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Comenius en Montessori: het kind 
centraal 

Maria Montessori (1870 -1952) is een van de bekendste reformpedagogen, niet in 
het minst doordat er ook nu nog vele scholen bestaan die gebaseerd zijn op haar 
onderwijsconcept. De eerste Montessorischolen in Nederland ontstonden al enkele 
jaren nadat Montessori in 1914 een lezing had gehouden in Den Haag. Zij zijn aan- 
gesloten bij de in 1917 opgerichte Nederlandse Montessori Vereniging (NMV), die 
waakt over het zuiver toepassen van de methode.1 Er zijn verschillende overeenkom- 
sten tussen haar werk en dat van Jan Amos Comenius, die driehonderd jaar voor 
haar leefde. Beiden stelden het opvoeden van de zintuigen centraal. Daarnaast wa- 
ren ze sterk gericht op het onderwijs in het schrijven en het lezen en wereldverken- 
ning. 

 
Op de vlucht 

Maria Montessori werd geboren in Italië in het plaatsje Chiaravalle aan de Adriatische 
Zee. Spoedig na haar geboorte verhuisde het gezin, waarin zij enig kind was, naar 
Rome waar ze naar school ging en tenslotte een studie medicijnen afrondde. Ze was 
een van de eerste vrouwen in Italië die arts werd.2 

 
Wat zij ook met Comenius gemeen heeft is dat beiden in de loop van hun carrière 
naar Nederland vluchtten om daar bescherming te vinden. Een ander gemeenschap- 
pelijk punt is dat ze in vele landen heeft gewoond. Allereerst trok ze naar de Vere- 
nigde Staten van Amerika. Na haar terugkeer na Europa in 1915 vestigde ze zich in 
Barcelona, in Spanje (Catalonië). De Spaanse burgeroorlog, die in 1936 uitbrak, 
maakte dat zij, haar zoon Mario en haar kleinkinderen het land moesten ontvluch- 
ten.3 
Ze werd ontzet door een Brits oorlogsschip en naar Londen gebracht, waar zij en 
Mario een cursus gaven. Een van de deelnemers aan die cursus was Ada Pierson. Die 
vroeg haar ouders Mevrouw Montessori en haar familie tijdelijk te mogen onderbren- 
gen in ‘Intimis’ het huis van de familie Pierson te Baarn. Later zorgden de Piersons 
voor een woning in Laren. In Laren stichtte Montessori een school, een studiecen- 
trum en een opleiding voor Montessorileidsters. 

 
In 1939 brachten de Montessori’s een bezoek aan India op uitnodiging van het The- 
osofisch Genootschap in Adyar bij Chennai. Ze gaven er cursussen. Door het uitbre- 
ken van de Tweede Wereldoorlog was het niet mogelijk om naar Nederland terug te 
keren. Zij werden geïnterneerd in Kodaikanal omdat Groot Brittannië inmiddels in 
oorlog was met Italië en zij als staatsburgers van een vijandig land beschouwd wer- 
den. Ze stichtten er een school en gaven er cursussen. 

 
 
 

1 Bakker et al., 2006, 515-516 
2 Schwegman, 1999, 44 
3 Bakker et al., 64-66 
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Na 1945 keerden Maria en Mario Montessori naar Nederland terug en werd de familie 
herenigd. Tijdens de oorlog hadden de Duitsers hun school, studiecentrum en oplei- 
ding, gevestigd in de villa Groenendaal te Laren, opgeheven. De school was sa- 
mengevoegd met een reeds bestaande Montessorischool in deze plaats. Montessori 
vestigde zich in Amsterdam en reisde met haar zoon van daaruit meermalen terug 
naar India (waartoe toen ook Pakistan en Bangladesh behoorden) om er cursussen 
te geven. Montessori overleed in 1952 in Noordwijk tijdens een korte vakantie. Ze 
werd in die plaats begraven op het katholieke kerkhof aan de Gooweg. 

 

De opvoeding van de zintuigen 
De opvoeding van de zintuigen is een centraal concept bij zowel Comenius als Mon- 
tessori. Kinderen nemen nog vooral waar door de zintuigen en de oefening ervan zou 
daarom hun ontwikkeling in hoge mate bevorderen. Zo stelde Comenius: 
‘De zintuigen zijn op jonge leeftijd de belangrijkste werkzame krachten. Omdat het 
verstand nog niet rijp is voor het nadenken over abstracte dingen, zoeken de zintui- 
gen altijd passende prikkels. Krijgen ze die niet, dan verslappen ze en zwerven ver- 
veeld van her naar der; krijgen ze passende prikkels, dan worden ze vrolijk, leven op 
en worden er graag door geboeid zolang ze de zaak niet voldoende hebben onder- 
zocht.’4 
De zintuigen zoeken dus passende prikkels. Comenius legde zo het accent op een 
actieve van het kind uitgaande houding. Het kind reageert niet alleen op prikkels uit 
zijn omgeving, maar het ageert vooral: het zoekt actief naar voedsel om er zijn geest 
mee te voeden. Dat vond Montessori ook. 

 
Hoe de zintuigen werken in het leerproces vatte Montessori samen in haar ‘Hormi- 
sche Theorie’.Ik heb deze theorie in een schema samengevat.5 

 
De cirkel stelt de persoonlijkheid van het kind voor, verdeeld in het onbewuste (on- 
derkant van de cirkel) en het bewuste (de bovenkant) In het onbewuste heerst de 
horme, een soort onbewust willen, dat maakt dat het kind zich richt op zijn omgeving 
om daaruit die indrukken op te doen, die op dat moment passend zijn voor zijn ont- 
wikkeling. De indrukken worden opgeslagen in een onbewust geheugen, het mnème 
in de vorm van wat zij engrammen noemde. Die engrammen laten een blijvend 
spoor achter in het Onbewuste. Engrammen die bij elkaar horen, clusteren zich in 
het onbewuste tot nevels. Deze cyclus van activiteiten noemde Montessori de wer- 
king van de Absorberende Geest. Het kind is in staat om in korte tijd een grote hoe- 
veelheid indrukken uit zijn omgeving op de doen en te ordenen in het onbewuste. De 
nevels zijn als het ware mogelijkheden tot gedrag. Zij worden naar het bewuste ge- 
transporteerd door het uitvoeren van activiteiten. Hieraan wordt leiding gegeven 
door ‘gevoelige perioden’: perioden waarin het kind heel ontvankelijk is voor bepaal- 
de leerstof en bepaalde activiteiten. 

