
Nelson Mandela wordt algemeen beschouwd als een held, een 

wereldse heilige. Hij maakte Zuid-Afrika vrij en bracht onderdrukkers en 

onderdrukten samen op een nooit eerder vertoonde wijze. In 1993 

ontving hij de Nobelprijs voor de Vrede.

Hij liet daarbij zien te kunnen verbinden, activeren en inspireren.

De interactie met anderen gebruikte hij om de veranderingen in Zuid-

Afrika te realiseren. 

En jij? Hoe ga jij oefenen vanuit de gedachte en werkwijze van 

superheld Nelson Mandela? Pak dan een van deze uitdagingen op.

Superheld

Nelson Mandela: De verbinder



Steve Jobs, de grondlegger van Apple was ondernemer en 

wereldverbeteraar tegelijk. Als geen ander voelde Jobs aan waar de 

consument behoefte aan had of waar de consument behoefte aan zou 

krijgen. Zijn vasthoudendheid en overtuiging en oog voor finesse 

hebben bijgedragen aan het ultieme succes van Apple als het grootste 

computerbedrijf ter wereld. Daarbij was Jobs een fantastische spreker, 

aimabel en charismatisch tegelijk.

Zijn kwaliteiten als experimenten, innoveren maar ook ervaren ( leren ) 

zette hij in om zijn enorme zakelijk succes te bereiken.

En jij? Hoe ga jij oefenen vanuit de gedachte en werkwijze van 

superheld Steve Jobs? Pak dan een van deze uitdagingen op.

Superheld

Steve Jobs: De ondernemer



Socrates is de eerste echte filosoof van de Griekse Oudheid. Socrates 

zocht naar verdieping van kennis door de redelijke dialoog.

Dit door ideeën van alle kanten te testen en op de proef te stellen door 

middel van vraag en antwoord. ( overwegen, verantwoorden )

Zijn gesprekspartners verduidelijkten daardoor niet alleen hun ideeën, 

zij kwamen zo ook terecht bij nadenken over hun wijze van leven en 

hun diepere overtuigingen.( reflecteren, abstraheren ).

Deze socratische dialoog richt zich op gezamenlijke visieontwikkeling.

En jij? Hoe ga jij oefenen vanuit de gedachte en werkwijze van 

superheld Socrates? Pak dan een van deze uitdagingen op.

Superheld

Socrates: De reflector



Leonardo da Vinci was een schilder, beeldhouwer, wetenschapper, 

filosoof en uitvinder uit de Italiaanse Renaissance. Hij was een echte 

duizendpoot. Da Vinci reisde veel en werkte in opdracht van vele 

verschillende belangrijke families 

Leonardo Da Vinci verbond door zijn rijke ervaringen en expertise de 

wetenschap met de kunst. Om werkelijk creatief te zijn, moet je 

geïnteresseerd zijn in alle mogelijke gebieden in plaats van een expert 

op een gebied. Het onderzoeken en verdiepen van nieuwe 

mogelijkheden kenmerkte hem.

En jij? Hoe ga jij oefenen vanuit de gedachte en werkwijze van 

superheld Leonardo Da Vinci? Pak dan een van deze uitdagingen op.

Superheld

Leonardo da Vinci: De kenniswerker



Bij Maria Montessori stond de ontwikkeling van kinderen centraal. Ze 

zag dat kinderen, mits de omstandigheden juist zijn, zelf veel willen 

leren. Door hier de ruimte op af te stemmen en te zorgen voor de juiste 

materialen leerden kinderen niet alleen meer: ze ontwikkelden ook 

‘spontane zelf-discipline’. Haar ideeën worden dan ook vaak 

samengevat met de zin: “help mij om het zelf te doen”.

Haar visie op onderwijs scherpte zij aan op basis van eigen ervaringen 

en nauwkeurige observaties die vastgelegd werden. Zo kon het effect 

van acties wetenschappelijk onderzocht en onderbouwd worden. 

En jij? Hoe ga jij oefenen vanuit de gedachte en werkwijze van 

superheld Maria Montessori? Pak dan een van deze uitdagingen op.

Superheld

Maria Montessori: De leermeester


