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In onze vorige essays hebben we gereflecteerd op leiderschap in het onderwijs. We zijn aan het 

onderzoeken wat leiderschap en leidinggeven op school betekent. Onze zoektocht kent als start-

punt het boek van Donna Ladkin (2010). We hanteren als uitgangspunt dat leiderschap een proces 

is dat zich afspeelt tussen mensen. Het is een proces dat op bepaalde momenten in de interactie 

tussen mensen ontstaat of juist niet ontstaat. Het is een proces dat nooit volledig kan worden 

beheerst en altijd in bepaalde mate onvoorspelbaar blijft1. Het eerste essay beschreef dat wij niet 

op zoek gaan naar leiders of volgers, maar veeleer op zoek zijn naar momenten waarin beweging 

in de school ontstaat. Het tweede essay zijn we afgesloten met de opmerking dat er een mix van 

persoonskenmerken en vaardigheden zoals nieuwsgierigheid, communicatieve vaardigheden, kri-

tisch denkvermogen, creativiteit en verbeeldingskracht nodig is om leiderschapsmomenten te be-

nutten. Wij hebben daar de mentale wendbaarheid en het empathisch vermogen aan toe gevoegd.  

 

In dit essay maken we een uitstapje naar ‘geluk’. In eerste instantie zat dit onderwerp niet in ons 

schrijfplan. We vinden het onderwerp bijzonder genoeg om er wat langer bij stil blijven staan. 

Want iedereen heeft wel ergens een citaat paraat over geluk: ‘Geluk is wat je er op een bepaald 

moment onder verstaat’(Wim T. Schippers), ‘geluk is het verlangen naar herhaling’ (Milan Kundera) 

of ‘geluk is de dingen te laten zijn zoals ze zijn’ (Marcel Möhring).  

Waarom is geluk zo belangrijk? Veenhoven (2002) komt tot de conclusie dat gelukkige mensen 

meer open staan voor bedreigende informatie. Daarnaast concludeert hij dat van geluk een acti-

verende werking uitgaat, dat geluk mensen socialer maakt én de gezondheid bevordert.  

Geluk staat bij scholen niet altijd expliciet in het leerplan. Het maakt echter wel vaak deel uit 

van het verborgen karakter van de school. In documenten van scholen zien we dat vaak terug in 

zinnen als ‘enthousiast en tevreden personeel en leerlingen’, ‘we streven naar een plezierige om-

geving voor de leerlingen en docenten’ en ‘het spreekt vanzelf dat er alleen maar goed geleerd 

kan worden als er sprake is van een veilige, schone en aantrekkelijke leeromgeving. Dat is overi-

gens niet iets van de laatste jaren. In het beroemde verhaal van Theo Thijssen (Kees de jongen) 

uit 1932 lezen we dan terug: ‘M'n heerlijke, lieve, lastige stel, ik weet eigenlijk maar één ding: 

het jaar of wat dat ik jullie heb en dat jullie mij hebben, behoren wij enkel maar een gelukkige 

klas te zijn. En de rest is nonsens hoor, al zal ik dat júllie nooit zeggen.’ Het lijkt duidelijk: leraren 

en leidinggevenden willen natuurlijk niet alleen kennis overbrengen maar ook dat leerlingen, en 

collega’s, een leuke schooltijd hebben en een gelukkig mens worden. Kortom, voor ons aanleiding 

genoeg om met dit thema geluk in de school aan de slag te gaan! 

 

Het woord geluk heeft verschillende betekenissen. Het is daarom goed om het begrip eerst nader 

te verkennen, zodat we het kunnen gebruiken binnen de context van de schoolorganisatie.  

In het woordenboek vinden we de volgende definities van geluk: “gunstige loop van omstandighe-

den; voorspoed”. Daarnaast omschrijft het woordenboek geluk als (een) “aangenaam gevoel van 

iemand die zich verheugt”. Het zich verheugen heeft dan betrekking op het blij en vrolijk zijn.  