 
 
 

4 Comenius, 1991, 26 
5 Montessori, 1949, diverse plaatsen. 
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Montessori baseerde zich daarbij op nieuwe inzichten in de biologie. Zij stelde: 
‘Het was de Hollandse geleerde Hugo de Vries, die de gevoelige perioden ontdekte in 
het dierenleven, maar wij op onze scholen en bij het bestuderen van het kinderleven in 
het gezin, ontdekten het eerst de gevoelige perioden van het kinderleven en maakten 
er gebruik van in de opvoeding. Deze periodes worden bepaald door bepaalde gevoe- 
ligheden, die men aantreft bij wezens in groei; zij zijn van voorbijgaande aard en be- 
perken zich tot het verkrijgen van een bepaald vermogen. Als dat vermogen zich heeft 
ontwikkeld, verdwijnt de daarmee samenhangende gevoeligheid. Ieder vermogen 
wordt dus gevormd met behulp van een impuls, die een bepaalde groeiperiode duurt, 
dus tijdens de overeenkomstige gevoelige periode.’6 

 
De vermogens, bewustzijnsinhouden, gaan zo deel uitmaken van het bewustzijn. Ze 
worden door het geheugen bewaard en in het bewustzijn geordend door de intelli- 
gentie. Deze ordening, Montessori spreekt van een boekenplank waar alles zijn 
plaats krijgt, maakt het mogelijk om door te redeneren verbanden tussen die be- 
wustzijnsinhouden te leggen.7 

 
 

6 Montessori, 1937, 49 
7 Montessori, 1934, Hoofdstuk VIII Intelligentie. 
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Montessori heeft geen overzichtelijke catalogus van gevoeligheden van voorbijgaan- 
de aard gemaakt. We vinden ze verspreid in haar boeken genoemd. Dat is wel ge- 
daan door anderen op basis van wat er in de verschillende boeken van Montessori 
over te vinden is. Bij voorbeeld door H.J. Schoo en Drs. E.M. Schoo.8 

 
 

Ontwikkelingsmateriaal 
 
 

Foto: Association Montes- 
sori Internationale 

 

 
 

8 Schoo, 1980, 47 

Om de activiteiten die nodig zijn om de indrukken van het on- 
bewuste naar het bewuste te transporteren te kunnen uitvoe- 
ren, heeft Montessori ontwikkelingsmateriaal ontworpen dat in 
een ‘gevoelige periode’ ingezet kan worden. Het schema van 
Schoo en Schoo volgend, is er dus materiaal voor het coördine- 
ren van de bewegingen, de zogenaamde ‘oefeningen uit het 
dagelijks leven’. Er is materiaal voor de taal- en rekenontwikke- 
ling en voor het oefenen van de zintuigen. Ze vallen in de voor- 
schoolse leeftijd en in de onderbouw van de basisschool. In de 
midden- en bovenbouw veranderen de gevoeligheden van ka- 
rakter. Ze worden ‘breder’ en omvatten nu bijvoorbeeld ook het 
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redeneringsvermogen en de culturele belangstelling. Ook is de periode langer, vanaf 
zeven en tien jaar tot na het twaalfde. 

 
Het karakter van het materiaal voor die periode verandert eveneens. Zo is er materi- 
aal voor de kosmische opvoeding, zoals de tijdlijnen en de vertelplaten bij de kosmi- 
sche vertellingen. 

 
Het ontwikkelingsmateriaal is vooral bedoeld voor de oefening van alle zintuigen in 
perioden waarin het kind daarvoor gevoelig is 

 
In het schema hieronder staan de zintuigen met daarnaast de materialen om de on- 
derscheiden zintuigen mee te oefenen. Leeftijd 0 – 4 jaar 9 

 

zintuig materiaal 

Visuele zin Cilinderblokken 
Gekleurde cilinders 
Roze toren 
Bruine trap 
Rode stokken 
Tweeterm en drieterm 
Kleurspoelen 

Reukzin Reukkokers 

Temperatuurzin Temperatuurkruikjes 
Platen met verschillend geleidings- 
vermogen 

Gewichtszin/barische zin Gewichtsplankjes 

Gehoorzin Gehoorkokers 
Bellen 

Tastzin Ruw-gladmateriaal 
Stoffendoos 

Stereognostische zin 
(tastzin en motoriek) 

Geheimzinnig tasje 
Geometrische lichamen 
Geometrisch raam 
Geometrisch kastje 

 
 

9 Samengevat uit M.J. ten Cate et al., 1973. Vetgedrukte materialen zijn afgebeeld in de tekst. 



11 Ten Cate et al. 1973, 7. 
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Met het zintuiglijk materiaal wilde Montessori vooral de intelligentie oefenen en kin- 
deren helpen de geabsorbeerde indrukken te ordenen. Het ging dan als het ware om 
de inrichting van de innerlijke boekenplank. Daarmee zou de zintuiglijke vaardigheid 
toenemen. Bovendien bood het materiaal een instrument om gebreken in functies op 
te sporen.10 

 
Om het werk adequaat te kunnen doen moet materiaal een aantal eigenschappen 
bezitten. Allereerst moet het mogelijk zijn dat uit het handelen met het materiaal 
blijkt of je er als kind ‘goed’ of ‘fout’ mee bezig bent. Zo is er een oefening waarin 
een kind cilinders in een houten blok moet plaatsen. Als het dat goed doet, dan past 
de cilinder en dat is niet het geval als het kind het fout doet. Belangrijk is dat het 
materiaal duidelijk gericht is op het oefenen van een geïsoleerde eigenschap. In het 
geval van de cilinders gaat het om cilinders die alleen in diameter verschillen en bij- 
voorbeeld niet in de vorm, want alle knoppen op de cilinders zijn even groot en hun 
kleuren hetzelfde. Omdat het materiaal gericht ingezet kan worden op individuele 
kinderen, zijn de verschillende materialen opgebouwd in korte overzichtelijke reek- 
sen, die overigens in zeer beperkte aantallen in een klas beschikbaar hoeven te zijn. 
In de groep van dertig kinderen is één set cilinderblokken voldoende. Immers in die 
groep zal slechts een beperkt aantal kinderen ‘gevoelig’ zijn voor het werken met het 
materiaal. Daarnaast dient het materiaal aantrekkelijk te zijn. Daarom is het met zorg 
vervaardigd. Het appelleert door zijn vormgeving aan de belangstelling van de kinde- 
ren. Maar hoe kan een leerkracht beoordelen of het materiaal pas bij de gevoelige 
periode van het individuele kind? Het belangrijkste signaal is hoe lang een kind er 
zeer geconcentreerd en langdurig mee bezig is. Het zal de activiteit herhaaldelijk uit 
voeren over een aantal dagen, totdat het zijn geheim aan het kind heeft meege- 
deeld.11 

Alle zintuigen en de rol van de leerkracht 
 

Comenius was de eerste 
pedagoog die nadrukkelijk 
aandacht vroeg voor de 
zintuiglijke waarneming. 
Vandaar dat hij school- 
boeken vervaardigde 
waarin plaatjes een pro- 
minente rol speelden. Hij 
was eigenlijk de pionier in 
het aanschouwelijk leren. 
Hij beperkte zich niet tot 
plaatjes in boeken, maar 
stimuleerde leerkrachten 

ook om objecten in de klas te tonen en waar mogelijk er met de leerlingen op uit te 
trekken om in de natuur de objecten te kunnen waarnemen. Kinderen moesten zo 

 
 
 

10 Montessori, 1973, 128-129. 
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gestimuleerd worden tot het gebruik van alle zintuigen: horen, zien, voelen, proeven 
en ruiken. Dit is een belangrijke overeenkomst met Montessori. 

