback 
Leerlingarena ( VB: generatiegerechtigheid; 
klimaatvraagstukken; functioneren van de school) 
Bronbeoordeling/Fake nieuws 

- Kerndoel 38: “De leerling leert een eigentijds beeld 
van de eigen omgeving, Nederland, Europa en de 
wereld te gebruiken om verschijnselen en 
ontwikkelingen  in hun omgeving te plaatsen” 
-  

Maatschappelijke stage 
NL.doet 
Inzamelingsacties 
Stedenband Maastricht-Rama 
Bezoek Europees parlement (rollenspel) 
Voedselbank 
Lopende programma’s Euroregio 
VluchtelingenwerkGastles van een NT2 docent 
Programma’s met honorair consuls    
Maas Cleanup 
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- Kerndoel 43: “De leerling leert over overeenkomsten, 
verschillen en veranderingen  in cultuur en 
levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en 
andermans leefwijze  daarmee in verband te 
brengen, leert de betekenis voor de samenleving te 
zien van respect voor elkaars opvattingen en 
leefwijzen, en leert respectvol om te gaan met 
seksualiteit en diversiteit binnen de samenleving, 
waaronder seksuele diversiteit” 

- De leerling leert over de basiswaarden vrijheid, 
gelijkheid en solidariteit (‘begrip voor anderen’, 
‘verdraagzaamheid’ en ‘autonomie’) als grondslag 
van de democratische rechtsstaat en de mogelijke 
spanningen daartussen; 

 
 

Programma’s zoals  
Girls’ talk; Girls’ talk+; Make a move; Make a move+, via 
Rutgers Stichting 
Paarse Vrijdag  
Week van Respect (respect foundation) 
Filmmiddagen: Alleen tegen de staat (2 Doc) 
Gastlessen 
Proeven bij de buurman 
Koken met culturen (Iftar) 
Kennis maken met en bezoeken van religies (moskee, 
synagoge en kerk) 
Gastles van een rechter, advocaat. 
Corona 

 
Kerndoel 44: “De leerling leert op hoofdlijnen hoe het 
Nederlandse politieke bestel als democratie functioneert 
en leert zien hoe mensen op verschillende manieren bij 
politieke processen betrokken kunnen zijn.” 
 
De leerling leert over staatsvormen zoals monarchie, 
republiek, aristocratie, dictatuur en totalitaire systemen;  
 

Scholierenverkiezingen 
Opzetten van een politieke partij 
Excursie n Tweede Kamer (Prodemos) 
Bezoek aan de gemeenteraad (rollenspel) 
Bezoek aan het gouvernement  
Bezoek aan Den Haag (trias politica; Eerste Kamer, Tweede 
Kamer, Raad van State) 
 
Excursie (Breendonk Memorial- Willebroek/Antwerpen) 
Srebrenica  
Hotel Rwanda 
Margraten begraafplaats 
Overloon 
 

Kerndoel 45: “De leerling leert de betekenis van 
Europese samenwerking en de Europese Unie te 
begrijpen voor zichzelf, Nederland en de wereld.” 
 
 

Bezoek Europees parlement (rollenspel) 
Lesmateriaal Europese Unie 
Europa in Maastricht 
Euregio (Karel de Grote) 
Geboorte van Euro 

Kerndoel 47: “De leerling leert actuele spanningen en 
conflicten in de wereld te plaatsen tegen hun 
achtergrond en leert daarbij de doorwerking ervan op 
individuen en samenleving (nationaal, Europees en 

De teloorgang van de trias politica (mysterie) 
De wereld als een global village (gastspreker Amnesty 
International) 
War child 

https://paarsevrijdag.nl/
https://respectfoundation.nl/initiatieven/week-van-respect/
https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_nl
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internationaal), de grote onderlinge afhankelijkheid in de 
wereld, het belang van mensenrechten en de betekenis 
van internationale samenwerking te zien.” 
 

