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Nieuw:
AMI-opleiding in
Nederland

Ervaringen van de auteurs
met de AMI-opleiding
Erica Dirven volgde haar AMIopleiding in Londen (2005-2006) en
Joke Werver in Londen (1970-1971

Erica Dirven en Joke Werver
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heeft een directe relatie tot het

Hoe kwam de connectie met
de Haagse Hogeschool tot
stand?

Zie voor meer informatie http://bit.ly/AMI_0-3
en ami-global.org of stuur een mail naar
a.elzerman@hhs.nl
Elzerman, A. & Volman, M. L. L. (2016). ‘The
variety among Dutch Montessori primary
schools. Article in preparation.’ Het artikel is
nog niet voor inzage beschikbaar.
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de hand voedt het brein. De cursist
leert deze relatie zo via zijn eigen
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