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Toen Anne Arink nog directeur van een basisschool was, stond ze voor de vraag hoe ze binnen  
de school meer aandacht konden geven aan de ontwikkeling van de sociale vaardigheden bij 
kinderen. Ze ging op zoek naar het antwoord. Zes jaar later had ze haar ultieme manier gevonden, 
The Leader in Me.

Over haar zoektocht, wat The Leader in Me is, hoe ze haar team meekreeg en hoe ze ermee van 
start ging schreef ze drie inspirerende blogs. We hebben ze voor u gebundeld in dit e-book.
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Anne Arink 
  
Was tot mei 2015 schoolleider van basisschool CBS Instituut Coolsma. 
Sinds mei 2015 werkt zij als adviseur bij CPS om haar enthousiasme 
over de 7 gewoonten over te brengen op andere scholen.

Deel 1: de zoektocht  

Het onderwijs vernieuwen:  
naïeve droom of werkelijkheid? 

 
Deel 2: de manier  

De universele en tijdloze  
principes van The Leader in Me 

 
Deel 3: van start  

Op weg naar een veilig, sociaal  
schoolklimaat 
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Deel 1: de zoektocht 

Het onderwijs vernieuwen:  
naïeve droom of  
werkelijkheid?

Zo’n elf jaar geleden startte ik als nieuwe 
directeur van een basisschool op de 
Utrechtse Heuvelrug: CBS Instituut Coolsma.
Een prachtige school in een prachtige  
omgeving met een prachtige historie en 
prachtige docenten, kinderen en ouders. 
En een school met geweldige mogelijkheden. 
Dat was leuk starten voor een nieuwe 
schoolleider. Toch was er ook een probleem...
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Wat me al snel opviel was dat mijn leerlingen opgroeiden in een veelal op prestatiegerichte 
omgeving: met hoogopgeleide ouders die het beste voor hun kind willen en het aan alle kanten 
ondersteunen en stimuleren. Maar de combinatie met een veranderde samenleving waarin  
individualisme hoogtij viert en autonomie, ‘je eigen ding doen’ en ‘je mag zijn wie je bent’ 
heersende ideeën zijn, vond ik heel ingewikkeld. 
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Klassen vol opgepoetste egootjes

Ik ervoer namelijk vaak een gebrek aan empathie en respect bij de kinderen. Ik had klassen vol 
met wel héél zelfbewuste leerlingen die niet altijd even respectvol, inlevend en op ‘samen’  
gericht waren.

“When educating the minds of our children, we must not forget to educate their hearts” citeer ik  
ZH Dalai Lama vaak. Ik vroeg me dan ook af hoe ik aan de vorming van mijn leerlingen in dit 
opzicht een  werkelijke bijdrage kon leveren. Hoe ik de kinderen kon leren omgaan met zichzelf 
en anderen, met emoties als teleurstelling, frustratie, woede, verdriet en dergelijke.

Ik besefte ten diepste dat het me niet alleen ging om mijn leerlingen en mijn school, maar om 
de hele maatschappij. Ik voelde me verantwoordelijk voor het doen van een bijdrage aan onze 
wereld. Ik had er de perfecte baan voor. Nu nog de manier. 

In precies die tijd (februari 2006) kwam er een nieuwe wet, de wet op de Burgerschapsvorming.  
Deze wet verplicht scholen (po, vo, en de expertisecentra) een bijdrage te leveren aan actief 
 burgerschap en sociale integratie. Ik liet de definitie van ‘Burgerschapsvorming’ eens goed tot 
me doordringen: “de bereidheid en het vermogen van personen en groepen, om deel uit te 
maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren”. En daar zat de crux. 
Bereidheid en vermogen... het ging dus om willen en kunnen!