Hoewel deze omschrijvingen nog redelijk vaag zijn, geven ze ons wel een kader om het begrip 

geluk binnen de school te verkennen. Wat misschien wel meteen opvalt, is dat de eerste omschrij-

ving een zekere mate van passiviteit in zich heeft. Je zou bij deze omschrijving kunnen denken 

dat geluk iets is wat je overkomt of dat het afhangt van het toeval: de loop van de omstandighe-

den. Is dat werkelijk zo? Is geluk binnen de school of elders iets dat ons overkomt? Kan het ook 

 
1 De vorige essays zijn te downloaden via http://www.cps.nl/thema/voortgezet-onderwijs/sterke-school/essays-leiderschap . 

http://www.cps.nl/thema/voortgezet-onderwijs/sterke-school/essays-leiderschap
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zijn dat we daar zelf in bepaalde mate een verantwoordelijk voor hebben? Later in deze tekst 

komen we hier op terug. Voor nu is het genoeg om in ieder geval op te merken dat zowel de 

woorden voorspoed als het aangenaam gevoel lijken te verwijzen naar een bepaalde vorm van 

kwaliteit van het leven, naar de kwaliteit van het welzijn. Toch blijft het nog wel lastig om met 

geluk als begrip aan de slag te gaan. Er lijkt een zekere overlap te zijn met het begrip ‘tevreden-

heid’. Desmond Morris (2005) schrijft daar over: ‘de beste manier om het verschil tussen tevre-

denheid en geluk aan te duiden is door tevredenheid uit te leggen als het gevoel dat het leven 

goed is, terwijl geluk de sensatie is die we voelen als het leven ineens een stuk beter wordt’. 

Geluk wordt dan meer een vluchtige, voorbijgaande, ervaring en tevredenheid lijkt een kenmerk 

van duurzaamheid in zich te hebben. Overigens spreken we hier over gevoelens, maar geluk lijkt 

ook fysiek te meten. Op het moment dat je je gelukkig voelt gaat je hartslag drie tot vijf slagen 

per minuut omhoog, stijgt je huidtemperatuur met een tiende graad en de spanning in de spieren 

bij de ledematen verandert. Dit laatste lijkt een bevestiging van het idee dat geluk een plotseling 

opkomende  en tijdelijke ervaring is. Het is niet goed om voortdurend met een verhoogde hartslag 

rond te lopen! 

 

Het woordenboek heeft ons een stukje op weg geholpen om het begrip geluk te verstaan. Wat het 

ons geleerd heeft, is dat de begrippen geluk en tevredenheid door elkaar heen worden gebruikt 

en dat omstandigheden er toe doen. We gaan op twee benaderingen dieper in. De eerste benade-

ring bekijkt het geluk vanuit een meer biologische kant van het geluk: geluk als bevrediging van 

persoonlijke behoefte. De tweede benadering belicht de omstandigheden en de invloed op het 

individu. We kijken dus vanuit de ik naar de context waarin de ik zich bevindt. Overigens merken 

we hierbij op dat de omstandigheden maar voor 10% verantwoordelijk zijn voor ons geluk. Vandaar 

dat we bij de mens beginnen om vervolgens de context te beschouwen. 

 

De eerste benadering grijpt terug op de biologie. Het gaat hier over onze individuele basisbehoef-

ten. Zoals hiervoor al is beschreven betekent geluk voor iedereen iets anders. Dat zou te maken 

kunnen hebben met het bevredigen van de basisbehoeften van de mens. Morris onderscheidt een 

groot aantal van deze behoeften. Dit doet hij vanuit het perspectief van de evolutie van de mens. 

Hij geeft daarbij een aantal voorbeelden:  

1. Doelgerelateerd geluk. Dit zou terug te voeren zijn op het principe dat we vanaf de oertijd 

als jager de prooi wilden verslaan. Daarvoor was het van belang om een doel te stellen. 

De relatie met geluk, als euforisch moment, lijkt er in te liggen dat we een opwelling van 

geluk ervaren op het moment dat we ons doel hebben bereikt. Daarbij weten we dat dit 

maar een ogenblik duurt, maar het gevoel van voldoening bij het behalen van een doel 

kan leiden tot een duurzame tevredenheid. Overigens doet het er dan niet toe hoe hoog 

we onze doelen stellen, of hoe bescheiden ze zijn. Het is van groter belang dat we zelf 

het doel belangrijk vinden. 

