
Geïnspireerd door de 
ideeën van de Amer:ikaanse 
leiderschapsgoeroe Stephen 

Covey laten basisscholen zich 
omvormen tot zogenaamde 
The leader in me-scholen. 

Nederland telt 
er inmiddels 5 5. 

Tekst Joëlle Poortvliet 

Beeld Joost Grol 





Het TLM -concept wordt doorgaans aan de hand van een boom uitgelegd . Het 

begint van onderen, bij de wortels [jezelf] en loopt via de stam [samenwerking) 

tot aan de kruin [goed voor jezelf zorgen). Zo 'n beetje elke vier weken krijgen 

leerlingen op basisschool Atlantis een speciale les over een gewoonte . Verder 

zijn de termen onderdeel van het normale leven op school. Ze worden aangestipt 

tijdens bestaande vakken en act iviteiten . 
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GEWOONTE 7 

Houd de zaag scherp 

Evenwicht voelt het best 

GEWOONTE 6 

Creëer synergie 

Samen is beter 

GEWOONTE 5 

Eerst begrijpen, dan begrepen 

worden 

Luister voordat je praat 

GEWOONTE 4 

Denk win-win 

Zoek naar voordeel voor iedereen 

GEWOONTE 3 

Belangrijke zaken eerst 

Eerst werken, dan spelen 

GEWOONTE 2 

Begin met het einddoel voor ogen 

Maak een plan 

GEWOONTE 1 

Wees proactief 

Je maakt je eigen keuzes 



w.nneO< de AmO<,;foort" 
basisschool Atlantis in 2008 van start gaat, 

is het de bedoeling te werken met de prin

cipes van Stephen Covey. Carla Luycx, 

destijds directeur van de school en fan 

van de inmiddels overleden schrijver van 

managementboeken, wist dat in Amerika 

het Covey-gedachtengoed vertaald is naar 

een onderwijsconcept. Het idee: Theseven 

habits of highly effective people inzetten in 

de klas, voor de persoonlijke ontwikkeling 

van leerlingen en leraren. Het boek van 

Covey uit 1989 ging meer dan 20 miljoen 

keer over de toonbank en is gemeengoed 

geworden in het bedrijfsleven. 

Een nuchtere Hollander zou er een zucht 

van kunnen slaken. Highly effective people 

en personalleadership; moet je dat wel wil

len voor jonge kinderen? Catherine van 

Dord, de huidige Atlantis-directeur, krijgt 

die vragen soms ook van ouders. "Laatst 

vroeg een vader op een informatieavond: 

Niet elk kind is een leider-type toch? ." Het 

is de taal van The leader in me (TLM, zo 

heet het schoolconcept) die het af en toe 

verwarrend maakt, aldus Van Dord. "De 

leider is soms inderdaad een leerling die 

namens een groepje een beslissing neemt. 
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Atlantis-directeur Catherine van Oord: "Na acht jaar mag je 

hopen dat de principes tussen de oren zijn gaan zitten, dat het 

echt gewoontes zijn geworden ." 

Maar veel vaker gaat het om persoonlijk leiderschap, dat 

je zelf verantwoordelijk bent voor je keuzes." 

Ook de huiver dat met TLM het typisch Amerikaanse 

prestatiegerichte onderwijs de school in komt, is onge

grond, aldus Van Dord. "In Nederland krijg je dat niet 

voor elkaar, zelfs al zou je het willen. De cultuur is hier zo 

anders." 

De zeven gewoonten (zie pag. 25) hangen ingelijst op een 

rij in de kamer van Van Dord. Maar ook in de gangen en 

klaslokalen kom je ze overal tegen. Op posters, op zoge

naamde data-muren waarop te zien is in hoeverre de klas 

een bepaald leerdoel heeft gehaald en op knutselwerk-

jes waarop kinderen hun persoonlijke leerdoel hebben 

geschreven. 

Lars uit groep 6 zoekt tussen zo'n 25 rode geplastificeerde 

strookjes naar zijn eigen leerdoel voor dit jaar. "Oh ja, hier 

is ie: Dat ik minder snel boos word." En lukt het al een 

beetje? "Soms", glimlacht Lars. Enthousiast rent hij zijn 

lokaal in om terug te komen met het boek The seven habits 

of happy kids dat in elk klaslokaal te vinden is. Net als de 

baskets: vaak zelfgemaakte envelopjes waarin de kinderen 

briefjes met complimenten voor klasgenoten mogen ach

terlaten. "Dat hoort bij gewoonte 1. Je kunt ervoor kiezen 

om iets aardigs te doen of te zeggen", vertelt Sebastiaan 

uit groep 7. 

