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Hoe kun je naast alle focus op de kernvakken de eigenheid van leerlingen meer benadruk

ken? Obs Atlantis hanteert daarvoor als uitgangspunt 'de 7 gewoonten van Stephen Covey'. 

Schoolleider en oprichter Carla Luijcx over deze pionierende school. J 
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Z es jaar geleden bedacht ze een nieuw concept voor 
de basisschool die ze van haar bestuur mocht starten 
in de nieuwbouwwijk Amersfoort-Vathorst. De nieu

we school startte met 13 leerlingen en groeide al snel uit 
naar 530 leerlingen nu met jaarlijks leerlingen op de wacht
lijst. De leerlingen krijgen dagelijks onderwijs in leider
schap en 2le eeuwse vaardigheden. Hiermee vond Basis
school Atlantis een antwoord op de vraag die veel scholen 
bezighoudt: hoe kun je naast alle focus op de kernvakken 
de eigenheid van leerlingen meer benadrukken? Uitgangs
punt zijn de 'de 7 gewoonten van Stephen Covey'. School
leider en oprichter Carla Luijcx over deze pionierende 
school. 

Als schoolleider kwam ik tijdens mijn opleiding in aanra
king met het vele malen bekroonde managementboek 'The 
7 habits of highly effective people'. De theorie raakte mij 
door aan de ene kant de eenvoud en aan de andere kant 
het feit dat het een compleet concept is om je leven een 
pro-actieve wending te geven. Voor mij werkte het, on
danks dat het geen gemakkelijke opgave is om ernaar te le
ven. De theorie helpt je om je bewuster te worden van je 
eigenschappen en je valkuilen, het geeft je inzicht in rela
ties en de wijze waarop je communiceert, maar het leert je 
ook te denken in win-win en bewust keuzes te maken in je 
leven en in je werk. Voor mij was het duidelijk; dit gedach
tengoed moet je kinderen leren, zodat ze al jong zichzelf le
ren kennen, zich bewust worden van hun eigen persoon
lijkheid en gewoonten leren die hen helpen zichzelf te 
ontwikkelen. 

Over de theorie van de 7 eigenschappen van effectief 
leven 
Covey geeft aan dat fundamenten belangrijk zijn in het le
ven van ieder mens. Enerzijds hebben wij principes als 
mens, die zijn onveranderlijk, vergelijkbaar met natuurwet
ten zoals de zwaartekracht. Anderzijds hebben we onze ge
woonten, die gebaseerd zijn op onze waarden, normen, 
maar ook op wat we hebben meegekregen uit onze opvoe
ding en ervaring. Daarnaast speelt ons karakter een rol, 
onze uniciteit als persoon. 

Covey wijst ook op de cirkel van invloed en de cirkel van 
betrokkenheid. Het verschil hiertussen, dat je niet op alles 
invloed kunt hebben, maar je cirkel van invloed wel kunt 
vergroten. Vervolgens heeft hij 7 gewoonten geformuleerd 
die je helpen effectiever te leven. De theorie achter die ze
ven gewoonten bleek zo simpel en krachtig, dat het inmid
dels ook is doorvertaald naar de wereld van kinderen. 

Gewoonte 1; wees proactief, de gewoonte van keuzevrij
heid. Een gewoonte die je leert te denken in kansen in 
plaats van belemmeringen en je helpt om weg te blijven uit 
slachtoffergedrag. Vervolgens gewoonte 2; de gewoonte van 
visie, begin met het einddoel voor ogen. Je leert om eerst 
een plan te bedenken voordat je gaat uitvoeren. Gewoonte 
3; doe belangrijke dingen eerst, de gewoonte van uitvoe
ring. Gewoonten 4,5 en 6 zijn gericht op interactie met an-
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deren. Gewoonte 4 leert je om te denken in win-win. Het is 
de gewoonte van wederzijds voordeel. Daarbij kun je niet 
zonder gewoonte 5; eerst begrijpen, dan begrepen worden. 
Gewoonte 5 ervaar ik als de moeilijkste gewoonte, deze is 
gebaseerd op goed emphatisch kunnen luisteren. Het eerst 
kunnen loslaten van je eigen belangen en luisteren naar de 
behoefte van de ander. Gewoonte 6 is synergie creëren, de 
gewoonte van creatieve samenwerking. Het is geen compro
mis maar een derde weg! Je bereikt samen iets, wat een ie
der afzonderlijk nooit had kunnen bereiken. Uiteindelijk 
leert Covey je dat je als mens goed in balans moet blijven. 
Houd de zaag scherp, de gewoonte van vernieuwing (ge
woonte 7) . De gewoonten zijn tijdloos en universeel. 