2. Competitief geluk. Mensen vinden het plezierig als ze winnen. Leerlingen ervaren een op-

luchting of zijn trots op het moment dat een opdracht lukt of als ze een onverwacht hoog 

cijfer hebben gehaald. Individuen ervaren geluk als ze beter presteren dan de ander. 

3. Altruïstisch geluk. De biologie leert ons dat mensen een fundamentele, aangeboren, drang 

hebben om te helpen. Anderen helpen maakt ons gelukkig. Dit kan doordat leraren iets 

voor elkaar doen, samenwerken aan projecten of juist leerlingen helpen persoonlijke pro-

blemen op te lossen. 
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4. Cerebraal geluk. Deze vorm van geluksmomenten doen zich vaak voor wanneer er onver-

wacht iets nieuws wordt ontdekt. Het plezier zit er dan in dat je als leraar een intellectu-

ele uitdaging ervaart waarbij je steeds nieuwe vragen stelt. Overigens hoeven dat niet 

alleen instrumentele uitdagingen te zijn (de inrichting van de formatie) maar het kunnen 

ook creatieve uitdagingen zijn (het organiseren van theatervoorstellingen etc.). 

 

Uit welke basisbehoefte jij je geluk haalt is afhankelijk van wie je bent. Waar haal jij je geluk 

vandaan? 

 

Bij de tweede benadering gaan we uit van mogelijkheden en kansen in de context van het individu. 

De context is natuurlijk heel breed. Wij richten ons op de school. Binnen de context van de school 

spreken we over de mogelijkheden die er zijn binnen de school en de uiteindelijke resultaten 

daarvan. Het gaat dan over de kansen en mogelijkheden die je zelf herkent in je werk en wat je 

er mee kunt doen, de uitkomsten. De begrippen kansen en uitkomsten kunnen we verder uitwerken 

in een externe en interne gerichtheid. Er zijn kansen die gecreëerd worden vanuit de structuur en 

organisatie van de school en waarbij de uitkomsten een bijdrage leveren aan de doelstelling van 

de school. Dit zijn thema’s die buiten ons zelf liggen: externe zaken waar we mee te maken hebben 

én waar we invloed op kunnen uitoefenen. Thema’s die betrekking hebben op ons zelf als individu 

noemen we interne thema’s.  

 

 Extern Intern 

kansen leefbaarheid levensbekwaamheid 

uitkomsten nut satisfactie 

 

Wat betekent dit voor het geluk op school als we deze indeling gebruiken? Daarvoor kijken we naar 

leefbaarheid, levensbekwaamheid, nut en satisfactie.  

Ten eerste hebben we het over externe factoren. We denken daarbij dan aan de kwaliteit van de 

leefomgeving binnen de school. Het betreft dan de leefbaarheid van de schoolorganisatie. De vol-

doening van de mensen die werken in de school is dan de graadmeter voor de leefbaarheid van de 

school. Met andere woorden, als leraren vertellen dat de school een prettige plaats is om les te 

geven dan zegt dat iets over de leefbaarheid van de school. Leraren hebben het gevoel dat er 

mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld te experimenteren en weten dat zij voldoende gesteund wor-

den door collega’s door middel van goede feedback. Er zijn voldoende kansen om te grijpen! Daar-

bij hoort dan ook dat je als leraar of leidinggevende het gevoel hebt dat je als individu een bijdrage 

levert aan de missie van de school. Heb ik als leraar het gevoel dat ik kan bijdragen aan deze 

missie, heb ik als leidinggevende het gevoel dat mijn bijdrage binnen het team er daadwerkelijk 

toe doet? Hebben wij als collega’s het gevoel dat we bijdragen aan het leren en leven van de 

leerlingen?  