Willen én kunnen

Willen en kunnen gaat om intrinsieke motivatie en vaardigheid. In alle programma’s m.b.t. 
sociale vaardigheid die ik tot dan toe had gekend en gezien, vond ik activiteiten en lessen, 
die vooral gericht waren op het ‘kunnen’ deel. De vaardigheid, de buitenkant. Of ook gewoon: 
sociaal wenselijk gedrag. “Aardig” dacht ik dan. Maar dat hoefde ik mijn leerlingen niet meer
te leren. Dat konden ze alláng (al deden ze het niet altijd).

Nee, het ging mij vooral om de binnenkant, het aardig willen zijn, het willen samenwerken,  
het willen inleven. Het vertonen van prettig en fatsoenlijk gedrag, omdat je dat zelf wilt en zelf 
begrijpt waarom dat nodig is. Niet omdat je anders straf krijgt. 
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Zoeken naar een speld in de hooiberg 
 
Als je gaat zoeken, kom je in een oerwoud terecht. Er zijn talloze methodieken die zich richten 
op de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Elke school heeft er minstens twee op de plank 
liggen en is meestal niet echt tevreden. Dat merkte ik als ik collega’s bevroeg “Wat gebruik jij nou? 
En hoe bevalt dat?”. De reactie was altijd van een middelmatigheid, dat het me zorgelijk stemde 
en sterkte in het idee dat ik een naïeve droom najoeg.

Ergens in mijn zoekproces bedacht ik dat ik versterking nodig had. Ik vroeg een groepje 
 geïnteresseerde, capabele collega’s mee te denken en riep ook ouders op deel te nemen in  
een denktank rond dit thema. Tenslotte raakte dit toch aan opvoeden en ik dacht: samen leren 
voor het leven, wat is er mooier dan ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap op juist  
dit onderwerp?

Vijf ouders en vijf leraren dachten mee. We formuleerden eerst wat we al goed vonden aan de 
sociale kant van de school, wat we niet kwijt wilden. Vervolgens: wat we wilden verbeteren en 
waarom. We raakten geïnspireerd en deelden onze bevindingen met onze omgeving, het team  
en de rest van de ouderpopulatie. Men leefde mee en had begrip voor het hoe, wat en waarom 
van onze inspanningen. We onderzochten en vergeleken werkwijzen en methodieken waarvan  
we dachten dat ze het beste zouden passen.

Gevonden: The Leader in Me 
 
Er bleek welgeteld één werkwijze te zijn die werkt van binnen naar buiten,  
vanuit de intrinsieke motivatie. Ik stuitte er ‘toevallig’ op, ergens in 2012,  
al lezend in een vakblad. Het was The Leader in Me, een pedagogische  
lijn gericht op persoonlijk leiderschap en waarden gedreven onderwijs. 

Deze aanpak is gebaseerd op het bekende management boek  
van Stephen Covey uit de jaren ’80: The 7 habits of highly 
effective people. Dit boek bleek vertaald en getransformeerd  
tot een heldere aanpak voor kinderen van de basisschool. 

Na zes jaar had ik mijn manier gevonden. De denktank  
luisterde, las mee en we raakten unaniem van mening  
dat dit de beste oplossing was voor onze school.

Eén van de meest besproken  
leiderschapsboeken ter wereld: 

25 miljoen keer verkocht.
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Tijdens mijn jarenlange zoektocht naar  
een passende manier om de sociale 
vaardigheden bij leerlingen te ontwikkelen, 
stuitte ik er ‘toevallig’ op: ’The Leader in Me’.  
Een speelse aanpak die leerlingen van  
de basisschool de bekende  7 gewoonten 
van Stephen Covey aanleert.  

Nu denkt u wellicht: een managementboek? Moet ieder kind dan per se een leider worden? 
Nee, zakelijke leiders hebben we al genoeg. Wél iemand die in staat is om het beste uit zichzelf 
te halen, met respect voor anderen en zijn omgeving.