 
De hele werkelijkheid was voor Comenius een leerschool voor het kind. In de inlei- 
ding van de Orbis Sensualium Pictus zet Comenius uiteen hoe het onderwijs aan het 
kind moest gebeuren: de leraar neemt de jongen bij de hand en leidt hem langs de 
paden der kennis die goed voor hem zijn. De jongen volgt met gretigheid. 
Leraar: ‘Ik leid je overal heen, ik laat je alles zien, ik benoem alles voor je.’ 
Jongen: ‘Hier ben ik, leid me, in naam van God.’ 12 

 

Foto: Association Montessori Internationale. 

 

 

Bij het werken met Montessori’s ontwikkelingsma- 
teriaal heeft het kind een actievere rol dan het bij 
Comenius krijgt toebedeeld. Montessori zal eerst 
het kind voordoen hoe het materiaal, bijvoorbeeld 
een geometrisch raam, gehanteerd moet worden. 
Het kind herhaalt vervolgens wat is voorgedaan. 
Zij zal zich vervolgens terugtrekken en van een 
afstand observeren of het kind de herhaling correct 
uitvoert. Is dit het geval dan gaat zij een volgend 
kind helpen. Deze houding is door haar beschre- 
ven in de vorm van een vraag die het kind de vol- 
wassene stelt: ‘Help mij het zelf te doen’ of ook 
wel ‘Leer mij het zelf te doen.’ Montessori volgt 
hier de wetenschappelijke methode. Ze doceert 
niet, zoals Comenius doet, maar stelt het kind in 
staat om zijn eigen ontdekkingen te doen.13 

 

De hoogleraar Buytendijk typeerde die handelwijze als volgt: ‘Het hoeft geen betoog, 
dat in elke traditionele school, de kracht die het leren bewerkt, door een onderwijzer, 
de docent vertegenwoordigd wordt, een krachtig persoon, die door het juiste gebruik 
van de leermiddelen – het is overbodig deze op te sommen – zijn doel bereikt. Het 
wil mij voorkomen, dat het de verdienste van Mevrouw Montessori is geweest deze 
verhouding van kracht en middel te hebben doorbroken en in beginsel te hebben 
omgekeerd. Zij heeft de schijnbaar zo eenvoudige ontdekking gedaan, dat het leer- 
middel een leerkracht kan worden en dat de traditionele leerkracht – de meester of 
leraar – de mogelijkheid heeft om leermiddel te worden, indien hij de kunst verstaat 
om te bemiddelen.’ 14 

 
Een belangrijk verschil tussen Comenius en Montessori is dat waar Comenius zegt: 
‘Ik zal je vertellen wat interessant voor je is’, Montessori juist stelt : ‘Ik zal je helpen 
om te ontdekken wat je weten wil.’ Bij beide pedagogen staat het kind centraal, 
maar de rol van de leraar verschilt. 

 
 
 
 

12 Comenius, 1991, 31. 
13 Ten Cate et al. 1973, 8. 
14 Buytendijk, 1961, 10. 
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Schrijven en Lezen 
“Je moet vooral de eenvoudige geluiden leren waaruit de menselijke taal is samen- 
gesteld. Geluiden, die dieren kunnen voortbrengen en die jouw tong kan nabootsen 
en jouw hand kan schilderen. .. Een levend en klinkend alfabet heb je hier” 15 

zegt Comenius tegen zijn leerling. Dan volgt een reeks plaatjes, waarbij de afbeel- 
ding verbonden wordt aan een klank en aan een letter, die de klank symboliseert. 
Zesentwintig plaatjes, voor elke letter één. 

 

 
Plaatje Klank Letter 

 

Schuurpapieren letters 
 

 

Schrijfrichting 

Montessori volgt zo ongeveer dezelfde weg. Alleen, ze eindigt 
niet bij het symbool, maar ze begint ermee. Op roze plankjes 
zijn medeklinkers geplakt van schuurpapier. Op blauwe plank- 
jes zijn de klinkers geplakt. Later komen nog de dubbelklan- 
ken en de tweeklanken. De letters zijn in schrijfschrift, schuine 
letters dus. In Angelsaksische landen, waar kinderen druklet- 
ters schrijven, worden drukletters op de plankjes geplakt. De 
letters worden in twee kistjes opgeborgen in een kast waarin 
het taalmateriaal staat. 

 
Met deze letters geeft de leidster het kind ‘lesjes’. Per keer 
worden twee letters aangeboden, waarbij klinkers en mede- 
klinkers gekozen worden. De leidster doet voor hoe een letter 
gevoeld moet worden; met twee vingers, de wijsvinger en de 
middelvinger. De vingers zijn eerst ‘gevoelig’ gemaakt, door de 
vingertoppen van de twee handen zachtjes tegen elkaar te 
wrijven of in een schaaltje lauw water te dompelen en weer af 
te drogen. De letters worden gevoeld in de richting waarin het 
kind de letters later zal schrijven. Het is niet de bedoeling om 
die schrijfrichting op de plankjes aan te geven met lijntjes en 
pijlen. 

 

Het kind doet de oefening die de leidster heeft voorgedaan na. Dan zegt de leidster: 
“Dit is de ‘a’, de a van appel” De letter wordt als klank benoemd. Niet met de naam 
van de letter, zoals Comenius wel doet. De tweede letter gaat op dezelfde manier. 
De leidster en het kind bedenken samen meer woorden waarin de aangeleerde klan- 

 
 
 

15 Comenius, 1991, 31. 
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ken voorkomen. Tenslotte zegt de leidster: “Geef me de ‘a’ eens aan” “Leg de ‘k’ 
eens bovenaan de tafel” enz. En dan “Hoe heet deze?” en “Hoe heet die?” 

 
Daarna laat de leidster het kind achter met de letters. Het kind herhaalt de oefening 
zolang het dat wil en zet daarna het materiaal weer terug in de taalkast.16 

 
Op een kaart houden de leidster en het kind bij welke letters er zijn aangeboden. 
Montessori vindt dat vanaf het derde jaar met deze oefeningen begonnen kan wor- 
den. Zo ben je er zeker niet te laat bij. En er is hulp geboden om deze oefening op 
die jonge leeftijd al te kunnen. Het ruw-gladmateriaal en de stoffendoos van de zin- 
tuiglijk materiaal hebben het correct voelen van de letters voorbereid. De hand is 
‘licht’ geworden. Het omvoelen van de meetkundige vormen van het geometriemate- 
riaal hebben de hand ‘vast’ gemaakt.17 Het gehoor is geoefend, zodat de klank mak- 
kelijk herkend en onthouden kan worden. Door oefenen van de visuele zin kan het 
kind de al geleerde letters makkelijk herkennen.18 

 
 
 

 
 
 
 

Foto catalogus Nienhuis Montessori 

Er zijn dozen met losse letters die samen 
het alfabet vormen. De klinkers zijn blauw 
en de medeklinkers roze. De letters zijn 
uitgestanst uit kunststof. Vroeger waren ze 
van karton. De letters zijn evengroot als de 
schuurpapieren letters (of ¾ van het for- 
maat van de schuurpapierenletters) en ze 
hebben dezelfde vorm: het zijn ook schrijf- 
letters. Op een kleedje op de grond kan het 
kind met behulp van deze letters woorden 
leggen met de letters die het al geleerd 
heeft. 