 

Naast hiervoor beschreven externe factoren waarbij de focus ligt op de context zijn er ook interne 

factoren, die meer op het individu zijn gericht. We kijken dan naar de levensbekwaamheid van 

het individu: een leefbare omgeving is geen garantie voor een goed leven. Leraren en leidingge-

venden moeten actief gebruik willen maken van de kansen die de omgeving biedt. Ze kijken dan 

bijvoorbeeld iedere keer weer hoe ze hun lessen of stijl van leidinggeven kunnen aanpassen aan 

veranderende omstandigheden. Dit persoonlijk leiderschap stelt ons in staat gebruik te maken van 
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de kansen die de omgeving ons biedt. Het geeft de kans je te ontplooien, je te richten op je 

basisbehoefte (want je weet waar je gelukkig van wordt) waardoor je ervaringen creëert die geluk 

oproepen. Binnen de school kan het persoonlijk leiderschap tot uitdrukking komen in het ontwik-

kelen van vakbekwaamheid waarbij dit zichtbaar wordt in het vermogen tot samenwerken.  

 

Als we de twee benaderingen van geluk samenvoegen dan lijkt het alsof we kunnen stellen dat als 

je een creatief leven leidt, vol variatie en uitdaging, met zichtbare doelen waarvoor je je kunt 

inspannen, je het gelukkigst wordt. Omdat geluksmomenten heel persoonlijk zijn, is daarnaast op 

te merken dat de kans op geluksmomenten groter worden als de omstandigheden waarin we ons 

bevinden overeenkomen met de aard van de mens. We denken dan aan de combinatie van nieuws-

gierigheid, ambitie, competitiedrang, behulpzaamheid, vriendelijkheid, speelsheid en verbeel-

dingskracht.  

 

Tot nu toe hebben we het gehad over het persoonlijk leiderschap. Maar de context bevat ook de 

leidinggevende. Leiderschap dat het meest bij past bij het opwekken van gelukservaringen is het 

transformationeel leiderschap. Dit leiderschap biedt expliciet ruimte voor en daagt uit tot intel-

lectuele stimulatie, inspirationele motivatie en individuele aandacht. Transformationele leiding-

gevenden zijn voortdurende bezig met het schetsen van een beeld van de wenselijke toekomst van 

de school, het benoemen van gemeenschappelijke waarden en het bevorderen van een gedeelde 

identiteit. Dat maakt het mogelijk voor het individu om zich te verbinden aan de school vanuit de 

eigen basisbehoeften. 

 

 

 

 

Tegemoet komen aan de basisbehoeften heeft ook te maken met zingeving op de school. Zingeving 

op het werk gaat om het besef dat je als individu een bijdrage kunt leveren aan de wereld, aan je 

school, je collega’s of je leerlingen. Je weet wat je doet en je weet hoe je dat moet doen. Maar 

in hoeverre is duidelijk waartoe je doet wat je doet? Ook binnen teamverband? Je werkt van binnen 

 

Kenmerken van transformationeel leiderschap 

1. Inspirerend motiveren 

Communiceren met overtuiging in een begrijpelijke taal waarbij gebruik wordt gemaakt van 

symbolen, beelden of metaforen. 

2. Intellectueel stimuleren 

Het op gang brengen van bewustzijn over problemen, in staat zijn vanuit verschillende bril-

len naar een probleem te kijken. 

3. Individuele betrokkenheid 

De leidinggevende als coach, mentor, leraar, steun en toeverlaat. 

4. Ideale invloed 

Invloed krijgen door de identificatie en bewondering van anderen met hem of haar als per-

soon. 
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naar buiten (denk daarbij aan het why, how, what model van Sinek). Bevlogenheid en betrokken-

heid ontstaat wanneer we werken vanuit dezelfde bron en we onze gemeenschappelijke waarden 

duidelijk voor ogen hebben. 

Het leveren van prestaties geeft voeding aan de eerste vier hiervoor genoemde pijlers. Je presteert 

omdat je wilt presteren. Daarvoor is doorzettingsvermogen noodzakelijk. Doorzettingsvermogen is 

dan de duurzame bezieling en volharding (specifieke interesse en focus en zelfdiscipline). Vastbe-

radenheid is een significante voorspeller voor succes. 