De vertaalslag naar kinderen 
Op Atlantis bleek de vertaalslag van de 7 gewoonten naar 
kinderen in het begin niet gemakkelijk. Er was toen nog 
geen methode, leerkrachten moesten zich eerst zelf de the
orie eigen maken voordat ze het kinderen konden leren. 
Het was een uitdaging om dat wat je net zelf had geleerd 
en de persoonlijke eigenschappen waarmee je was gecon
fronteerd, te verwerken en gelijktijdig je ervaringen te ver
talen naar kindniveau en uit te voeren met een groep kin
deren. Het was wel bijzonder dat leerkrachten zich met de 
7 gewoonten enorm ontwikkelden. Ze werden zich bewust 
van 'de bril' waardoor ze gewend waren te kijken en leer
den dit paradigma bewust te veranderen, waardoor sommi
gen andere keuzes in hun leven wilden maken. Er gingen 
leerkrachten het onderwijs uit, een enkeling vertrok naar 
een andere school. Anderen begonnen aan een studie naast 
hun werk of ontwikkelden zich tot specialist binnen de 
school. Een groot deel van de leerkrachten werd door de 7 
gewoonten gegrepen en werd er een betere leerkracht door. 
Deze persoonlijke ontwikkeling werd gestimuleerd door de 
gesprekscyclus die we hadden afgestemd op de 7 gewoon
ten. Leerkrachten dachten na over hun rol, reflecteerden 
meer op hun eigen aandeel en oefenden in het formuleren 
van concrete doelen voor opbrengstgericht onderwijs en in 
lijn daarmee met hun persoonlijke ontplooiing en ontwik
keling. Zij voelden ruimte om zichzelf te zijn en hun talen
ten te laten zien. 

Nadat we drie jaar op weg waren, kwam uit Amerika leer
lingenmateriaaL Het werken met de 7 gewoonten werd nu 
'The Leader in Me'. Werkboeken met leuke plaatjes en oefe
ningen en achtergrondkennis over de 7 gewoonten, aanslui
tend bij de wereld van kinderen. Op dat moment was dat 
nog Engelstalig, digitaal en nog niet op verschillende leef
tijdsniveaus afgestemd. Steeds meer gingen we de ontwik
keling van leerlingen zien door de ogen van 'persoonlijk lei
derschap '. Waarom als leerkracht alles zelf doen als ook 
leerlingen taken in de klas kunnen overnemen, die ze net 
zo goed kunnen en nog leuk vinden ook! Waarom niet leer
lingen leren om in kleine stapjes veel zelfstandiger te wor
den? Dit leidde tot leiderschapsweken waarin kinderen in 
de klas leiderschap oefenden en een goede doelen actie be
dachten, planden, uitvoerden en evalueerden. Of onder een 
school-breed thema als kunst, talenten of wereldreligies 



hun eigen project bedachten en uitvoerden. Deze leider
schapsweken zijn inmiddels een vast onderdeel van het 
schooljaar geworden en worden door ouders zeer gewaar
deerd. 

Een apart team van leerkrachten houdt zich bezig met de 
doorontwikkeling van de theorie van de 7 gewoonten in 
onze school. Dit zogenaamde 'Lighthouseteam' heeft zich 
afgelopen jaar sterk gericht op hoe het leiderschap bij kin
deren, maar ook bij collega's en ouders zich nog verder kan 
verdiepen. Zij organiseren leiderschapsdagen waarin be
langstellenden onze school komen bezoeken. Leerlingen 
presenteren dan het concept van de school, leiden bezoe
kers rond, beantwoorden vragen en laten zien hoe ze aan 
hun leiderschapsportfolio werken en zich ontwikkelen in 
hun leerproces. Dit proces heeft geleid tot een schoolbrede 
slogan: 'Leiderschap is kiezen om het juiste te doen, ook 
als niemand kijkt!' 

