
1. “Macht" gelinkt aan positie

2. Expertise

3. Geloofwaardigheid

4. Leiderschap

5. Management



Fred: “Ik maak me zorgen. Wie zal
er naar mij luisteren? Ik ben maar 
een doodgewone pinguïn. Ik moet
anderen proberen overtuigen
maar hoe????”



Alice: “Fred, je hebt gelijk. We hebben een
probleem. Ik zal een vergadering beleggen
met de leiders van de kolonie. We moeten hen 
duidelijk maken wat dit betekent voor de 
kolonie, zodat ze kunnen zien en voelen wat
er aan de hand is.”



No No: “Waarom doet iedereen zo
druk en waar maken ze zich zorgen
over? Dit is alleen maar slecht voor
mijn bloeddruk, maar ook voor de 
stabiliteit van de hele gemeenschap.”



Buddy: “Ik ben alleen maar oude
Buddy en begrijp niet wat er
bedoeld wordt met het smelten
van de ijsberg. Maar als je mijn
hulp kan gebruiken, dan zal ik dat
doen. Ik weet dat onze leiders het 
beste met ons voorhebben.”



De Professor: “Dit is 
allemaal erg fascinerend. Ik
ga uitzoeken wat er
gebeurd is, hoe het zover is 
kunnen komen en wat de 
beste optie is voor de 
toekomst.”



Louis: “Ik ben trots op het 
team dat dit probleem
onder de aandacht heeft
gebracht en zoekt naar
een oplossing. Ik ben ook
trots op de kolonie die bij
elkaar blijft ondanks alle
moeilijkheden.”



Scout: “Ik zal helpen om 
de juiste richting te
zoeken. Ik spring 
desnoods in de 
onbekende oceaan. 
Hopelijk staat er dan wel
eten klaar als ik terug
kom. Dit wordt sowieso
hard werken.”



Sally Ann: “Ik wil op mijn manier ook een held 
zijn. Alice vertelde me dat ik kan helpen door 
mijn ouders te overtuigen om de gidsen van 
eten te voorzien als ze terug komen. We maken
een heldenmaal klaar en vieren feest om hen 
aan te moedigen.”
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Louis Hoofd Pinguïn. Oud genoeg om wijs te zijn. Geduldig. Een beetje
conservatief. Niet snel beïnvloedbaar. Gerespecteerd door (bijna) 
iedereen. Slim (maar geen intelectueel zwaargewicht.)

De Professor Logische denker. Belezen. Gefascineerd door interessante vragen. Niet
de meest sociale vogel maar waarom zou je een sociale vogel willen zijn? 

Alice Praktisch. Vastbereaden. Op actie gericht. Geeft niet om status en
behandeld iedereen gelijk. Laat zich door niets of niemand intimideren. 
Slim (maar geen intellectueel zwaargewicht.)

Buddy Jongensachtig knap. Informele leider. Absoluut niet ambitieus. Geniet 
het vertrouwen van iedereen en is zeer populair (bij je vrouw 
waarschijnlijk net te veel). Zeker geen intellectueel zwaargewicht.

Fred Jong. Verbazingwekkend leergierig en inventief. Out of the box denker. 
Sober. Mooie snavel. Er zijn onvoldoende gegevens om zijn IQ te 
beoordelen.



Ben jij dé Fred, Alice, Professor of Buddy die we zoeken?

Stel je dan kandidaat voor onze identiteitsgroep!

We willen nadenken over de vraag:

Hoe kunnen wij de katholieke traditie
in onze school hertalen,

zodat ze begrijpelijk en betekenisvol is
voor mensen van vandaag en morgen?