Om dat te bereiken zal een kind zich een aantal sociale vaardigheden eigen moeten maken.  
Het zal bijvoorbeeld leiding moeten kunnen geven aan zichzelf, zichzelf kunnen reguleren ook.  
Zijn of haar verantwoordelijkheden moeten kennen en initiatief durven nemen. Om te leren 
goede keuzes te maken zal het moeten weten wat belangrijk voor hem of haar is. En om in 
harmonie met zijn of haar omgeving te leven, zal het open moeten staan voor anderen en 
empathisch kunnen zijn, zonder zichzelf uit het oog te verliezen. 
 
Kinderen die dit allemaal als grondhouding aangeleerd krijgen en daarmee spelenderwijs mogen 
oefenen op school, zullen daar de rest van hun leven profijt van hebben.

Deel 2: de manier 

De universele en tijdloze  
principes van  
The Leader in Me 

“When educating the minds of  
our children, we must not  
forget to educate their hearts.”
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Zeven gewoonten? Hoe werkt dat precies? 
 
De kern van het boek is dat effectieve mensen een zevental gewoonten of routines hebben die de 
basis zijn voor hun succes en dat iedereen deze gewoonten bij zichzelf (verder) kan ontwikkelen. 
Met effectief en succesvol wordt dan bedoelt: in staat om het beste uit jezelf te halen, met respect 
voor anderen en je omgeving. Dit gedachtengoed bleek zo universeel, dat het jaren later verder 
is uitgewerkt voor kinderen, tieners, gezinnen en een proces voor basisscholen waarin kinderen 
deze gewoonten op een speelse manier ontwikkelen. En omdat het gewoonten zijn, werkt het van 
binnen naar buiten.

Van binnen naar buiten 
 
De eerste drie gewoonten gaan namelijk over: jezelf. Ze maken je bewust van het feit dat je zelf 
de regie hebt over je leven en dat je geluk vaak een optelsom is van je eigen keuzes, niet van de 
omstandigheden. Die eerste drie gewoonten gaan ook over doelmatigheid (zonder doel kun je 
tenslotte overal uitkomen) en integriteit (doe je ook wat je met jezelf hebt afgesproken?) En over: 
wat is nu écht belangrijk? Waar heb ik mijn focus?  
 
Als dat (van binnen) goed is ontwikkeld, sta je stevig en kun je werken aan het ‘contact met  
anderen’. Daar gaan de gewoonten 4, 5 en 6 over: hoe doe ik dat? Sta ik open voor andere  
meningen en zienswijzen, geef ik anderen ook ruimte? Luister ik met de intentie om te begrijpen? 
Waardeer en gebruik ik verschillende ideeën of stoor ik me er vooral aan?  
 
En tenslotte de zevende gewoonte: zorg ik goed voor mezelf, ben ik wel in balans? Fysiek, mentaal,  
sociaal, en spiritueel - alle dimensies van een mens moeten worden gevoed. Alleen dan kun je 
een bijdrage leveren in de wereld. Dat kun je maar beter jong leren. 
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hier gebeurt het

BEGIN BIJ JEZELF

ZORG GOED VOOR JEZELF

WERK DAARNA
GOED SAMEN

Gewoonte 7

Gewoonte 6

Gewoonte 5

Gewoonte 4

Gewoonte 3

Gewoonte 2

Gewoonte 1

De boom van de 7 gewoonten

HOUD DE ZAAG SCHERP  
Evenwicht voelt het best

EERST BEGRIJPEN,  
DAN BEGREPEN WORDEN  

Luister voordat je praat

BEGIN MET HET  
EINDDOEL VOOR OGEN 

Maak een plan

WEES PROACTIEF  
Je maakt je eigen keuzes

CREËER SYNERGIE 
Samen is beter

DENK WIN-WIN  
Zoek naar voordeel voor iedereen

BELANGRIJKE ZAKEN EERST  
Eerst werken, dan spelen

Universele en tijdloze principes 
 
Van binnen naar buiten dus, gedreven door eenvoudige, maar universele, tijdloze principes.  
Die zeggen ook: verbeter de wereld en begin bij jezelf. Wie ben jij en wat kun jij bijdragen?  
Zo mooi en logisch. 