 

De leerling leert over manieren om de rol van 
macht/invloed in actuele maatschappelijke 
vraagstukken te onderzoeken, alsmede de 
mogelijkheden die zijzelf en anderen; manieren om op 
school of in de eigen omgeving macht/invloed te 
onderzoeken, te organiseren en uit te oefenen; over 
manieren waarop andere groepen in het land macht 
organiseren; 

Leerlingenraad 
Medezeggenschapsraad 
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BIJLAGE 2 INSTRUMENT BURGERSCHAP
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Van: 
Verzonden: 
Aa n: 
CC: 
Onderwerp: 

Bijlagen: 

Geachte  

Montessori College Maastricht <info@montessoricollegemaastricht.nl> 
vrijdag 14 januari 2022 23:12 

Re: aanvullende informatie deugdelijkheidseisen Montessori College Maastricht 

Burgerschapsonderwijs versie 14 jan 2022.docx 

Dank voor uw informatie. 
Wij komen met de volgende mensen: 

We komen met 2 auto's, dus als u voor ons 2 plekken kunt reserveren, heel graag. 

Verder hebben we op uw inhoudelijke vragen, nog enkele toevoegingen/aanpassingen in onze documenten 
gemaakt. Deze vindt u in bijgevoegd document, met de wijzigingen in het geel gemarkeerd. 

We kijken ernaar uit om u volgende week te treffen. 

Groet, 

Op 14 jan. 2022, om 14:20 heeft 	 gowinsp.nl>  het 
volgende geschreven: 

Geachte 

Het gesprek van vrijdag 21 januari aanstaande zal fysiek plaatsvinden op het inspectiekantoor te 
Tilburg (Spoorlaan 420, 5038 CG Tilburg) met inachtneming van de coronamaatregelen. 

Wij ontvangen graag van u een bevestiging wie er namens uw initiatief zullen deelnemen aan het 
gesprek. Wij dienen de receptie hiervan tijdig op de hoogte te stellen, dit in verband met de 
toegang tot het inspectiekantoor. Wij ontvangen de namen graag per omgaande van u, via het e- 
mailadres 	 @owinsp.nl. 

U kunt zich voor de afspraak melden bij de receptie van ons kantoor. U dient zich bij de receptie 
te identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Vergeet bij uw bezoek niet uw identiteitsbewijs 
mee te nemen! 

Indien nodig kunnen wij een parkeerplaats voor u reserveren in de parkeergarage onder ons pand. 
Als u een parkeerplaats wilt reserveren, horen wij dit eveneens graag van u. 



Met vriendelijke groet, 

Inspectie van het Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
St.-Jacobsstraat 20013511 BTI Utrecht 
Postbus 2730 1 3500 GS 1 Utrecht 

T 
M 	 owinsp.nl 

Van: Montessori College Maastricht <info@montessoricollegemaastricht.nl> 
Verzonden: vrijdag 14 januari 2022 10:31 
Aan: 	 @owinsp.nl>  
CC: 
Onderwerp: Re: aanvullende informatie deugdelijkheidseisen Montessori College Maastricht'''. 

Geachte 

Volgende week staat onderstaand gesprek gepland. Een ter verificatie, is dit nog steeds een fysiek 
gesprek? 

Groet, 

Op 22 dec. 2021, om 18:07 heeft 
@owinsp.nl> het volgende geschreven: 

Geachte 

We hebben uw aanvraag in behandeling genomen. Op grond van de 
documentanalyse willen we in het gesprek op vrijdag 21 januari 2022 in elk geval 
stilstaan bij de volgende deugdelijkheidseisen: D1 Inhoud van het onderwijs: 
burgerschapsonderwijs en D2: Leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de 
voorzieningen daarvoor. U kunt dan een nadere toelichting geven die wij 
meewegen in de beoordeling. Bij dezen willen we u tevens in de gelegenheid 
stellen eventueel aanvullende informatie over deze deugdelijkheidseisen 
voorafgaand aan het gesprek (uiterlijk 14 januari 2022) bij ons aan te leveren. 

