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Deugdzaam leiderschap
is inspirerend en werkt
door op alle niveaus in

de organisatie.
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Leiderschap is de goede dingen doen. 
Deugdzaam leiderschap is goede dingen 

doen om de goede redenen 
in verbinding met Allah.

Ike Amanatkhan

Deugdzaam leiderschap op de
islamitische school is een verander-
traject dat erop gericht is om u als

directeur te ondersteunen in
deugdzaam leiderschap. Zodat u

kunt floreren als leider en uw team
hierin kunt meenemen. In het
programma participeert u, uw

team en de leerlingen.

"Is de beloning
 van ihsaan, 
iets anders 

dan ihsaan?"
 

Koran 55:60
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Een gebrek aan ethisch leiderschap kan leiden tot reputatieschade voor de school en 
kan daarmee de school minder aantrekkelijk maken voor ouders, leerlingen, docenten 
en leveranciers. 

Hoe herken je een deugdzame leider in zijn werkomgeving?
De deugdzame leider is zich bewust dat hij een rolmodel is. Hij is gericht om gedrag te vertonen dat op alle
gebieden passend en aanvaardbaar is. Hij kent zijn kernwaarden. 
Hij is in staat om zijn kernwaarden uit te dragen binnen alle aspecten in zijn leven en daarmee ook op de
islamitische school.

1. De deugdzame leider is congruent: zijn denken, handelen en houding geven hetzelfde signaal af. Hij is
betrouwbaar, zegt wat hij doet en doet wat hij zegt.
2. Hij handelt vanuit verantwoordelijkheid niet vanuit status of macht.  Hij is aanspreekbaar op zijn gedrag.
3. Hij stimuleert de medewerkers om eigen doelen te formuleren. Hij moedigt ze daarbij aan en stuurt waar
nodig is bij.
4. Hij is consequent en behandelt iedere medewerker gelijk.
5. Hij kijkt vanuit talenten naar de medewerkers en brengt het beste van ze naar boven. 
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Deugdzaam leiderschap op de islamitische school
Ethisch oftewel deugdzaam gedrag zorgt voor een veilige en stimulerende werkomgeving waarin mensen gezond
en gemotiveerd zijn en vaak bovengemiddeld presteren. Leerlingen komen beter in hun recht in zo’n
schoolomgeving. U als bestuurder of directeur heeft hierin een belangrijke rol.

Met het programma Deugdzaam leiderschap op de islamitische school neemt Hayat counseling & coaching u als
directeur/bestuurder en uw team mee in een deugdzame aanpak via persoonlijke werksessies, teamworkshops en
coaching. Het is gericht op het gewenste gedrag; zo wordt er een cultuur gecreëerd die een nieuwe manier van
doen stimuleert. Binnen zes maanden groeien uw medewerkers onder uw leiding uit tot een vitaal en op elkaar
ingespeeld team dat haar eigen vraagstukken oplost.

Heeft u één van de volgende vraagstukken
• Hoe vergroot ik goed gedrag op school?
• Hoe boei en bind ik medewerkers?
• Hoe creëer ik een stimulerende en lerende werkomgeving?
• Hoe verlaag ik het ziekteverzuim?
• Hoe zorg ik voor minder incidenten op school?
• Hoe voorkom ik geweld op school?
• Hoe kunnen de docenten de leerlingen helpen bij het maken van morele afwegingen?
• Hoe kunnen docenten de leerlingen helpen reflecteren op gedrag en conflict oplossen?
• Hoe creëer ik een beter leef- en leerklimaat op school?

Dan is de deugdzame aanpak van Hayat counseling & coaching waarschijnlijk geschikt voor u en uw team.

De ethiek van u zelf, uw team en uw organisatie vergroten
Onderzoek toont aan dat in organisaties waar het management het goede voorbeeld geeft, significant minder
onethisch gedrag te zien is in de rest van de organisatie dan wanneer het management het verkeerde voorbeeld
geeft. Deugdzaam leiderschap binnen een school is het meest effectief als het top-down wordt ingevoerd.
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Welke innerlijke eigenschappen kenmerkt een deugdzame leider?
Deugdzame leiders kenmerken zich door hun opmerkzaamheid, wijsheid, compassie, moed inspiratie &
reflectie. Deze eigenschappen zijn in wezen bij iedereen aanwezig. Deugdzame leiders hebben deze
eigenschappers reeds gecultiveerd. Zij kunnen deze eigenschappen met gemak inzetten op de werkvloer
en in hun privéleven. Door een voorbeeld te zijn indeze  eigenschappen of door het te benoemen bij
anderen, ontwikkelen anderen ook deze eigenschappen.
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"Ethiek�op�school�is�inspirerend�en�werkt
door�binnen�de�organisatie

op�elk�niveau."