De laatste jaren lezen we steeds meer over de positieve psychologie. Heel direct is dat terug te 

zien in het werk van Korthagen en Ruit. Zij hebben onderzoek gedaan naar kwaliteiten en talenten 

van leerlingen in het basisonderwijs. Wat blijkt: op het moment dat leerlingen een gericht com-

pliment krijgen over een bepaald talent of kwaliteit bevordert dit hun welbevinden en daarmee 

hun motivatie om te leren. De onderzoekers wijzen daarbij op het belang van de positieve psycho-

logie. Dit onderdeel van de psychologie gaat over het zoeken naar kracht en deugd. Er is binnen 

deze tak van de psychologie evenveel aandacht voor de menselijke kracht als voor menselijke 

zwakte. Er is evenveel aandacht voor het ontwikkelen van sterke punten als voor het repareren 

van schade en er aandacht voor het bevorderen van talent (kwaliteiten). Om positief te kunnen 

functioneren is een vijftal pijlers voorwaardelijk; positieve emoties, flow, positieve werkrelaties, 

zingeving en prestaties. 

Bij positieve emoties denken we aan emoties die gericht zijn op het verleden, heden en de toe-

komst. Het ervaren van positieve emoties verbreedt onze gedachten en acties. Het dwingt ons 

soms om onze oogkleppen af te doen. Daardoor worden we creatiever en  bouwen we hulpbronnen 

op. Hierdoor zijn we beter voorbereid op toekomstige bedreigingen én worden we gelukkiger! 

 

Vanuit het persoonlijk leiderschap, waarbij jij als individu mogelijkheden schept, hebben we ge-

keken naar het leiderschap op je school. We richten tot slot de blik op de kenmerken van de 

context. 

Wat kan bijdragen aan het geluk binnen de school? Wat merken we daarvan in de dagelijkse prak-

tijk? Is het terug te zien in die collega’s waarover we zeggen dat ze met heel hun hart en ziel ‘er 

voor gaan’, waar de bevlogenheid zeer aanstekelijk werkt? Bevlogenheid ontstaat wanneer dat-

gene wat je doet dicht aansluit bij datgene wat jouw drijft, naar waarom je het onderwijs bent 

ingegaan. Bevlogenheid heeft te maken met de beleving van het werk. Leraren en leidinggevenden 

ervaren het werk op school als stimulerend en iets waaraan betrokkenen graag tijd en aandacht 

besteden (de energiecomponent), als significant en betekenisvol (toewijding) en iets waarop be-

trokkenen volledig gericht zijn (absorptie). Met andere woorden, als in je werk aan je basisbe-

hoefte tegemoet wordt gekomen.  

 

Naast het gevoel op je plek te zijn, zijn ook de aanwezige hulpbronnen een factor in de context 

die van belang is voor het beleven van gelukservaringen. Sterker nog, werkhulpbronnen en de 

aanwezigheid of afwezigheid daarvan zijn de belangrijkste voorspellers voor geluk in de school. 

Dit is vooral van toepassing bij hoge taakeisen. We kennen een aantal werkhulpbronnen. Deze 

betreffen de fysieke, sociale, psychologische of organisatorische aspecten van je werk. Je kunt 

dan  bijvoorbeeld denken aan ondersteuning van collega’s, het ontvangen van feedback over werk-

prestaties of coaching door de leidinggevende. Deze werkhulpbronnen hebben, indien aanwezig, 

een positieve invloed op de opvattingen die mensen over zichzelf hebben.  
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Sociale hulpbronnen zijn belangrijk voor je geluk. Positieve werkrelaties zijn van invloed op de 

werksfeer. Collega’s kunnen op verschillende manieren successen vieren. Dit kunnen ze doen door 

actief constructief te reageren (er worden vragen gesteld, complimenten gegeven. Er is sprake 

van oogcontact, er wordt oprecht gelachen) of door actief destructief te reageren (er wordt ge-

wezen op de negatieve kanten van het succes, er wordt gefronst bij de mededeling). Naast deze 

actieve vormen van reageren is er ook een tweetal passieve reacties: constructief is bijvoorbeeld 

de uitspraak ‘je verdient  het’ (waarbij er weinig tot geen actieve expressie is). Destructief is als 

men eigenlijk niet reageert. Er is geen contact, men draait zich om of gaat weg of schakelt op iets 

anders over: ‘hoe laat gaan we eten’?  