 

In het begin zullen de kinderen klankzuivere woorden leggen. De leidster doet de 
oefening voor: 
“Laten we voor het Nederlandse ‘vis’ als voorbeeld nemen. Leg het woord neer en 
zeg:’Hier staat vis’. Ontleed het woord in klanken: v .. i .. s. Maak jij nu eens ‘vis’. 
Wat is dit? ‘v’. Leg maar neer. Enz. Kinderen kunnen zelf klankzuivere woorden be- 
denken. Ze kunnen in het begin beter niet met regels en uitzonderingen geconfron- 
teerd worden; dat is van later zorg.”19 

 
Als kinderen deze woorden op het werkkleedje leggen kunnen ze die woorden in het 
begin vaak nog niet teruglezen. Na een poosje lukt dit vaak wel en op dat moment 
begint het lezen. Dan kan er begonnen worden met de ‘leeswerkjes’. Aanvankelijk 
doosjes met (ongeveer tien) voorwerpjes van klankzuivere woorden waarbij kaartjes 
in schrijfschrift gelegd kunnen worden. Later worden de voorwerpjes door plaatjes 
vervangen. Na het lezen van woorden volgt het lezen van zinnen en daarna het lezen 
van verhaaltjes. 

 

16 Ten Cate et al. 1973, 59. 
17 Montessori, 1973, 216 – 217. 
18 Kelpin, 1997, 7. 
19 Kelpin, 1997, 7 – 8. 
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Afbeelding: Catalogus Uitgeverij De Arend 

Het gaat er bij het lezen om dat het kind 
begrijpt wat er staat. Kaartjes met ‘doe- 
woorden’ zijn hierbij een uitstekende hulp. 
Op de kaartjes staan woorden als loop, 
lach, spring en ren. Die woorden worden 
gelezen en daarna uitgevoerd. Dit princi- 
pe: lezen en daarna uitvoeren wat er staat 
blijft in de volgende fasen van het lezen 
gehandhaafd. Het is de basis voor het be- 
grijpend lezen. 

 
In de onderbouw wordt voor het lezen 
gebruik gemaakt van een maquette, de 
boerderij. In plaats van een boerderij kan 
bij voorbeeld ook een poppenhuis gebruikt 

worden. Zo’n maquette bestaat uit een vast deel: de boerderij, het huis. En een deel 
dat verplaatst kan worden: de dieren van de boerderij, de meubeltjes van het pop- 
penhuis. Van de verplaatsbare delen moeten er steeds drie van dezelfde soort zijn: 
een roodbonte koe, een zwartbonte koe en een witte koe. Een keukenstoel, een 
leunstoel en een bureaustoel. 

 

 
Boerderij: Catalogus Nienhuis Montessori Poppenhuis: Collectie Gonzagareddi 

Met de boerderij worden oefeningen gedaan die zullen leiden tot de volledige be- 
heersing van het lezen. De oefeningen analyseren de functie van een aantal woord- 
soorten in de zin. Het zelfstandig naamwoord, het bijvoeglijk naamwoord, het voeg- 
woord, het voorzetsel, het werkwoord en het bijwoord. De naam van deze woord- 
soorten blijft hier nog achterwege, maar er worden wel symbolen geïntroduceerd die 
de functie van die woorden symboliseren. Een samenvatting van de functie van het 
voegwoord volgt: 

Eerst is er een inleiding waarbij bij voorbeeld drie bloemen van verschillende kleur en 
een lintje gebruikt worden. De leidster schrijf -naast het kind zittend- 'de rode bloem' 
op een strook papier. Het kind leest wat er staat en legt de strook onder de rode 
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Het voegwoord 

 

 
Het voegwoord 

bloem. Op de volgende strook schrijft ze 'de ge- 
le bloem' en op de derde strook 'de witte bloem'. 
Het kind ,dat 5,5 jaar oud is, leest ook deze 
stroken en legt ze op de goede plaats. De leid- 
ster voegt nu de drie bloemen samen tot een 
bosje, door er het lintje om te strikken. Dan 
neemt ze twee strookjes papier, waarop ze in 
het rood 'en' schrijft. Deze strookjes worden tus- 
sen de andere stroken gelegd zodat er nu staat: 
'de rode bloem' 'en' 'de gele bloem' 'en' 'de witte 
bloem'. Dan worden de taalsymbolen boven de 
woorden gelegd, waarbij het taalsymbool van 
het voegwoord (een roze verbindingsstreepje) 
wordt aangeleerd. De stroken worden nu verwis- 
seld en de zin wordt opnieuw gelezen: de be- 
tekenis blijft hetzelfde. Daarna worden stroken 
en voegwoorden gegeven aan het kind, die van 
tevoren al geschreven zijn en betrekking hebben 

op de boerderij. Het kind leest de stroken, voert de opdracht uit en legt de taalsym- 
bolen boven de stroken. Bij voorbeeld: 'Het paard en de koe en het varken' 20 

De taalsymbolen zijn afgeleid van twee li- 
chamen uit het mandje met de geometrische 
lichamen: de piramide en de bol. 

De piramide staat voor het statische deel in 
de zin: het zelfstandig naamwoord gesymbo- 
liseerd door een zwarte gelijkzijdige driehoek. 
De bol staat voor het dynamische deel in de 
zin: het werkwoord gesymboliseerd door de 
rode cirkel. 

‘Familie’ van het zelfstandig naamwoord zijn 
het lidwoord en het bijvoeglijk naamwoord. 
In het Nederlands wordt daarnaast ook nog 
het telwoord als een apart woordsoort onder- 
scheiden. 

Het werkwoord is verbonden met het bij- 
woord, dat daarom ook cirkelvormig is. Het 
voegwoord en het voorzetsel verbinden de 
delen van de zin. Voornaamwoord en tus- 
senwerpsel worden in combinatie met de 
taalsymbolen bij de maquette nog niet ge- 

 
 

20 Montessori, Mario M. 1964, 136. 



12  

bruikt. 

Omdat hierover wel eens misverstand bestaat meld ik hier nog dat de taalsymbolen 
correct zijn afgebeeld. Het voorzetsel ‘liggend’ en het tussenwerpsel als een sleutel- 
gat. 

 
 
 

 
Voor jonge kinderen heeft Mario Montessori aanbevolen om het gebruik van de taal- 
symbolen enigszins te romantiseren. Zo wordt de Familie Zelfstandig Naamwoord 
geïntroduceerd, die bestaat uit een Zelfstandig Naamwoord met het Lidwoord en het 
Bijvoeglijk Naamwoord als kinderen. In Nederland heb ik de vertelplaten die hierbij 
gebruikt worden echter nog nooit gezien in een school. 