Dit schooljaar starten we met een bijzondere gesprekscy
clus. De plek die het rapport inneemt wordt minder belang
rijk, maakt plaats voor meer aandacht voor het leerproces 
en de manier waarop kinderen leren en hun persoonlijkheid 
ontwikkelen. Door het regelmatig afnemen van Cito toetsen 
en structureel uitvoeren en evalueren van het kwaliteitsbe
leid kun je als school goed koers houden. Het rapport kan 
daarom ook een minder prominente plaats innemen om 
ruimte te maken voor het portfolio . Daarin reflecteren kin
deren niet alleen maar op hun onderwijsopbrengsten, maar 
ook op hun persoonlijke ontwikkeling. Ze maken een groei 
door van zelfstandig verwerken naar zelfstandig leren en 
ontwikkelen zelfregulerend vermogen. Aan het begin van 
het schooljaar bespreekt de leerkracht met de leerling en de 
ouders welke bijzonderheden er zijn en aan welke doelen 
de leerling in het schooljaar wil gaan werken. Er worden af
spraken gemaakt en zowel op school als thuis ontvangt de 
leerling steun bij het realiseren van deze doelen. Ouders ko
men na het startgesprek nog twee keer op school om samen 
met hun kind de voortgang van het onderwijsproces te be
spreken en het portfolio te bespreken. Op deze manier zijn 
ouders ook sterker betrokken bij het leren van hun kind en 
volgen ze meer het proces, dan wanneer ze twee of drie 
keer per jaar een gesprek hebben over het rapport . Vanaf 
eind groep 2 is de leerling zelf bij dit gesprek aanwezig. 

Ouders worden een aantal avonden in de 7 gewoonten ge
traind door leerkrachten die hiervoor zijn opgeleid . Deze 
avonden worden goed bezocht en door ouders hoog ge
waardeerd. Helaas hebben we nog niet alle ouders hiermee 
bereikt en kunnen de 7 gewoonten nog meer als cement 
gaan werken in de samenwerking tussen team en ouders. 
Hier ligt voor de school nog een 'einddoel voor ogen '. 

De theorie raakte mij door aan de 

ene kant de eenvoud en aan de 

andere kant het feit dat het een 

compleet concept is om je leven 

een pro-actieve wending te geven. 

Op dit moment staat binnen het onderwijs de discussie cen
traal over de 2le eeuwse vaardigheden. Vaardigheden als 
creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, 
communiceren, samenwerken, sociale en culturele vaardig
heden en zelfregulering (Loenen SLO 2014) ontwikkelen 
kinderen ook met The Leader in Me. Het concept van At
lantis sluit met 'The Leader in Me' bijna volledig aan op de 
ontwikkeling van deze vaardigheden. Iedereen in de school 
leert nadenken over wat kinderen van nu straks nodig heb
ben. Het zorgt er ook voor dat een team zich professionali
seert en constant blijft vernieuwen waardoor het onderwijs 
in de school actueel is en blijft aansluiten op welke vaardig
heden mensen in de maatschappij van straks nodig hebben. 
Leerkrachten leren begrijpen wat hun groep nodig heeft en 
van hen vraagt en zijn daarom beter in staat om pedago
gisch af te stemmen op hun groep. Bovendien leert dit pro
gramma iedereen in de educatieve gemeenschap om na te 
denken over zijn eigen gedrag en daarin een voorbeeld te 
zijn! Om deze reden is het concept ook heel geschikt om op 
bestuursniveau te starten en vanuit gedeelde visie, het 
voorbeeldgedrag als schoolleider over te dragen op een 
team. Ook stafmedewerkers, conciërges en ondersteunend 
personeel worden meegenomen in het programma en door
lopen hetzelfde proces. 

Op Atlantis laten we graag andere scholen delen in ons en
thousiasme. Daarom organiseren wij bezoekdagen. Op onze 
website staan de data vermeld. www.obsatlantis.nl 

Meer lezen? 
Carla Luijcx schreef ook: Opvoeden met Stephen Coveys 7 
eigenschappen. 2013 Business Contact Amsterdam. 

CPS is in Nederland de exclusieve partner van FranklinCo
vey en kan scholen begeleiden in het proces van The Lea
der in Me (www.cps.nljcovey). Vorig jaar verscheen ook 
een te downloaden special hierover in Didactief: www.cps. 
nljcovey-in-het-onderwijs ( 
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