
 

 

Visie 
  
In 2015 heeft het Kesper College besloten een LeaderInMe school worden. 
  
Waarom The LeaderInMe? (TLIM) 
Het Kesper College wil jongeren opleiden tot zelfstandige individuen die zich staande kunnen 
houden in onze ingewikkelde maatschappij. We willen daarom jongeren (en hun ouders) helpen 
om regisseur te worden van hun eigen leven. Hiervoor gebruiken wij de methode 'The Leader In 
Me' (TLIM), gebaseerd op de '7 Gewoonten' van de Amerikaan Covey. Leerlingen worden hierin 
uitgedaagd om hun talenten ten volle te benutten en te ontwikkelen. 
Ze worden ook medeverantwoordelijk gemaakt voor hun eigen leerproces. Zij leren zelfsturend te 
zijn en goed en effectief samen te werken. 
  
Niet alleen de medewerkers van het Kesper College zijn getraind in de '7 Gewoonten' van TLIM. 
Ook ouders worden hierin getraind. 
Ouders en docenten hebben een gelijkwaardige verantwoordelijkheid om de '7 Gewoonten' voor te 
leven, uit te leggen en toe te passen in het dagelijks leven. 
  
7 Gewoonten van effectieve mensen. 
Het uitgangspunt van TLIM is dat je de invloed op je leven kunt vergroten door (zelf-)leiderschap te 
tonen. Hoewel de wereld niet maakbaar is, kun je leerlingen wel de gewoonten meegeven 
waarmee zij leren om zichzelf te ontwikkelen. Daarmee worden zij minder afhankelijk van de 
wereld om hen heen en kunnen zij zelf de regie nemen. Covey omschrijft 7 eigenschappen 
(gewoonten) die mensen succesvol maken: 
  
1. Wees proactief (vooruitziend) – Neem de verantwoordelijkheid; 
2. Begin met het eind in gedachte – Omschrijf je missie en je doelen; 
3. Belangrijke zaken eerst – Doe de belangrijkste dingen eerst; 
4. Denk win-win – Ga ervan uit dat iedereen kan winnen; 
5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden – Luister (écht) naar mensen; 
6. Synergie (versterkende samenwerking) – Als je samenwerkt, bereik je meer; 
7. Houd de zaag scherp – Vernieuw jezelf regelmatig. 
  
Anders kijken 
Vanuit het gedachtegoed van TLIM kijken wij anders naar het onderwijsproces dan voor 2015. Er 
vindt een verschuiving plaats waarbij niet langer de leerkracht, maar de leerling leidend is in 
zijn/haar eigen onderwijsproces en ontwikkeling. 
Dat is een grote omslag en vraagt in de basis een compleet andere benadering van jongeren door 
ons als professionals en ouders. 
Veel jongeren zijn bijvoorbeeld gewend dat alles gefaciliteerd wordt en dat ze zelf vooral kunnen 
mopperen als het even niet gaat zoals ze hadden gedacht. In de oude situatie droeg de school hier 
actief aan bij door hier steeds in mee te gaan. 
Zoals gezegd moeten leerlingen zelf regie gaan pakken en verantwoordelijk worden voor het 
slagen van de schoolperiode. 
Toetsen inhalen/herkansen, extra hulp krijgen bij een moeilijk vak, huiswerk plannen, toetsen 
inplannen, de jongeren gaan hier zelf, met coaching van ouders en docenten, actief mee aan de 
slag. 
  
Denktank 
Met behulp van een TLIM-Denktank gaat het Kesper College TLIM implementeren en verankeren 
in de dagelijkse gang van zaken en de lessen. 
De Denktank bestaat uit leerlingen, ouders, medewerkers van school en een coach vanuit CPS 
(www.cps.nl). 
De Denktank bewaakt het proces, stelt plannen op om het proces mogelijk te maken en omschrijft 
hoe ervoor gezorgd wordt dat de plannen worden uitgevoerd. Bovendien bewaakt de Denktank dat 
de veranderingen geborgd worden. Hierbij worden steeds anderen van buiten de Denktank 
betrokken. 

http://www.cps.nl/


 

 

 
Klankbordgroep 
Er is een klankbordgroep van leerlingen die de denktank van informatie voorziet. Daarnaast 
bedenkt deze groep plannen om TLIM te ontwikkelen en voert deze plannen ook uit. Er is een 
nauwe samenwerking tussen de Denktank en de klankbordgroep van leerlingen. 
 
Van 'leerkracht is leidend' naar 'leerling is leidend' 
Uiteindelijk is het hele traject erop gericht dat de leerling de regie pakt over zijn eigen 
onderwijsproces en leven. 
Wij willen dan ook het paradigma van leerkracht is leidend veranderen in leerling is leidend. 
  
Bij alle activiteiten geldt steeds: 
Leerlingen tonen initiatief ten aanzien van hun eigen leerproces, hierbij gesteund en gestimuleerd 
door de docenten en de ouders. Dit initiatief blijkt bijvoorbeeld uit het volgende: 

- Leerlingen vragen actief om hulp 

- Leerlingen bedenken oplossingen voor 'problemen' (bijvoorbeeld: inhalen toetsen, huiswerk 
weten, actie vragen wat er gemist is als een leerling iets heeft gemist. Of (nog mooier) actief 
aanbieden om te helpen als een klasgenoot iets heeft gemist) 

 
2021  
In 2021 is de school doorgegroeid naar een volwaardige Coveyschool. De school voldoet de 
school aan de 9 criteria die Covey hier aan stelt. 
Deze criteria zijn: 
 
1. Er is een stuurgroep die het proces bewaakt en aanstuurt. Dat is bij ons op school de 

denktank.  
2. Leiderschap in de school 

Leiderschap is in het dagelijks leven van de school duidelijk aanwezig. Zowel fysiek als in 
gedrag van de ‘bewoners’ van de school 

3. Covey in de lessen 
 In de manier van lesgeven wordt een groot beroep gedaan op het leiderschap van 
de leerlingen en de docent. 

4. Coveygedrag is verankerd in de hele organisatie en het onderwijsaanbod 
5. Leiderschap van leerlingen 

 Alle leerlingen krijgen de kans om hun leiderschap te laten zien en worden hier ook 
in gestimuleerd. 

6. Ouders en gemeenschap 
 Ouders worden vraagbaak voor (nieuwe) ouders. Alle ouders krijgen de kans om 
door school getraind te worden in het Coveygedachtengoed en worden ambassadeur. 

 Er zijn activiteiten waarbij de buurt betrokken wordt. 
7. Leiderschapsactiviteiten en inspirerende evenementen 

 Een keer per jaar organiseren de leerlingen van school een inspiratiedag. Ouders 
en docenten ondersteunen hierbij.  

8. De voortgang in het bereiken van de leerdoelen en de andere doelen is geborgd in een portfolio.  
9. Meetbare resultaten  

 Er is een document waarin wordt bijgehouden wat de status is van TLIM. Dit 
document wordt steeds bijgewerkt.  
De schoolleider is de eigenaar van het document en bewaakt het proces. De denktank 
voorziet de schoolleider van de informatie die nodig is. 

 
 
  
  
Slotgedachte 
De overgang naar een Coveyschool  is een mooi en spannend proces. We werken met passie en 
enthousiasme naar ons uiteindelijke doel: Een school die voor en van leerlingen is.  