Ik zal me bij de beschrijving van de ontwikkeling van het leesproces tot het aanvan- 
kelijk lezen beperken. Dat geldt immers ook voor de beschrijving van hoe Comenius 
hier te werk gaat. We moet nog worden opgemerkt dat de werkwijze zoals hier om- 
schreven niet een ‘leesmethode’ genoemd mag worden. Montessoriopvoeding houdt 
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zich bezig met de optimale ontwikkeling van de individuele persoonlijkheid. Leren 
schrijven en lezen is daar een (niet te isoleren) aspect van. 21 

Eerder heb ik al opgemerkt dat het materiaal dat voor het schrijven en lezen gebruikt 
wordt direct en indirect wordt voorbereid door andere materialen. Carel Boerlijst 
heeft in de tijd dat wij samen een Montessoricursus in Amsterdam gaven in een 
schema samengevat hoe deze voorbereiding wordt gerealiseerd. Het schema is ge- 
baseerd op Materiaalboek deel I. 

 

 
Het Schrijven bereidt het Lezen voor. Indirect wordt het schrijven weer voorbereid 
door het werken met een aantal zintuiglijke materialen. Door het werken met het 
cilinderblok wordt het vasthouden van het schrijfgereedschap geoefend. De greep 
die de hand om de knop op de cilinder maakt is dezelfde als de manier waarop later 
een potlood en daarna een pen wordt vastgehouden. De schrijvende hand moet 
‘licht’ zijn. Dit wordt geoefend door het ruw-gladmateriaal en de stoffendoos. De 
schrijvende hand moet ook ‘vast’ zijn. Dat wordt geoefend door het werken geome- 
trisch kastje en de geometrische kaarten. 

 
21 Montessori, Mario M. jr. 1977, 3 
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De voorbereiding wordt ook op een directe manier ter hand genomen. Met de 
schuurpapieren letters wordt het maken van de lettertekens geoefend. Het tekenen 
met de metalen inlegfiguren helpt bij het leren hanteren van het potlood en later de 
pen. Wat ‘vanzelf’ lijkt te gaan wordt dit in werkelijkheid minutieus voorbereid door 
een hele structuur van oefeningen met op elkaar afgestemde materialen. 

 
Het is interessant om te constateren dat Comenius en Montessori het ook met elkaar 
eens zijn dat er voor het kind iets te lezen moet zijn dat de moeite waard is. De 
prenten in het boek van Comenius bieden afbeeldingen van alles wat er op de wereld 
te zien en beleven valt. De titels van die prenten vatten de afbeelding in één woord 
samen. En in de beschrijving van de prent wordt uitgelegd wat er op de prent te zien 
is.22 

 
Montessori werkt op ongeveer dezelfde wijze. Ze spreekt over series namen die elk 
betrekking hebben op één groep dingen. Hieruit kwam een soort van wetenschappe- 
lijk onderricht voort dat onverwacht mooi aansloot bij het peil van intellectuele be- 
langstelling van kinderen. Zij wijst op het werk dat in dit verband door haar zoon 
Mario is ondernomen. 23 

 
 

 
 

22 Comenius, 1991, 26. 
23 Montessori, 1973, 280. 

Het werk van Mario Montessori is bekend 
onder de naam ‘mapjes’. Het meest bekend 
zijn de botanische mapjes, die bij het bio- 
logieonderwijs gebruikt worden. Uitgangs- 
punt is een concreet stukje natuur. In dit 
geval een plant. In een groepslesje wordt 
een plant uit de tuin met de kinderen ont- 
leed. Daaraan kun je een wortel, een stam 
of stengel, takken en bladeren onderschei- 
den. Elk van deze onderdelen kunnen weer 
verder in detail bestudeerd worden. Blade- 
ren kunnen bij voorbeeld naar de nerf on- 
derscheiden worden. Zo zijn er veernervige 
en handnervige bladeren. Hiernaast een 
voorbeeld van een mapje over een hand- 
nervig blad. 

 
Bij het plaatje van het blad hoort een 
naamkaartje en een korte beschrijving van 
wat in dit geval handnervig is. Eerst kan 
gewerkt worden met de naamkaartjes. Dat 
is als het kind woordjes kan lezen. Nadat 
aan de hand van bladeren uit de natuur 
een lesje gegeven is door de leidster over 
handnervig en veernervig kan het kind zelf 



15  

proberen om de juiste naamkaartjes onder de plaatjes te leggen. Dit kan gecontro- 
leerd worden met een wandstrook waarop bij elk plaatje het juiste woord is afge- 
beeld. In het volgend stadium, als het kind ook zinnen kan lezen, kan onder de naam 
ook nog een kaartje met een beschrijving gelegd worden. Dan is er een boekje met 
plaatje, naam en beschrijving om het werkje te controleren. 

 
De mapjes zijn er ook voor een aantal andere vakgebieden, bij voorbeeld dierkunde, 
aardrijkskunde en geometrie. 

 
Wereldverkenning 

 
 

 
Bij Comenius is duidelijk hoe de wereld verkend zal worden. Het kind leest de Orbis 
Sensualium Pictus. Wereldverkenning heeft de wereld als uitgangspunt. 

 
Kosmische Opvoeding en Kosmisch Onderwijs 

Bij Montessori ligt het iets gecompliceerder. In de jaren die Montessori en haar zoon 
in Nederland doorbrachten (vanaf 1936) en gedurende de jaren waarin zij in India 
verbleven ontwikkelden zij een nieuw onderwijsconcept dat ze “Kosmisch Onderwijs” 
noemden. Dr. Montessori heeft dit concept uiteindelijk in twee boeken beschreven: 
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“Onderwijs en het Menselijk Potentieel” en het niet in het Nederlands vertaalde 
“From Childhood to Adolescence” De boeken verschenen voor het eerst in 1947 en 
1948. 

 
Daarvoor was al veel materiaal ontwikkeld voor wat je de traditionele schoolvakken 
zou kunnen noemen. Rekenen en Taal. Maar ook Aardrijkskunde, Biologie en Ge- 
schiedenis. Het Kosmisch Onderwijs kwam er vanaf 1946 als een soort ordenings- 
principe bij. 

 
Evenals Comenius vindt Montessori dat de wereld aan het kind gegeven moet wor- 
den, maar dan de wereld als onderdeel van het heelal 24. Dat maakt haar onderwijs 
tot Kosmisch Onderwijs. 

 

 

De ‘Display van Perugia’ is een afbeelding die ons verder kan helpen bij het begrijpen 
van wat Kosmisch Onderwijs inhoudt. De display werd gepubliceerd in een Italiaanse 
Montessoritijdschrift. 25 

 
In Perugia, bij Rome, was een Montessori Trainingscentrum gevestigd. Mario Mon- 
tessori gaf er een cursus met als doel het onderwijs in de middenbouw en boven- 
bouw van de Montessorischool te verbeteren. In een lokaal legde hij een grote rode 
cirkel met een doorsnee van een meter op de grond. Die cirkel stelde de wereld voor. 
Het was een synthetische visie op de wereld. Om die cirkel heen groepeerde hij de 
materialen voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, scheikunde, biologie, 
rekenen, muziek, taal etc. Al die deelgebieden bestuderen een deel van de wereld. 

 
 

24 Montessori, 1998, 14 
25 Vita dell’Infanzia. 
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Samen vormen zij de wereld. Het is een analytische visie waarin elk deelgebied ont- 
leed wordt. 