The Leader in Me biedt je als basisschool een structuur om kinderen op een speelse manier deze  
gewoonten aan te leren, binnen de praktijk van alledag. We waren het er allemaal over eens dat 
dit voor ons dé manier was. Tegelijkertijd realiseerden we ons dat het een enorme uitdaging  
zou zijn. Werken met de 7 gewoonten is namelijk niet heel veel lesgeven, maar vooral voorleven.  
De leerkrachten moeten ‘de gewoonten doen’ en daarmee tot leven brengen. Ja, ook op die  
manier gaat het van binnen naar buiten. In oktober 2012 gingen we van start. Een prachtig  
groeiproces was het gevolg.
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  1 Omdat het ‘van binnen naar buiten’ werkt 
  Het gaat over eerst werken aan jezelf, eerst kijken naar jezelf, naar  je  
  keuzes, je verantwoordelijkheden, je doelgerichtheid en je integriteit  
  en dan pas naar de ander en naar jouw relaties met anderen. 
 
  2 Omdat het geen lesboek of handleiding is  
  Het leven en de mensen zelf zijn het lesmateriaal. De leerkrachten  
  doen voor en brengen aan de hand van dagelijkse gebeurtenissen  
  de 7 gewoonten tot leven, in gesprekken met de kinderen, klassikaal  
  en individueel.  
 
  3 Omdat het iedereen in de school een     
  gemeenschappelijke taal biedt 
  Het is een houvast voor de hele pedagogische én didactische  
  aanpak. Leerkrachten blijven doen wat zij deden maar geven er   
  nieuwe, gemeenschappelijke woorden en inhoud aan.  
 
  4 Omdat het is ingebed in de praktijk van alledag 
  Het is vooral anders kijken naar wat u nu al doet zodat leerlingen  
  maximaal kunnen oefenen in persoonlijk leiderschap. De aandacht  
  voor leiderschapsgewoonten wordt bovendien verbonden aan  
  andere onderwijsdoelen binnen uw school. 
   
  Ik zie veel en veel meer ‘samen’ dan hiervoor. Ik zie meer empathie  
  en respect. Ik zie kinderen conflicten oplossen van binnenuit:  
  niet omdat het zo moet, maar omdat het in hen is gezaaid en tot  
  bloei gekomen. Ik zie collega’s groeien, als mens en als professional.  
  Ze komen tot rust in het houvast dat de 7 gewoonten bieden.  
  Ik zie ouders een nieuwe boost krijgen in hun opvoeding. En, niet  
  onbelangrijk, thuis zijn de 7 gewoonten ook heel goed toepasbaar.

Waarom Anne Arink gekozen heeft 
voor The Leader in Me 
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hier gebeurt het

In oktober 2012 kozen we er bij CBS Instituut 
Coolsma in Driebergen voor om te gaan  
werken aan de sociale competenties  
van onze leerlingen met hulp van de  
procesmatige aanpak The Leader In Me. 
Het team leerkrachten zei er unaniem  
‘ja’ tegen en dat moest ook wel, want bij  
hen moest het vandaan komen, zij zijn  
de dragers. Dat wil zeggen: zij zijn degenen  
die voorleven, inspireren, borgen en creatief moeten leren omgaan 
met dit sublieme gedachtegoed uit hét managementboek van de jaren ’80,  
nu vertaald naar kinderen vanaf 4 jaar.

Deel 3: van start 

Op weg naar een  
veilig, sociaal  
schoolklimaat 

Voordat we met The Leader in Me van start zouden gaan, hadden we twee voorwaarden gesteld.  
Namelijk dat iedereen een ja-gevoel had bij het gedachtengoed en de voorgestelde werkwijze 
en de bereidheid zou tonen om met zichzelf aan de slag te gaan, om naar zichzelf te kijken, 
eventueel overtuigingen te herzien en gewoonten te veranderen. Iedereen gaf zijn ‘ja’-woord en 
naar de kick-off werd reikhalzend uitgekeken.
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Eerst kijken naar jezelf en elkaar 
 
Centraal in de hele The Leader in Me gedachte staat het voorbeeldgedrag van leerkrachten.  
Zij zijn  degenen die de 7 gewoonten tot leven brengen, ze ‘modellen’. Een feit is dat iedereen 
natuurlijk al  gewoonten hééft. Door ‘ja’ te zeggen en daarmee aan de slag te gaan, komt het team 
allereerst in een (afwisselend) individueel en collectief reflectieproces terecht: hoe effectief zijn 
mijn en onze gewoonten?  