Supertrots 
Zelfs kleuters worden al vertrouwd gemaakt met TLM-ter

men. Vandaag mogen ze samen aan een stoomboot knut

selen. Een blond jongetje begint alvast duplo te stape

len terwijl z'n buurman de boot nog aan het tekenen is. 

"Denk aan gewoonte 2: het einddoel voor ogen", zegt juf 

Monique van Gaal. "Hebben jullie al samen bedacht hoe 

de stoomboot eruit moet gaan zien?" 

Aan de andere kant van het lokaal is een groepje het D 
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schip aan het knippen en plakken. Een van de kleuters 

kan het juiste papiertje niet vinden. Ze vraagt het de juf, 

waarop Monique zegt: "Wat kun je zelf doen? Is synergie 

misschien een optie? Samen weet je meer dan alleen .. . " 

Het meisje kijkt vragend naar haar buurjongetje dat gewil

lig opstaat en haar het juiste papiertje wijst. Opgelost. 

Kinderen bewust maken van hun eigen verantwoordelijk

heid en invloed is misschien wel het belangrijkste aspect, 

aldus Van Dord. "Laatst was er een fikse ruzie op het 

schoolplein. Leerlingen kwamen bij de pleinwacht, waar

op zij besloot de talking stick in te zetten." Een hulpmiddel 

dat hoort bij gewoonte 5: eerst begrijpen, dan begrepen 

worden. Zolang iemand de talking stick in handen heeft, 

wordt er zo goed mogelijk naar die persoon geluisterd. 

Als iedereen heeft begrepen wat die persoon heeft gezegd, 

mag de stick door naar een ander. Van Dord: "De kinde

ren gingen aan de slag en kwamen na een tijdje supertrots 

vertellen dat het was uitgesproken. Natuurlijk grijpt ook 

bij ons de juf of meester in als dat nodig is. Maar als het 

even kan, wijzen we kinderen op wat ~e ~elf aan een situ

atie kunnen doen." 

Van Dord merkt dat ouders dat ook willen. "Vaders en 

moeders doen nog steeds het liefst aan curling. Zij zijn de 

vegers die het pad van hun kind op weg naar het einddoel 

gladstrijken. Maar die tijd is voorbij. Ik kan ouders ook 

niet vertellen hoe de wereld er over tien of twintig jaar 

uitziet en of hun kind aan het eind van de rit een baan zal 

vinden. Maar we kunnen kinderen welleren dat wanneer 

ze iets nodig hebben, ze dat zelf kunnen gaan halen. Dat 

ze kunnen zijn wie ze willen zijn en dat ze samen sterker 
staan dan alleen." 

Voorleven 
Leraren hebben bij TLM een voorbeeldfunctie. De school 

staat in een nieuwbouwwijk en telt inmiddels 650 leerlin

gen en een team van meer dan veertig leraren. Zij moeten 

een training volgen en de gewoontes als het ware voor

leven. Arjan de Lange was destijds één van de eerste leer

krachten, medeoprichter van de school en gaf de TLM-
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training jarenlang aan nieuwe collega's. Sinds kort heeft 

hij naast zijn onderwijsbaan een eigen trainingspraktijk. 

De Lange: "Ik was en ben nog steeds zo geraakt door de 

simpelheid van de zeven gewoonten. Mijn houding is 

veranderd, in het werk, maar ook daarbuiten. Een tijdje 

terug merkte ik dat ik uit balans raakte. Ik deed van alles 

een stukje, maar niet zoals ik het echt zou willen doen. 

Toen ben ik opnieuw gaan denken: Wat geeft me energie? 

Gewoonte 1 en 7 heb je het dan over. Het antwoord was 

eigenlijk vrij duidelijk: voor de klas staan en mensen trai

nen." 

Van Dord juicht De Lange's carrièrekeuze toe. "Vroeger 

werd je onderwijzer omdat je vader of moeder dat was en 

had je vervolgens een baan voor het leven. Tegenwoor

dig wil een leerkracht zich na tien jaar voor de groep door 

ontwikkelen. Maar daar heb je wel iets voor nodig, om 

te voorkomen dat je verzuurt of dat je burn-out raakt. En 

waarom zou de ontwikkeling van kinderen en leraren niet 

naast elkaar kunnen bestaan?" 

Of het concept werkt, in die zin dat het kinderen bijvoor

beeld blijvend helpt bij keuzes maken, weet Van Dord 

niet. "Pas dit jaar leveren we een klein groepje leerlingen 

af die hun hele schoolloopbaan met TLM-hebben gewerkt. 

We hebben niet de middelen of ambitie om oud-leerlin

gen intensief te volgen. Maar na acht jaar mag je hopen 

dat de principes tussen de oren zijn gaan zitten, dat het 

echt gewoontes zijn geworden." [] 
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