 
Vanuit al die clusters materiaal werden linten met verschillende kleuren naar het 
middelpunt van de rode cirkel gelegd. Om aan te geven dat al die deelstudies ver- 
band houden met elkaar werd vanuit elk hoekje waar materiaal stond opgesteld ook 
een lint gelegd naar alle andere hoekjes met materiaal. Dit maakte de onderlinge 
verwevenheid van de kennisgebieden duidelijk. Samen vormen ze één geheel dat het 
kind moet kunnen bestuderen. De analytische visie werd samengevat in de zin; “De 
zaden van alle wetenschappen zaaien.” 

 
Elk deelgebied wordt systematisch verkend vanuit het geheel naar de delen. Deze af 
te leggen leerweg wordt een gebaande weg op weg naar cultuur genoemd. Het be- 
gin van deze weg ligt in de onderbouw. Het einde ervan in de bovenbouw. Als voor- 
beeld wordt de gebaande weg voor aardrijkskunde beschreven. 

 
De gebaande weg voor Aardrijkskunde 26 

Montessori 
Gebaande wegen: Aardrijkskunde 

geheel Analytische visie “De zaden van alle wetenschappen zaaien” 
 

 

 

details 
 

De leerweg voor aardrijkskunde gaat van het geheel, de aarde, naar de details, Ne- 
derland. De aanbieding van de eerste aardbol (land en water) vindt plaats in de on- 

 
 

26 Kelpin, vierde herziening 1996. 
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derbouw, vanaf vier jaar.27 Het materiaal heeft dan nog een sterk zintuiglijke inslag. 
De aardbol toot het land en het water, zoals dat op de aarde voorkomt. Het land 
heeft een ruw oppervlak ,het water is glad van oppervlak. (ruw-gladmateriaal) De 
aarde heeft een bolvorm, die gekend wordt van de geometrische lichamen. De kleu- 
ren (blauw en geel) worden gekend van de kleurspoelen. 

 
De tweede aardbol is glad en toont de werelddelen in verschillende kleuren. De na- 
men van de werelddelen worden geleerd, evenals de namen van de Oceanen. 

 
Dan wordt de bol vervangen door een inlegkaart met twee cirkels: het Oostelijk en 
het Westelijk halfrond. De werelddelen op de inlegkaart, die dezelfde kleur hebben 
als op de aardbol van de werelddelen, kunnen uit de kaart genomen worden en er 
weer worden ingelegd. Opnieuw een zintuiglijk werkje waarbij de namen van de we- 
relddelen en oceanen op een andere manier herhaald worden. 

 
Er zijn dan ook mappen met plaatjes van elk werelddeel, waarmee het abstracte be- 
grip wat ingevuld kan worden. Hieronder een paar plaatjes, die in de map va Afrika 
kunnen zitten. 

 

 

 
Plaatjes uit het werelddeel Afrika, gevonden met Google op het internet 

 
 
 
 

27 Ten Cate et al. 1973, 111. 
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Dan wordt verder in details getreden. Van elk werelddeel is er een inlegkaart met de 
landen en zeeën. Het kind begint met het werelddeel waarin het woont. Bij voor- 
beeld Europa. De landen van Europa kunnen weer uit de kaart genomen worden en 
daarna worden teruggelegd. Behalve de namen van de landen kunnen nu ook de 
namen van de hoofdsteden geleerd worden. En er zijn hulpkaarten en leeskaartjes 
om de namen te lezen en op de juiste plaats neer te leggen. Wat hier te lezen is, dat 
is zeker de moeite van het lezen waard. 

 
Aan de werelddelen zijn nog meer details te onderscheiden. Zo heeft bij voorbeeld 
elk land een vlag. Die vlaggen kunnen aangeboden worden. Daarna zijn ze interes- 
sant om te gebruiken voor de classificatie van kenmerken van het land. Is het een 
republiek of een koninkrijk? Wie is het staatshoofd? Welke postzegel hoort bij welk 
land? 
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Bij de ontwikkeling van het aardrijkskundemateriaal werd uitgegaan van de belang- 
stelling van de kinderen voor vlaggen. Toen in 1936 in Amsterdam het huwelijk werd 
voltrokken tussen Prinses Juliana en Prins Bernhard was de stad versierd met de 
vlaggen van landen waarvan het staatshoofd de bruiloft zou bijwonen. De kinderen van 
de Amsterdamse Montessorischool begonnen spontaan tekeningen van deze vlaggen te 
maken. Dit trok de aandacht van Mevrouw Joosten-Chotzen, het hoofd der school. En 
zo begon de ontwikkeling van het aardrijkskundemateriaal. Ook hier het kind centraal 
dus. 
 
En ook van de landen kunnen weer mappen met plaatjes gemaakt worden. 
 

Op de inlegkaarten zijn landvormen te onderscheiden. Enge- 
land is een eiland. Italië een schiereiland. Verder zijn er 
landengtes, zeestraten en meren. Deze begrippen worden in 
een groepsles aangeleerd met behulp van bakjes klei en wa- 
ter. Klei is het land op de aardbol en water het water. Uit het 
bakje met klei wordt een hoeveelheid klei weggesneden. Die 
klei wordt in het bakje met water gelegd. Dan wordt uit het 
bakje water een paar lepels water geschept die in de opening 
die in het bakje klei is ontstaan gegoten worden. Zo ontstaan 
een meer en een eiland. 

 
Voor de verwerking zijn er weer mapjes . Een serie met na- 
men en een controlestrook. En een serie met namen en korte 
omschrijvingen met een boekje als controlemiddel. Mario 
Montessori heeft er met nadruk op gewezen dat de werkwijze 
waarbij het kind de vormen uit klei en water ziet ontstaan, 
waarna het zelf de oefening met klei en water mag herhalen 
de voor keur verdient boven het werken met voorgevormde 
bakjes, waarin de vormen van kunststof zijn voorgemaakt. 
Die bakjes zijn bij handelaren in Montessorimateriaal te koop. 

 
Na de aanbieding van de inlegkaart van het werelddeel wa- 
aarin het kind woont komt tenslotte de kaart van het land 
waarin het kind woont. In het geval dat dit Nederland is wor- 

den de provincies geleerd met de provinciehoofdsteden. Alle andere mogelijkheden 
die genoemd zijn bij de kaart van Europa kunnen ook met de kaart van Nederland 
gedaan worden 

 
Kosmisch Onderwijs 

We zijn nu aangeland bij het rechtergedeelte van de Display of Perugia en hiermee 
bij het eigenlijke Kosmische Onderwijs. Dat begint als het kind zes jaar is.28 Het wer- 
ken aan de gebaande wegen op weg naar cultuur bereidt dit kosmisch onderwijs 
voor. Maar het is anders, omdat het zesjarige kind een andere persoonlijkheid heeft 

 
 
 

28 Montessori. 1998, 11 – 13. 
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dan het kind dat jonger is. Het analytische werk wordt in de midden- en bovenbouw 
wel voortgezet. 

