
Waarom Leader in Me (LIM)? 

 
‘Het beste wat je kunt worden, is jezelf’ 

 

Uitgangspunt van de 7 gewoonten is dat je de invloed op 

je leven en omgeving kunt vergroten door persoonlijk 

leiderschap. Het gaat erom leerlingen gewoonten aan te 

leren die hen helpen zichzelf te ontwikkelen. Het 

ontwikkelen van zelfleiderschap.  

 

Deze helpen om: 

 Op basis van keuzemogelijkheden en argumentatie, zelf 

verantwoorde beslissingen te nemen 

 Tijd zinvol te besteden 

 Bewust te worden van eigen zijn en kunnen; elkaar te 

begrijpen en relaties op te bouwen en te onderhouden 

 De kracht van samenwerken te ontdekken en te 

gebruiken. 

 

Kortom: leiderschap is vanuit een positief zelfbeeld ruimte en tijd krijgen om verantwoor-

de keuzes te maken, voor jezelf, de ander en je als totaal mens te ontwikkelen.  

 

Wat willen we onze leerlingen leren met de 7 gewoontes:  

 

 

Gewoonte 1 WEES PROACTIEF 

 

 

 Ik heb verantwoordelijkheidsgevoel. 

 Ik neem initiatief. 

 Ik kies mijn gedrag, houdingen en stemmingen. 

 Ik geef anderen niet de schuld van mijn fouten. 

 Ik ben alleen te kwetsen als ik daarvoor kies. 

 

 

 

Gewoonte 2 BEGIN MET HET EINDDOEL VOOR OGEN 

 

 

Ik plan vooruit en stel doelen. 

Ik doe betekenisvolle dingen en maak een verschil. 

Ik ben een belangrijk onderdeel van mijn groep en draag bij aan de 

visie en missie van mijn school, en ik doe mijn best om een goede 

burger te zijn. 

 

 

 

Gewoonte 3 BELANGRIJKE ZAKEN EERST 

 

 

Ik besteed mijn tijd aan dingen die het belangrijkst zijn. 

Dat betekent dat ik nee zeg tegen dingen waarvan ik weet dat ik ze niet 

moet doen. 

 Ik stel prioriteiten, maak een schema en volg mijn plan. 

 Ik ben gedisciplineerd en georganiseerd. 



 

 

Gewoonte 4 DENK WIN-WIN 

 

 

Ik kom op voor mijn eigen belangen zonder die van anderen uit 

het oog te verliezen. 

Ik stort regelmatig op de emotionele bankrekening van anderen. 

Wanneer er conflicten ontstaan, ga ik op zoek naar oplossingen 

die voor beide partijen werken. 

 

 

 

 

Gewoonte 5 EERST BEGRIJPEN DAN BEGREPEN WORDEN 

 

 

Ik luister naar de ideeën en gevoelens van anderen. 

Ik probeer dingen vanuit hun standpunt te begrijpen. 

Ik luister naar anderen zonder hen te onderbreken. 

Ik durf mijn ideeën naar voren te brengen. 

Ik kijk mensen aan wanneer ik met ze praat 

 

 

 

 

Gewoonte 6 CREEER SYNERGIE 

 

 

Ik waardeer de sterke punten van andere mensen en leer van hen. 

Ik kan goed opschieten met mensen, ook als zij anders zijn dan ik. 

Ik kan goed samenwerken in een team. 

Ik vraag andere mensen naar hun ideeën om problemen op te 

lossen, omdat ik weet dat we samen betere oplossingen kunnen 

bedenken dan ieder van ons alleen.  

Ik ben bescheiden. 

 

 

Gewoonte 7 HOUD DE ZAAG SCHERP 

 

Ik zorg voor mijn lichaam door gezond te eten, voldoende te 

bewegen en genoeg te slapen. 

 Ik breng tijd door met familie en vrienden. 

 Ik leer op veel verschillende manieren en op veel verschillende 

plekken, niet alleen op school. 

 Ik neem de tijd om anderen te helpen. 

 