 

Werkhulpbronnen als sociale steun, feedback over werkprestaties, coaching van de leidinggevende 

en ontplooiingsmogelijkheden zijn positief gerelateerd aan geluk. Het management kan invloed 

uitoefenen op de hoeveelheid en intensiteit van taakeisen en hulpbronnen. Maar betrokkenen kun-

nen ook zelf via proactief werkgedrag invloed uitoefenen. Dit noemen we jobcrafting. 

 

Jobcrafting is het actief vormen en aanpassen van het werk. Het vergroot je invloed en bevlogen-

heid, vooral als je dit vanuit je autonomie kunt doen. Het verandert negatieve taakeisen in positief 

gerelateerde uitdagingen. Dit veronderstelt overigens wel dat er een zekere mate van vertrouwen 

aanwezig moet zijn in de school. Het vertrouwen dat je zelfstandig aan het werk mag gaan en 

binnen kaders zelf je beslissingen en verantwoordelijkheid kunt nemen. Vertrouwen is dan de basis 

van waaruit gewerkt wordt. Het is dan de bodem om vanuit betrokkenheid een eigen verantwoor-

ding te nemen voor de resultaten. Dit is ook terug te zien in de emotionele bankrekening zoals 

Covey die beschrijft. Hij vergelijkt de mate van vertrouwen in  (werk)relaties met een bankreke-

ning. Er vinden stortingen en opnames plaats. Hoe hoger het aantal stortingen hoe hoger het ver-

trouwen binnen de relatie. Als leidinggevenden het vertrouwen in elkaar of in leraren uitspreken 

geven ze daarbij tegelijk de ruimte aan de ander om vanuit een autonomie zelfstandig aan het 

werk te gaan. Het actief vormen en aanpassen van je werk kan bijvoorbeeld door het aantal taken 

die je uitvoert in overleg te verminderen, te verhogen of te veranderen. Het is ook mogelijk om 

relaties met collega’s te veranderen: meer bij hulp, minder bij haast. Moeilijker, maar ook een 

actieve vorm van jobcrafting, is het veranderen van de manier waarop je over je werk denkt. We 

noemen dit het aanpassen van de cognitie (paradigma’s). Je probeert dan als het ware met een 

andere bril naar de werkelijkheid te kijken. Dit kan tot gevolg hebben dat je daardoor andere 

dingen gaat zien en daardoor ook weer je werk op een andere manier gaat doen. Wanneer je als 

collega’s veel met elkaar samenwerkt kun je als team of sectie de taakeisen en hulpbronnen on-

derling afstemmen. Er is dan sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid voor het werk en voor 

elkaar.  

 

Samenwerking vraagt in eerste instantie een investering van jezelf, en de nodige moeite. Maar in 

de loop van de tijd kan je met elkaar in een flow komen. Het samenwerken blijkt dan een spontaan 

en moeiteloos (groeps)proces te zijn geworden. Dingen lijken vanzelf te gaan! Flow houdt in dat 

je intensief met iets bezig bent, je vergeet jezelf en lijkt als het ware automatisch bezig. Het 

ontstaat wanneer leraren en leidinggevenden vrijheid ervaren om hun krachten en taken op elkaar 

te laten aansluiten (jobcrafting). Flow, waarbij de zaken vanzelf gaan, geeft een gelukservaring.  
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Terwijl bevlogenheid een langdurige ervaring is, kan de gelukservaring van dag tot dag variëren. 

