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Cursusomschrijving 

 

Door het volgen van deze online cursus doet u basiskennis op over hoe u sport 

integreert in Montessori omgevingen in alle fasen van ontwikkeling.   

De cursus bevat:  

• 57 video’s 

• 5 vragenlijsten 

• 3 observatie opdrachten 

• 6 oefenvideo’s 

• 1 eindopdracht 

 

Duur 

 

U heeft 1 jaar toegang tot deze cursus. 

*Updates van de cursus worden beschikbaar voor u wanneer deze doorgevoerd 

worden gedurende het jaar.   

 

Werkbelasting 

 

De totale werkbelasting van deze cursus is 40 uur.  

De cursus is van tevoren opgenomen, dus u kunt deze cursus op uw eigen tempo en 

in uw eigen tijd volgen.  

 

Cursus onderwerpen 

 

0. Inleiding 

I. Welkom bij de cursus 

II. Een bericht van Lynne Lawrence (CEO van AMI) 

III. Overzicht en doelstellingen 

IV. Over Ruben Jongkind 

V. Over Patrick Oudejans 

VI. Over Heidi Philippart 

 

1.  Montessori en sport 

I. Wie was Maria Montessori? 

II. De onderwijsfilosofie van Montessori  

III. Montessori versus traditioneel onderwijs 

IV. De geschiedenis van sport 

V. Over beweging en sport 

VI. Analyse van sport in Montessori 

 

2. Het belang van sport in de hedendaagse maatschappij  

I. Sport als een aandachtspunt 

II. Voordelen van sport 

III. Waarom sport in Montessori? 

 

3. Systemen van sportonderwijs 

I. Traditioneel sportonderwijs 

II. Montessori sportonderwijs 

 

4. De ontwikkeling van beweging 

I. De benadering tot beweging 

i. Eerste fase (0-6) 

ii. Tweede fase (6-12) 

iii. Derde fase (12-18) 

iv. Vierde fase (18-24) 

II. De vier fasen en sport 

III. Het Montessori Sports Curriculum 
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5. Het voorbereiden van de sportomgeving 

I. Principes van de voorbereide sportomgeving 

II. Voorbereide sportmaterialen  

 

6. De rol van de volwassene in de sportomgeving 

I. De voorbereide volwassene 

II. Observatie 

III. Historische feiten van observatie 

IV. Observatie in sport 

V. Lesplanning 

 

7. Voorbeelden van verschillende sportleeromgevingen  

 

8. Conclusie en evaluatie 

 

Leerresultaten 

 

Nadat u de cursus heeft afgerond, zal u… 

• de filosofische relatie tussen sport en Montessorionderwijs in alle 

ontwikkelingsfasen begrijpen.  

• begrijpen hoe sport bijdraagt aan de algemene ontwikkeling van het kind in 

alle ontwikkelingsfasen. 

• sportvaardigheden bezitten om te presenteren aan kinderen.  

• verschillende Montessori sportomgevingen kunnen voorbereiden.  

• verschillende Montessori sportsessies kunnen begeleiden.  

• observaties uit kunnen voeren tijdens sportsessies.  

 

Opdrachten 

 

Om elk hoofdstuk te voltooien moet u de volgende opdrachten maken: 

• Vragenlijsten 

• Eigen sportvaardigheden oefenen (met ingestuurde video’s) 

• Observaties (niet elk hoofdstuk) 

 

U kunt deze opdrachten uploaden op het platform van onze cursus. Het Montessori 

Sports team zal de opdrachten nakijken.  

 

De eindopdracht is een presentatie van een sportactiviteit aan een groep kinderen of 

een individueel kind. Hiernaast moet u een paper schrijven waarin u uitlegt hoe de 

Montessori Sports theorie toegepast wordt op de activiteit.  

 

Diplomeringseisen  

 

Om het Montessori Sports Fundamentals diploma te ontvangen, moeten alle 

opdrachten nagekeken en goedgekeurd* zijn door het Montessori Sports team. 

Nadat de opdrachten zijn goedgekeurd, ontvangt de student het diploma per e-mail.  

 

*Als de opdrachten niet zijn goedgekeurd moet de student een alternatieve opdracht 

voltooien. Deze wordt dan via de e-mail opgestuurd.  

 

 

 


