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JOSEPH OUBELKAS
over PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

Bekijk de video van Joseph. Let op de volgende 
puntenen beantwoord de volgende vragen - individueel, 

samen, in een groepje of misschien klassikaal

   Joseph vertelt een indringend, persoonlijk verhaal. Wat doet dat verhaal met jou 
als luisteraar? 

   Als jullie deze film in de klas bekijken: wat doet het verhaal van Joseph met de 
sfeer in de groep? 
   Denken jullie dat dit soort verhalen zaken bespreekbaar maken die anders niet zo 
snel in een gesprek naar voren komen?  

   Wat is de onderliggende boodschap van Josephs verhaal? 

   Joseph zegt dat zijn moeder aangeeft dat hij zelf ‘doelen’ moet bepalen.
   Waarom vertelt hij dat, denk je? 
   Kun je een situatie beschrijven waarbij je jezelf 
ook doelen stelt of hebt gesteld? 
   En welke waren/zijn dat?

   Het thema van deze toursessie is ‘persoonlijk 
leiderschap’. 
   Wat betekent persoonlijk leiderschap volgens jou? 
   Wat heeft het verhaal van Joseph met persoonlijk 
leiderschap te maken? 
   Wat is de link tussen persoonlijk meesterschap en 
persoonlijk leiderschap?

   Wat zou je als leerkracht in opleiding concreet 
kunnen doen met de boodschap van Joseph? 
   Hoe kan je deze meenemen naar de klas waar 
je lesgeeft? 
   Welke inspiratie kan je er uithalen voor je lessen? 
   En voor je eigen houding naar je leerlingen toe? 
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VRAGEN BIJ DE VIDEO



   In andere collegetour-sessies wordt er door Jolanda van den Berg (moderator) 
en de spreker een selectie gemaakt van de vragen. Joseph doet dit op een andere 
manier: hij gaat alle vragen af. 
   Wat zegt dit over de manier waarop hij met mensen omgaat? 
   Kun je daar iets mee voor je onderwijspraktijk? 

   Joseph is iemand die mensen weet te inspireren en die op een natuurlijke manier 
mensen met elkaar verbindt. 
   Wat voor soort ‘leider’ ben jij als je voor de klas staat? 
   Hoe inspireer jij je leerlingen? 

   Vind je dat je thuis en voor de klas, ‘dezelfde’ persoon bent of zijn er zaken die je, 
als je voor de klas staat, juist niet, wel of heel anders doet dan in je ‘privéleven’? 
Waarom? 
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VERWERKINGSOPDRACHT
PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

‘Persoonlijk meesterschap’ betekent dat je jezelf in je professionele rol als leraar 
kunt zien: je kent jezelf, je weet welke invloed jouw houding en acties hebben op 
de klas die jij lesgeeft en hoe je je eigen kwaliteiten het beste kunt inzetten. Het 
ontwikkelen en gebruiken van je persoonlijk leiderschap is hierbij essentieel. 

In deze opdracht sta jij zelf centraal. Je bekijkt jezelf en je eigen 
persoonlijkheid en zet uiteen welk effect jij hebt op individuele leerlingen 
en de klas. Daarna doe je hetzelfde voor een medestudent. Zien jullie 
overeenkomsten en waar zien jullie verschillen? Zijn er zaken waar je nog niet 
eerder over nagedacht en je nu van jezelf ‘ziet’? Zijn er aspecten in je lesgeven 
die je nu beter begrijpt? Belangrijk is dat je zowel je sterke als je minder sterke 
eigenschappen kunt zien. Als leerkracht moet je weten waar je kwaliteiten liggen en 
wat je aan jezelf zou kunnen ‘verbeteren’ om zo te groeien in je vak en nog meer 
voor je leerlingen te kunnen betekenen. 

Persoonlijk leiderschap ontwikkelen betekent jezelf  beter kunnen ‘zien’, en weten 
hoe je jezelf moet bijsturen om je doelen te halen! 

Schrijf- en samenwerkingsopdracht 

Z.O.Z voor de stappen in deze opdracht 



  Werk in tweetallen.  