De dagelijkse steun van een collega is een voorspeller van dagelijkse bevlogenheid en deze draagt 

indirect bij aan baantevredenheid en mentale gezondheid. Bevlogenheid kan overslaan op col-

lega’s. Dat kan een onbewust proces zijn, waarbij collega’s automatisch de gezichtsuitdrukking, 

houding en gedrag van collega’s overnemen. Het kan ook een meer bewust proces zijn wanneer 

collega’s zich actief in de ander verplaatsen. Dit kunnen we actief organiseren in formele en in-

formele momenten. Leerkrachten die bevlogen waren tijdens hun werk, investeerden thuis meer 

in de relatie met hun partner (enthousiasme en energie). De bevlogenheid draagt zodoende bij 

aan een betere privé/werkbalans. Overigens draagt het loskoppelen van het werk bij aan het op-

bouwen van energie. Werkgevers kunnen hierbij aan bijdragen door bijvoorbeeld duidelijke af-

spraken te maken over het gebruik van mail en telefoon na werktijd. Je ziet dit ook steeds meer 

in het bedrijfsleven waar bijvoorbeeld Yahoo met werknemers afspreekt om ’s avonds geen gebruik 

te maken van de bedrijfsmail. 

 

In het begin van deze tekst bespraken we de gunstige loop van omstandigheden. In eerste instantie 

leek het nog dat geluk iets is dat je overkomt (wat soms natuurlijk zeker zo is), maar uit de 

beschrijving van het proactief aanwenden van werkhulpbronnen, jobcrafting en bevlogenheid is 

iets anders ook nog zichtbaar. Als je steeds actief gebruik maakt van kwaliteiten en/of talenten 

die je hebt of die je kunt ontwikkelen en daartoe wordt gestimuleerd, heb je zelf grote invloed 

op het oproepen van geluksmomenten. 

 

Ondanks wat hiervoor is geschreven weten we eigenlijk nog niet veel over geluk in organisaties. 

Geluk is vooral een individuele ervaring. Onderzoeksresultaten geven maar weinig duidelijke aan-

wijzingen wat scholen kunnen doen om het geluk van medewerkers te bevorderen. Een aantal 

zaken lijkt echter wel van invloed te zijn: 

 De positie in de organisatie. Hierbij gaat het dan over baanzekerheid en carrièreperspectief. 

 Het sociaal klimaat. Een goede communicatie en collegiaal contact dragen bij aan het bevor-

deren van geluk.  

 De werkdruk. Hoge ervaren werkdruk gaat gepaard met groter geluk op  het moment dat je 

zelf invloed kunt uitoefenen op je werkbelasting. Opvallend is dat onderbelasting negatief 

uitpakt op geluk. 

 Het hebben van autonomie. Zelfstandigheid op het werk gaat vaak samen met groter geluk. 

 Werk-privé balans. Het faciliteren van een werk-privébalans gaat samen met een groter geluk 

van zowel vaders als moeders.  

 

Ons uitstapje naar geluk heeft ons denken over (persoonlijk)leiderschap in de school weer wat 

verder gebracht. Wij hopen dat het bij jou ook het reflecteren op jouw rol in de school in gang 

zet. In het vierde essay gaan we op zoek naar wat maakt dat in de ene situatie de reflectie wel op 

gang komt en in een andere, ogenschijnlijk vergelijkbare, situaties geen reflectie optreedt.  
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Reflectie 

 

Wat horen we leraren en leidinggevenden binnen uw school zeggen en wat betekent dit voor uw 

rol binnen de school? 

 

 ‘De afgelopen week heb ik zelf mogen beslissen hoe ik mijn teamvergadering heb geleid’. 

 ‘Ik heb gisteren effectieve feedback gekregen van mijn leidinggevende over de kwaliteit 

van mijn les’. 

 ‘Tijdens ons vakgroep overleg hebben we op een positieve manier met elkaar samenge-

werkt om het plan uit te voeren’. 

 ‘De decaan heeft haar invloed uitgeoefend om een probleem met een stageplaats voor een 

leerling voor mij op te lossen’. 

 ‘Ik merk regelmatig dat ik steeds weer nieuwe dingen leer tijdens het lesgeven’. 

 ‘De laatste week was ik heel enthousiast over de dingen die ik heb gedaan voor de sectie’. 
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