Ten aanzien van het bevorderen van burgerschap in het onderwijs (D1) het 
volgende: 
De inspectie stelt u graag in de gelegenheid tijdens het gesprek nadere informatie 
te geven over de wettelijke eis dat bevordering van burgerschap onder meer vorm 
krijgt in een doelgerichte aanpak, waarin de in de wet genoemde eisen rond 
burgerschap zichtbaar zijn. Dit betekent dat het burgerschapsonderwijs tenminste 
gericht is op realisering van geconcretiseerde leerdoelen, voor alle in de wet 
genoemde aspecten. Als u op dit onderdeel een nadere toelichting wilt geven, stelt 
de inspectie u in de gelegenheid deze toelichting ook op schrift te stellen en 
voorafgaand aan het gesprek de inspectie toe te sturen. 

U kunt de aanvullende informatie sturen naar 	 , via 
het e-mailadres 	 ©owinsp.nl. 

2 



Met vriendelijke groet, 

Inspectie van het Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
St.-Jacobsstraat 20013511 BTI Utrecht 
Postbus 2730 1 3500 GS 1 Utrecht 

In verband met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verzoeken 
wij u geen documenten met persoonsgegevens toe te sturen (tenzij ze openbaar 
zijn). Indien nodig verzoeken wij u gegevens van leerlingen of docenten te 
anonimiseren. Voor meer informatie zie Informatiebeveiliqing en privacy (ibp). 

3 
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Agenda gesprek initiatiefnemer 

- Voorstelronde

- Korte toelichting op procedure, doel en resultaat van gesprek

- Toelichting door initiatiefnemer op de zes deugdelijkheidseisen

▪ Burgerschapsonderwijs

▪ Leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de

voorzieningen daarvoor

▪ Zicht op ontwikkeling van de leerlingen

▪ Onderwijstijd

▪ Kerndoelen en referentieniveaus

▪ Scheiding tussen de functies van bestuur en het toezicht

daarop

- Bespreken overige aspecten van kwaliteit (indien van toepassing)

▪ Bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs

▪ Personeelsbeleid: formatie en bekwaamheid

▪ Veiligheid op school

▪ De (beleidsrijke) meerjarenbegroting

▪ Huisvestingsverwachtingen en samenwerking

kinderopvang

▪ Vrijwillige ouderbijdrage (hoogte en beleid)

▪ De wijze van uitvoering afspraken vroeg- en voorschoolse

opvang en

- overleg onderwijsachterstandenbeleid

▪ De wijze van uitvoering van de Wet medezeggenschap op

scholen

- Ruimte voor overige toelichting initiatiefnemer

-

- Vervolg adviesprocedure

- Afsluiting
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Van: 
Verzonden: 	 woensdag 1 december 2021 15:36 
Aan: 	 'info@montessoricollegemaastricht.n1'; 
Onderwerp: 	 Bevestiging gesprek met initiatiefnemer Montessori College Maastricht 

=op 21 januari 2022 
Bijlagen: 	 Brief bevestiging gesprek inspectie-initiatiefnemer 

Montessori College Maastricht.docx; Agenda gesprek inspectie-initiatiefnemer_ 
Montessori College Maastricht.docx 

Geachte 

Namens 	 , stuur ik u bijgaand de bevestiging met agenda van het 
gesprek op vrijdag 21 januari 2022 van 10.00 tot 12.00 uur op het inspectiekantoor te Tilburg (Spoorlaan 420, 
5038 CG Tilburg). 

Graag horen wij van u wie er eventueel nog meer deelneemt aan het gesprek, zodat wij onze receptie op de 
hoogte kunnen stellen van uw bezoek. Wij ontvangen de namen graag zo spoedig mogelijk van u, via het e- 
mailadres 	 @owinsp.nl. 

U kunt zich voor de afspraak melden bij de receptie van ons kantoor. U dient zich bij de receptie te identificeren 
met een geldig identiteitsbewijs. Vergeet bij uw bezoek niet uw identiteitsbewijs mee te nemen! 