Met welke bril op kijk ik eigenlijk naar het leven? Naar leerlingen? Naar ouders en collega’s?  
Hoe zie ik mezelf? Hoe zou ik (bijvoorbeeld door mijn leerlingen) gezien willen worden? Welke 
(onbewuste) overtuigingen bepalen mijn handelen, en dus de resultaten die ik daarmee behaal?  

Wat wil ik feitelijk met dat ene kostbare leven van mij? En wat wil ik in mijn professie op school? 
Wat droom ik? Wat is echt van belang? Wat kan ik en willen wij als team werkelijk bijdragen aan 
het leven en leren van onze leerlingen?  

Na het zicht krijgen op eigen en elkaars overtuigingen (paradigma’s), werden vervolgens  
alle 7 gewoonten diepgaand uitgewerkt en ervaren in het team - nog zonder de leerlingen.  
Om de gewoonten te kunnen voorleven, is het van groot belang om eerst zelf te ervaren wat  
de leerlingen straks ook te doen krijgen. Deze werkwijze is treffend én confronterend.  
Het gaat ook ergens over, namelijk over essenties. Over onze drijfveren en het ‘waarom doen  
we dit eigenlijk?’ en het ‘waarheen ben ik nu precies op weg?’. Het mooie van de antwoorden 
op deze vragen is daarna, dat ze blijvend de weg wijzen: Oh ja, da’s waar ook, daarom doen  
we dit!

Intensief, 
waardevol, diepgaand 

en uitdagend.  
Rode konen van 

inspanning, enthousiasme 
en mooie 

ontwikkelgesprekken, 
dat is wat ik zag 

in het team.
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De kracht van paradigma’s 
 
Hoe je de wereld ervaart en beleeft wordt 
voor een groot deel bepaald door de bril 
waardoor je kijkt. Die bril bepaalt hoe je  
dingen ziet en vervolgens dus ook wat je 
doet - of niet. 
Je paradigma’s zijn daarom in feite bepalend 
voor resultaten die je behaalt in het leven.

Wat zie je?

Jong meisje of oude vrouw? 
Exact dezelfde beeldinformatie kan tot 
verschillende interpretaties van de 
hersenen leiden.

Wat willen we leerlingen leren en meegeven?

De visie op persoonlijk leiderschap en sociale vaardigheid - bij jezelf en bij leerlingen - werd in 
het team ook aangescherpt. Wat willen we  leerlingen leren en meegeven? Welk gedrag willen we 
bij leerlingen zien en: welk gedrag zien de  leerlingen straks bij de volwassenen, de  leerkrachten 
op onze school? Wat leven zij voor en wat is het ijkpunt, ofwel onze missie, het liefst opgetekend 
in slechts enkele zinnen, die steeds als ons kompas kan dienen als we weer voor een keuze-
moment staan, een t-splitsing? 