 
Bij het kosmisch onderwijs wordt gesproken over het ontstaan van ons zonnestelsel, 
het ontstaan van de aarde, het ontstaan van het leven op de aarde en de komst van 
de mensen op de aarde. Dit wordt gedaan aan de hand van de kosmische vertellin- 
gen, waarbij tijdlijnen gebruikt worden.29 

Het zwarte tijdlint/De zwarte band 
 

Montessori gebruikte in India een 
zwart lint van 300 meter lengte, 
met aan het uiteinde een wit recht- 
hoekje. Het werd door jongens op 
fietsen uitgerold. Het lint geeft de 
verhouding aan van de leeftijd die 

de Aarde heeft en de tijd die de Mens als bewoner op de aarde leeft. (3000.000 : 
1000.000) Van het aangegeven miljoen jaar kunnen slechts 10.000 jaar tot de ge- 
schiedenis van de menselijke beschaving gerekend worden. In Bergamo zag ik een 
verkleinde versie van het lint, waarbij de lengte was teruggebracht tot 30 meter. Dat 
maakt het mogelijk om ermee op de speelplaats van de school te werken. Dit lint 
wordt tegenwoordig door Nienhuis gemaakt en is dan 45 meter lang. Dat komt om- 
dat we er tegenwoordig van uitgaan, dat de Aarde 4500.000.000 jaar geleden ont- 
stond. En dat de oudste Mens 3.500.000 geleden op de Aarde leefde. De jongens in 
Kodaikanal zouden dus eigenlijk 150 meter meer hebben moeten fietsen. 

 
De tijdlijn van de tijdperken 

 
 

 

29 Eckert, Ela et al. 2007 
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In de vertelling ‘Het Ontstaan van de Aarde’, een bewerking van Mario Montessori’s 
vertelling ‘God zonder Handen’ wordt de Klok van de Tijdperken gebruikt die voort- 
bouwt op de Klok met de Uitneembare Cijfers. Elk uur stelt nu echter 375 miljoen jaar 
voor. 

De Klok van de Tijdperken geeft een overzicht van de volgende Tijdperken: 
 

Tijd der Formatie De tijd waarin de aarde afkoelt van een gloeiende hete 
massa tot een bol die bestaat uit land (rotsen) en water 

Precambrium De tijd waarin in het water op de aarde het eerste plant- 
aardige leven ontstaat 

Paleozoïcum De tijd van het oudste leven in het water dat bestaat uit 
plantaardig en dierlijk leven 

Mesozoïcum De tijd van het middelste leven op aarde in het water en 
op het land met als belangrijkste dieren de dinosaurus- 
sen 

Cenozoïcum en Neozoï- 
cum 

De tijd van het jongste leven in het water en op het 
land. De belangrijkste dieren zijn de zoogdieren en ten- 
slotte ontstaat de mens 

 
Om de cirkelomtrek van de klok kan een touwtje gelegd worden, dat vervolgens de eerst in 
cirkelsectoren weergegeven tijd als een rechte tijdlijn weergeeft. 

De tijdlijn van het leven 
 

Tijdlijn van het Leven in mijn bovenbouwgroep in Maastricht 
 
 
 

De Tijdlijn van het leven geeft een indruk van de drie laatste tijdperken van de Tijdlijn 
der Tijdperken. 
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Paleozoïcum  tijd van het oudste leven 

Mesozoïcum tijd van het middelste leven 

Cenozoïcum tijd van het jongste leven 

Het leven komt aanvankelijk slechts in het water voor. En de in het water voorkomende 
dieren zijn ongewerveld. 

Op het eind van het Paleozoïcum ontwikkelen zich ook gewervelde dieren in het water: 
de vissen. Ook is er een soort, de amfibieën, die zich aanpast aan het leven op het 
land. 

Het Mesozoïcum is de tijd van de reptielen en de vogels. De voor kinderen zeer inte- 
ressante dinosauriërs voeren de boventoon in het Mesozoïcum. Op het eind van dit 
tijdperk ontwikkelen zich de zoogdieren. 

Het Cenozoïcum is de tijd waarin de reuzenreptielen zijn uitgestorven en de zoogdieren 
de belangrijkste soort worden. De mens is de voornaamste vertegenwoordiger van dit 
soort, De eerste mensen verschijnen een miljoen jaar geleden op de aarde. Dan breekt 
het Neozoïcum aan, ook wel Quartair (vierde tijdperk) genoemd. 

 
De tijdlijn van de mens 

 

 
Tijdlijn van de Mens van Dieter Kaul 

 

Het laatste miljoen jaren van de Tijdlijn van het Leven, het Neozoïcum, staat afgebeeld 
op de Tijdlijn van de Mens. Met name de tweede helft van dit tijdvak, omdat het voor- 
naamste deel van de menselijke ontwikkeling zich in die helft afspeelt. De tijdlijn geeft 
een ontwikkeling van de mens als soort weer. Afgebeeld worden de klimaatomstandig- 
heden, de omgeving waarin de mens verkeert en de wijze waarop de (stenen) gereed- 
schappen steeds meer geperfectioneerd worden. Ook de ontwikkeling van de Mensach- 
tigen, via de Homo Erectus naar de Homo Sapiens. 

Na de steentijd geven een aantal mensen hun nomadenbestaan op en slagen erin die- 
ren te temmen en als huisdier te houden. Ook weten zij de grond zo te bewerken dat 
een akker voor meerdere oogsten gebruikt kan worden. Zij vestigen zich op een vaste 
plaats en vormen daar een volk met een eigen levenswijze of cultuur. 
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Mensfiguren die voorkomen op de Tijdlijn van de Mens 
 

De aanbieding van de Kosmische vertellingen 
 

Bij de bespreking van de manier waarop kennis moet 
worden overgedragen heeft Montessori zich duidelijk 
uitgesproken over de manier waarop haar werkwijze 
zich verhoudt ten opzichte van die van Comenius.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderen uit mijn groep beleven het 
verleden ( De IJzertijd) bij het Prehisto- 
rische Huis te Eindhoven. 

Ze zegt dat voor Comenius kennis werd overgedragen 
door middel van het woord. Comenius bracht daar 
fundamenteel verandering in door in de Orbis Sen- 
sualium Pictus de afbeelding consequent aan het 
woord toe te voegen. Na hem heeft men deze werk- 
wijze verfijnd door niet alleen afbeeldingen, maar ook 
voorwerpen te verzamelen in een schoolmuseum, 
waarmee het onderwijs aanschouwelijk gemaakt kan 
worden. 

 
Op het eerste gezicht sluit Montessori zich bij Comeni- 
us en zijn navolgers aan. Er zijn platen, tijdlijnen en 

voorwerpen, zoals bij voorbeeld de poppetjes van oermensen die hierboven zijn af- 
gebeeld. Maar Montessori voegt daar iets essentieels aan toe: al deze aanschou- 
wingsmiddelen moeten gebaseerd zijn op concrete ervaring. De werkelijkheid moet 
niet (door een plaatje of een voorwerp) naar het kind gebracht worden, maar het 
kind naar de werkelijkheid. Mario Montessori en Lena Wikramaratne (een medewer- 
ker van de Montessori’s in India) hebben dat in 1979 nog eens bevestigd: uitgangs- 

 
30 Montessori. 1973, 33 - 35. 
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punt van kosmisch onderwijs is de concrete omgang met de werkelijkheid. Wie wel 
met vertelplaten en tijdlijnen werkt, maar de concrete ervaring in de werkelijkheid 
weglaat, geeft geen goed kosmisch onderwijs.31 

 
"Yes it is wrong the way the natural sciences are given in training … Because 
what the trainees are getting is how to present classified nomenclature…Rather 
they should go out into the natural world - that's where it all begins." zegt 
Wikramaratne. En Mario Montessori voegt daaraan toe: 
“We tried then to work with the child in nature, to show the erosion of 
land, the sedimentary formation - we would try to help the imagination of the child 
with real experiences. If you take all the charts and timelines and call it cosmic 
education, that is ridiculous. It goes much further than that.” 