  Beschrijf eerst jezelf en maak daarbij gebruik van onderstaande vijf kenmerken                     
  (één A4). Deze kenmerken worden samen ook wel de ‘big  five’ genoemd, omdat 
het deze karaktereigenschappen zijn die het sterkst je persoonlijkheid bepalen. 
Hoe zitten deze kenmerken in jouw karakter verweven? Hoe uit zich dat? Geef 
concrete voorbeelden.  Denk bijvoorbeeld hoe je met schoolopdrachten omgaat, 
of je makkelijk een praatje maakt met vreemden en of je in een groep de leiding 
neemt of eerder een afwachtende houding aanneemt. Hou in je achterhoofd dat bij 
onderstaande punten het één niet ‘beter’ is dan het andere: het betekent gewoon 
dat je op een bepaalde manier gevormd bent. Hoe beter je die vorm kent, hoe 
beter je professioneel kunt handelen.
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• Extravert vs. introvert
Zoek je graag gezelschap, kikker je op door aanwezigheid van anderen en ben 
je sterk emotioneel bij hen betrokken? Dan ben je extravert. Als je liever je ei-
gen weg gaat, wat meer afstand bewaard en gereserveerder bent, ben je eerder 
introvert. 

• Meegaand vs. dominant
Pas jij je aan aan je omgeving, of is het eerder andersom? Als je dominant bent, 
ben je doorgaans competitiever en kom je op voor jezelf. Als je wat meegaander 
bent, heb je vaak de neiging met anderen mee te denken, ben je coöperatief, 
behulpzaam en bescheiden. Het betekent dat je ruimte 'geeft', terwijl  meer 
dominante mensen ruimte 'nemen'. 

•	 Ordelijk	vs.	wanordelijk
Als je gedisciplineerd werkt en waarde hecht aan regels en het nakomen van af-
spraken, ben je ordelijk. De tegenovergestelde karaktertrek kenmerkt zich door 
grotere flexibiliteit, impulsiviteit en wat minder waarde hechten aan (externe) 
regels. 

•	 Emotioneel	stabiel	vs.	onrustig
Wat laat je zien in emotionele of stressvolle situaties? Ben je emotioneel stabiel 
en moeilijk van je stuk te brengen? Als je emotioneel stabiel bent, ben je door-
gaans opgewekt en ontspannen. Als je een onrustiger karakter hebt, voel je je 
eerder uitgedaagd en ben je vaak wat prikkelbaarder. Dat betekent ook dat je 
heftiger kunt reageren op emotionele situaties.  

•	 Behoudend	vs.	innovatief	
'Behoudende' mensen zijn vaak praktischer en nuchter. Ze hebben een voorkeur 
voor het 'oude' en vertrouwde, zijn analytisch en lossen problemen op door 
logisch denken. Als je aan de innovatieve kant zit, sta je meer open voor ve-
randeringen, ben je nieuwsgierig en avontuurlijk. Het betekent dat je een rijke 
fantasie hebt. 



  Doe nu hetzelfde voor je partner, zonder dat je het stuk dat je over zelf hebt
  geschreven laat lezen — zo bekijken jullie elkaar met een open blik. 

  Wissel beide stukken uit— het stuk over jezelf en die over de ander — als je klaar                                     
  bent. Wat komt er overeen? Heeft de ander zaken opgeschreven die je niet 
verwacht had? Of juist iets gezien waar jij zelf heel anders over denkt en visa versa? 

  Schrijf een reflectie (één A4) waarin je aangeeft welke nieuwe inzichten je over  
  jezelf hebt opgedaan. Geef ook aan wat  jouw ‘karakterprofiel’ betekent of kan 
betekenen voor de omgang die je hebt met je leerlingen. Bedenk bijvoorbeeld 
of je makkelijk uit het veld bent te slaan en wat dat betekent voor de sfeer in je 
klaslokaal. Ga je snel en makkelijk in gesprek met mensen en heb je weinig moeite 
om in gesprek te blijven? Hoe is dat van invloed op je relaties met individuele 
leerlingen en je positie in de klas? Ben je dominant en heb je de leiding in de klas, 
of wacht je liever af op waar leerlingen zelf mee komen en denk je vervolgens met 
hen mee? Al met al: hoe stel je je op als leerkracht? Waar zie jij je sterke punten en 
waarin zou je jezelf nog kunnen verbeteren?  
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Wil je meer weten over big five en een online persoonlijkheidstest 
doen? Er zijn meerdere websites te vinden, kijk bijvoorbeeld op: 

www.123test.nl/bigfive

SUCCES!!

www.respecteducation.me