Intensief, waardevol diepgaand en uitdagend. Rode konen van inspanning, enthousiasme en 
mooie ontwikkelgesprekken, dat is wat ik zag in het team. Vallen en opstaan, zoeken en vinden. 
Openheid en veiligheid groeide, doordat iedereen zich committeerde aan dit proces en het  
bij de wortels begon. De richting werd steeds duidelijker. Doordat we het avontuur, de reis  
aangingen in het vertrouwen dat we niets zouden doen wat niet bij ons of onze school paste.  
The Leader In Me biedt namelijk altijd maatwerk en accenten kunnen worden gelegd waar dat  
een school past.
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Uiteindelijk, na bijna een schooljaar, werd  
een plan gemaakt om de introductie bij de 
leerlingen te gaan doen. Het ‘hoe’ dus,  
de werkafspraken. We bedachten een concreet  
en praktisch tijdpad van 7 weken tussen  
zomer en herfst, startend in de eerste week 
na de zomervakantie. Iedere week stond een 
gewoonte centraal, zodat we er stap voor stap 
mee aan de slag konden gaan. Met allerlei 
lesideeën per week. En ook: met een ouder- 
informatieavond over de 7 gewoonten.  
 
We besloten om met elke klas  ontwerpen  
te maken van een eigen klassen7-gewoonten-
boom. Daar konden we de gewoonten in  
hangen, zichtbaar als geheugensteuntje.  
Maar ook konden we daar de klassendoelen  
evenals de leerlingendoelen in hangen,  
zowel leerdoelen als persoonlijke doelen.

Voorbeeld van een 
klassen7gewoontenboom  

bij Coolsma.
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In de boom hangen 
de persoonlijke doelen
van de leerlingen 
van de klas.

We wilden ook een zichtbare groepsmissie 
maken in elke klas: “wat voor ’n groep willen 
we zijn?”.  We communiceerden over onze 
ideeën, visie en plannen in de nieuwsbrief 
van de school en zorgden voor titels van  
boeken, artikelen en voorbeelden van  
geslaagde lessen over de 7 gewoonten op  
de website, zodat belangstellenden zich  
konden  informeren. Het ging stromen!
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Omgaan met verschillen in het team

Natuurlijk was het spannend. Voor iedereen, maar ook: voor de één spannender en lastiger  
dan voor de ander. Geen wonder. We zijn allemaal  anders en kijken allemaal verschillend naar 
de wereld om ons heen. We hebben allemaal ‘eigenaardigheden’ en kwaliteiten, dus erg veel 
anders dan de dynamiek in een klas leerlingen is dat niet. Niemand is perfect en DE waarheid 
bestaat niet. Er is geen goed en geen fout, er ís wat er is.

Van het begin af aan hebben we besloten de verschillen te koesteren en nieuwsgierig te blijven 
naar elkaar. “Hé, jij denkt anders. Interessant, vertel!” Geen competitie, maar een win-win  
mentaliteit werd meer en meer een leidende gewoonte.

Vanuit dat startpunt werd steeds gewerkt en werden nieuwe stappen gemaakt en ideeën  
ontwikkeld. Zo werden er in intervisiegroepjes regelmatig ervaringen met elkaar gedeeld, ideeën 
uitgewisseld en tips gegeven. Verschillen waren er en mochten er zijn. Als iedereen z’n eigen 
stappen maar bleef zetten en dat gebeurde!

Een prachtig groeiproces kwam tot stand

Mijn zoektocht naar een manier om te werken aan sociale vaardigheden leidde tot een prachtig 
groeiproces op school. Een gezamenlijke taal die langzaam maar zeker de cultuur van de school 
beïnvloedt en vormt. Het bleek onze weg naar een initiatiefrijk, veilig en sociaal klimaat.

 

Deel dit ebook:

15Op zoek naar een manier om te werken aan sociale vaardigheden op de basisschool

https://www.linkedin.com
https://twitter.com
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Deel dit ebook:

Voor iedereen
die meer wil weten 

over deze 
pedagogische lijn 

voor scholen.
www.cps.nl/uitgeverij

Als team 
of persoonlijk 

aan de slag met 
de 7 gewoonten.

www.cps.nl/7habits

   Al 53 scholen werken m
et de 7 gewoonten van Covey.Geinspireerd 

geraakt?
Maak dan eens een 
afspraak of kijk op

 www.cps.nl/theleaderinme

Het boek

Meer informatie, interessante blogs 
of om een presentatie 
op uw school aan te vragen.
www.cps.nl/theleaderinme
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