Indien nodig kunnen wij een parkeerplaats voor u reserveren in de parkeergarage onder ons pand. Als u een 
parkeerplaats wilt reserveren, horen wij dit eveneens graag zo spoedig mogelijk van u. 

Wanneer de omstandigheden rondom Covid-19 veranderen, kan de afspraak gewijzigd worden in een online 
gesprek. 

Met vriendelijke groet, 

Inspectie van het Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Spoorlaan 420 I 5038 CG 'Tilburg 
Postbus 2730 I 3500 GS I Utrecht 

In verband met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verzoeken wij u geen documenten met 
persoonsgegevens toe te sturen (tenzij ze openbaar zijn). Indien nodig verzoeken wij u gegevens van leerlingen 
of docenten te anonimiseren. Stuur ons de documenten altijd via het Internet Schooldossier (ISD). Voor meer 
informatie zie Informatiebeveiliging en privacy (ibp). 
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Inspectie van het Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 
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> Retouradres Postbus 2730 3500 GS Utrecht 

Locatie Utrecht 
St.-Jacobsstraat 200 
Postbus 2730 

Montessori College Maastricht 
	

3500 GS Utrecht 

T.a.v. 	 T 088 669 6060 

Wilhelminasingel 80 
	 wvvw.onderwiisinsoectie.n1 

6221 BL MAASTRICHT 

Powinso.n1 

Onze referentie 

Datum 1 december 2021 
Betreft 	Bevestiging gesprek met initiatiefnemer 	 Bijlage 

Agenda 

Geachte 

De Inspectie van het Onderwijs (hierna: inspectie) heeft van de Dienst Uitvoering 
Onderwijs (DUO) de melding ontvangen dat u een aanvraag heeft ingediend voor 
bekostiging van een nieuwe school met ingang van het schooljaar 1 augustus 
2023. De inspectie heeft krachtens de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen de 
taak om een toets uit te voeren op de kwaliteit van de aanvraag en de Minister te 
adviseren over uw initiatief tot het stichten van een school. 

In het Advieskader Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen is vastgelegd waar de 
kwaliteitstoets betrekking op heeft en op welke wijze de inspectie deze toets 
uitvoert. Een belangrijk onderdeel van de kwaliteitstoets is een gesprek met de 
initiatiefnemer, waarin u het initiatief nader kunt toelichten. 

Met u is afgesproken dat dit gesprek zal plaatsvinden op vrijdag 21 januari 2022 
van 10.00 tot 12.00 uur op het inspectiekantoor te Tilburg (Spoorlaan 420, 5038 
CG Tilburg). Mijn collega 	 zal samen met mij aan dit 
gesprek deelnemen. De agenda voor dit gesprek vindt u in de bijlage bij deze 
brief. 

Voor meer informatie over de adviesprocedure verwijzen wij u naar het op onze 
website gepubliceerde Advieskader Meer Ruimte Voor Nieuwe Scholen. 

Met vriendelijke groet, 

Pagina 1 van 1 
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Van: 	 mrvns_centraal <mrvns-centraal@owinsp.nl> 
Verzonden: 	 dinsdag 19 april 2022 10:24 
Aan: 	 DUO Dienstpostbus MRvNS 
Onderwerp: 	 MRvNS Advies aan minister 	 Montessori College Maastricht 
Bijlagen: 	 advies aan minister - Montessori College Maastricht 	 .pdf; 

begeleidende brief advies aan minister - Montessori College Maastricht 
Midocx 

Geachte heer/mevrouw, 

In de bijlagen ontvangt u van ons de begeleidende brief Advies en het Advies aan minister van het initiatiefmm 
Montessori College Maastricht. 

Met vriendelijke groet, 

Kantoor Zwolle 

Inspectie van het Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
St. Jacobsstraat 200 I 3511 BT I Utrecht 
Postbus 2730 I 3500 GS I Utrecht 

T 
Powinsp.nl  

www.onderwilsinspectie.n1 
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