“God
verandert niet wat er in de mens is
zolang zij niet veranderen wat erin

henzelf is…”
Koran 13:11

 
6



De directeur/bestuurder ontvangt de eerste maand strategische sessies als voorbereiding op ‘rolmodel zijn’. 
Vervolgens wordt er een teambuilding-sessie georganiseerd met de directeur/bestuurder en zijn team. 
Daarna volgt een verdieping gericht op ontwikkeldeugden. 
Hierna volgt iedereen de train the trainer ‘Deugden in het onderwijs’.  
Vervolgens zullen er workshops zijn voor mentoren en hun mentorklassen.  
De laatste maanden kunnen medewerkers die daar behoefte aan hebben persoonlijke coaching- of
supervisiegesprekken voeren.

De aanpak

Als directeur/bestuurder wordt u zich bewust van uw deugdzaam leiderschap. U fungeert als het rolmodel 
voor uw team. Vervolgens begeleidt u het team als geheel en ieder teamlid bij ditzelfde groeiproces. 
Uw team zal dit weer uitdragen naar de leerlingen.

ca.��4-6�maanden

Deugdzaam leiderschap op de islamitische school is een holistische aanpak. Dit zorgt voor sneller resultaat en
blijvend effect. Het programma van Hayat counseling & coaching werkt op drie niveaus: directeur/bestuurder,
team en leerling. Met dit verandertraject slaan we tegelijkertijd bruggen tussen leerlingen van uiteenlopende
stromingen binnen de Islam.

Strategische
sessies teambuilding

verdieping
train�the�trainer
workshop
mentorklassen

�

coaching
supervisie

strategie�

team

operatio-
nalisatie

“En houd jullie allen stevig vast aan het koord van
Allah en wees niet verdeeld…” 

Koran�3:103
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• Het leef- en leerklimaat op school is vergroot en daarmee het gevoel van veiligheid en saamhorigheid.
• Het aantal incidenten is verminderd, ook omdat deze steeds vaker zelf opgelost worden, 
   zodat er geen melding nodig is.
• De directeur/bestuurder heeft zich ‘deugdzaam leiderschap’ eigen gemaakt.
• Het team opereert vanuit verantwoordelijkheid.
• Docenten hebben rustigere klassen.
• Iedere mentorgroep heeft kernwaarden waarnaar geleefd wordt.
• De medewerkers zijn het eens qua visie en werkwijze.
• Ze zijn overtuigd van het voordeel van samenwerken met deugdzaam leiderschap.
• Er is schoon schip gemaakt.
• Er kan doorgebouwd worden op een stevig fundament.

Het resultaat

“Ik werd enkel gezonden om de beste karaktereigenschappen te vervolmaken.” 
Profeet Mohammed (Al-Boechari)
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Over Ike
Door velen word ik therapeut of wereldverbeteraar genoemd. Uit
loopbaantesten kwam daar ook ‘pastoor’ en onderwijzer bij. De
rode draad? Ik  help anderen graag excelleren, zodat ze in staat zijn
‘de goede dingen om de goede redenen te doen’ in verbinding met
hun Bron.

Het werken aan deugdzaam leiderschap doe ik zowel op het
persoonlijke, professionele als spirituele vlak. Daar is een zoektocht
aan vooraf gegaan. Deze heeft mij geleid naar een helder
bewustzijn over levensbeschouwing en religie.

Mijn zoektocht leidde mij naar Louise Hay’s healing en
positieve filosofie. Door mijn interesse in de mens achter de mens
volgde ik de HBO opleiding Klinische Psychologie. En vanuit de
Islam werd ik geleid naar de opleiding van Koran van Kaft tot Kaft.
Alles kwam samen in The Virtues ProjectTM van Linda Kavelin-
Popov. Op basis hiervan ontwikkelde ik het programma
‘Deugdzaam leiderschap op de Islamitische school’.

Als gecertificeerde Master Virtues Project Facilitator, kan ik zeggen
dat deugden geen beperkende normen of vage waarden zijn, maar
(ziels) kwaliteiten (‘Al-Ihsaan’) waarin directeuren, docenten en
leerlingen kunnen uitblinken. Het zijn de bouwstenen van het
karakter. Zij helpen bij karaktervorming, bij het nemen van
beslissingen én bij het verbeteren van relaties.

Met mijn vriendelijke confronterende stijl, verzacht met humor,
ondersteun ik bij deze vorming.

Is uw interesse gewekt? Neem contact op! 
Of plan een afspraak in via mijn website.

Hayat counseling & coaching 
Heesterveld Business Hub Heesterveld 132-A  
1102 SC Amsterdam
06 395 767 62
www.hayatcc.nl 
info@hayatcc.nl

9