 
Het is overigens interessant om te lezen hoe het kosmisch Onderwijs ontstond in Ko- 
daikanal (India) tussen 1942 en 1944. De Montessori’s woonden daar min of meer 
gedwongen en waren verstoken van hun materiaal en van mensen die materiaal voor 
ze konden maken. De materialen waren in Chennai achtergebleven. Ze begonnen, 
zoals altijd, een schooltje. Hun ‘materiaal’ was datgene wat voor handen was: de 
werkelijkheid. 32 De tijdlijnen waren vrij eenvoudig te maken, want achtergrondin- 
formatie was beschikbaar in de bibliotheek van een school. 

 
Nabeschouwing 
Wat tot dusverre beschreven is gaat over Montessorionderwijs gegeven onder opti- 
male condities. Vaak is het minder dan optimaal, onder invloed van factoren van bui- 
tenaf of van binnenuit. 

 
Zintuiglijke Opvoeding 

 
Kinderen mogen tot het Basisonderwijs worden toegelaten vanaf hun vierde jaar. 
Volgens het schema van de gevoelige periodes is de optimale tijd waarop het zintuig- 
lijk materiaal moet worden aangeboden dan net voorbij. Dit is al jaren een beperking 
die zich in het Nederlandse schoolwezen voordoet met oog op het correct toepassen 
vaan de Montessoriwerkwijze in de scholen. 

 
Schrijven en Lezen 

 
Gezien de nauwe verwevenheid van het zintuiglijk materiaal met de indirecte voorbe- 
reiding op het schrijven, zoals weergegeven in het schema van Carel Boerlijst, is te 
verwachten dat dit onderwijs daarvan ook een negatieve invloed zal ondergaan. In 
1977 werd die bevestigd door Mario Montessori jr. Hij schreef dat vier van zijn vijf 
kinderen op de beschreven wijze moeiteloos hadden leren lezen. De jongste echter 

 
 

31 The NAMTA Quarterly 
32 Srinivan et al. 2009, 37. 
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had zich met grote moeite het lezen eigen gemaakt, omdat de werkwijze inmiddels 
veranderd was. 33 

De publicatie van het Raamleerplan Taal in 1981 leidde ertoe dat veel scholen de 
Montessoriwerkwijze herontdekten 34 Op dit moment, in 2010, ben ik te veel een 
outsider in de dagelijkse praktijk van het Montessorionderwijs om zelf te kunnen be- 
palen in hoeverre de beginselen de praktijk nog leiden. De collega’s van ‘mijn’ vroe- 
gere opleiding in Eindhoven geven positieve signalen af. 

 
Kosmische Opvoeding en – Onderwijs 

 
Na hun ‘ontdekking’ van de kosmische opvoeding in Kodaikanal van 1942 – 1944 
reisden Montessori en haar zoon in 1946 terug naar Nederland. De implementatie 
van dit onderwijsconcept ging in ons land, met zijn vele lagere scholen, echter niet 
van een leien dakje. Mario Montessori merkte dat hier voor de nieuwe ontdekkingen 
van hem en zijn moeder geen belangstelling was.35 Het moet hem erg verbitterd 
hebben, destijds. Zijn belangstelling voor het Montessorionderwijs in ons land was 
sindsdien niet bijster groot meer. 

 
Dat kan niet gezegd worden van zijn zoon, Mario jr., die veel tijd en aandacht heeft 
gestoken in het verbeteren van de kwaliteit van het Montessorionderwijs in ons land. 
Hij hield wel van een gepeperde uitspraak. Zo verweet hij de Nederlandse Montesso- 
rileiders en leidsters op een landdag van de Nederlandse Montessori Vereniging dat 
ze helemaal geen Montessorionderwijs gaven omdat ze de principes van de Kosmi- 
sche Opvoeding niet toepasten. Ik was erbij destijds en wist echt niet waar het over 
ging. 

 
Maar dat veranderde. De Stichting Montessori Centrum stelde Drs. E.M. Schoo, net 
benoemd als Pedagogische Didactisch Medewerker voor het Montessorionderwijs, en 
mij in staat om een week naar Italië te gaan en daar de Kosmische Opvoeding te 
bestuderen aan de Opleidingscursus en de Montessorischool van Bergamo. Ans Hey- 
enk, lid van het Montessori Centrum ging als belangstellende met ons mee. We na- 
men op ons om een verslag te schrijven van onze bevindingen. Dat verslag was te- 
vens de scriptie waarmee ik mijn studie MO-Pedagogiek in 1975 afrondde. 36 

Het verslag leidde tot een aantal initiatieven, waaronder een Vernieuwingsproject 
Kosmisch Onderwijs op de Delftse Montessorischool en publicaties van de Montesso- 
rigroep van de landelijke pedagogische Centra. Implementatie van het authentieke 
Kosmische Onderwijs als enige vorm bleef echter ook nu weer achterwege. En zo 

 

33 Montessori, Mario M. jr. 1977, 11 - 12 
34 Montessorigroep der Landelijke Pedagogische Centra 1981, 45 - 55 
35 Srinivan et al. 2009, 38 
36 Kelpin, 1975 



27  

ontstond het beeld van een snoepzak, het verslag, waar iedereen uithaalde wat hem 
beliefde en het aanvulde met eigen fabricaat. De Opleiding in Eindhoven begon met 
een module waarin de authentieke, door de Montessori’s bedoelde, werkwijze werd 
aangeboden. Dit werd ook vastgelegd in een serie Readers Kosmisch Onderwijs en 
halffabricaten waarvan bij voorbeeld de Tijdlijnen gemaakt kunnen worden. De Op- 
leiding geeft deze module nog steeds. Destijds maakten we dankbaar gebruik van de 
kennis van Rinze en Annie Hoekstra die de cursus in Bergamo gevolgd hadden. 

 
Het is niet uitgesloten dat ook de opvatting, die men later ‘Intelligent Design’ is gaan 
noemen, een rol gespeeld heeft bij de aarzeling het Kosmisch Onderwijs op de wijze 
die Maria en Mario Montessori voorstelden in te voeren. Deze opvatting geeft in de 
Evolutie een rol aan een hogere macht, die het harmonisch verlopen van de Evolutie 
als het ware coördineert. Bij Montessori heet dit het ‘Guiding Unconsious’ of ook wel 
de ‘Super Intelligence’. De volgelingen van Darwin verwerpen dit religieuze compo- 
nent in de Evolutie.37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 Montessori, Mario M. 1968, 2. 
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