
Waardenvol onderwijs: zoek de verschillen of creëer een gemeenschap? 

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen Covey in de praktijk  

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen Covey  dragen bij aan de sociaal-

emotionele ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd. Zij leren omgaan met zichzelf en met 

anderen. Er worden vaardigheden ontwikkeld zoals het nemen van verantwoorde beslissingen, het 

herkennen van emoties bij zichzelf en de ander, het zorgen voor anderen, het aangaan van goede 

relaties met anderen en het vermogen om uitdagende situaties effectief op te kunnen lossen.  

Ons onderwijs moet immers geen beantwoording zijn van de vraag van de maatschappij, de inspectie 

of de geest van de tijd. Die vervliegen, veranderen of gaan voorbij. Ons onderwijs moet 

waardegericht, waardenvol zijn. Waarden zijn tijdloze principes; waarden zijn universeel; waarden 

vinden hun grondslag in Gods Woord. Ze dragen bij aan de vorming van het karakter. De zeven 

eigenschappen bevorderen dit proces. Deze pedagogische leerlijn is preventief van aard en richt zich 

op het sociaal-emotioneel leren. 

Werken met de zeven eigenschappen is geen methode, 

maar een manier van zijn. Het gaat verder dan een 

buitenkant van sociaal wenselijk gedrag of uiterlijke 

beleefdheid. In het onderwijs wordt een boom gebruikt 

om de zeven eigenschappen zichtbaar te maken. 

De eerste drie eigenschappen zijn gericht op het omgaan 

met jezelf. De wortels van de boom beelden dit af, die 

zorgen voor stevigheid. 

Eigenschap 1: Wees proactief 

Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt 

Eigenschap 2: Begin met het einddoel voor ogen  

Maak een plan 

Eigenschap 3: Belangrijke zaken eerst 

Eerst werken, dan spelen 

De daarop volgende drie eigenschappen gaan over het 

omgaan met de ander. Dit wordt afgebeeld in de stam. 

Veel SOVA-methoden beginnen hier: de oriëntatie op de ander. Maar wanneer wij zelf niet weten 

waar we 'ja' op zeggen, hoe kunnen we dan 'nee' zeggen tegen anderen? 

 

Eigenschap 4: Denk win-win - Er is genoeg voor iedereen 

Eigenschap 5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden - Luister voordat je praat 

Eigenschap 6: Creëer synergie - Samen is beter 

 

De kruin van de boom is de kroon van de zeven eigenschappen, namelijk: 'Houd de zaag scherp', 

oftewel: zorg goed voor jezelf. Evenwicht voelt het best, dit is bovendien voorwaardelijk om de 

gewoonten te kunnen toepassen.  

Eigenschap 7: Houd de zaag scherp - Evenwicht voelt het best. 



De rol van de leerkracht is hierin van groot belang. Bovendien kunnen de vaardigheden die door 

middel van de zeven eigenschappen worden verworven 'levensvaardigheden' worden genoemd. 

Daarnaast creëert deze basale, pedagogische leerlijn een gemeenschappelijke taal die als handvat en 

kapstok fungeert in de dagelijkse schoolpraktijk. De zeven eigenschappen beogen de groei naar 

volwassenheid: het oog hebben voor de ander, zonder jezelf daarbij uit het oog te verliezen. 


