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Inleiding

De kwaliteit van het onderwijs wordt primair bepaald door de leraar in 
relatie tot de leerling. Dat lezen we ook in de Hoofdlijnenbrief van het 
Ministerie van OCW 2008-2009. Het professioneel handelen van de le-
raar is de allesbepalende factor bij het ontwerpen, uitvoeren en evalueren 
van onderwijs en het daarin ontlokken van leerprocessen bij leerlingen. 
Scholen zijn bovendien zelf verantwoordelijk voor vernieuwing en school-
ontwikkeling. We kunnen dus stellen dat erkend vakmanschap van de 
leraar nodig is als motor voor schoolontwikkeling. 

In scholen en schoolbesturen wordt steeds vaker op systematische manier 
gewerkt aan de ontwikkeling van leraren, bijvoorbeeld door te werken 
met persoonlijke ontwikkelingsplannen. De Wet BIO levert hier natuur-
lijk ook haar bijdrage aan. Helaas leidt deze aanpak in scholen en bestu-
ren vaak tot een standaardisatie die eerder belemmerend werkt voor de 
ontwikkeling van leraren, dan dat die daaraan bijdraagt. Dat doet weinig 
recht aan het unieke karakter (de X-factor) van de leraar. Het project ‘De 
X-factor van de leraar’ onderzoekt hoe op school- en bestuursniveau zo 
gewerkt kan worden, dat recht gedaan wordt aan de verschillen tussen 
leraren. Kortom: hoe kun je leraren laten excelleren? Het gaat hierbij om 
het vinden van een werkbare balans tussen de persoonlijke ontwikkeling 
van leraren en de professionele standaarden vanuit de organisatie.

De onderzoeksvragen uit de projectaanvraag:
l Waaruit bestaat de X-factor (begripsbepaling) en waaraan herken je 

de X-factor van een leraar (door de ogen van een directeur, collega’s, 
leerlingen en ouders)?

l (Hoe) kun je excelleren bevorderen en ontwikkelen?
l Welke bijdrage kan een organisatie (school en schoolbestuur) leveren 

om ervoor te zorgen dat zij meer excellerende leraren, dus leraren met 
een X-factor krijgen?

In deze brochure geven we de antwoorden op deze vragen, voor zover we 
ze konden beantwoorden. Omdat de X-factor ook mysterieuze kanten 
bleek te hebben, moesten we soms tevreden zijn met een voorlopige ge-
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dachte of een tijdelijk inzicht. Eerst focussen we ons op de definitie: wat 
is de X-factor en hoe kun je die herkennen? Daarna richten we ons op de 
manier waarop schoolorganisaties mensen kunnen laten schitteren.

We schrijven ons verhaal voor alle schoolleiders en bovenschools direc-
teuren die willen weten hoe ze het potentieel in hun organisaties kunnen 
benutten, terwijl ze recht doen aan persoonlijke ontwikkelbehoeften van 
hun personeel. Maar ook voor leraren die hun X-factor willen laten schit-
teren en argumenten nodig hebben om met hun directie in gesprek te zijn 
over hun ontwikkelwensen.

We startten het project door met een werkconcept en werkhypothesen 
over de X-factor veldonderzoek te doen. Na analyse van de interviews met 
de professionals, lieten we ons kritisch bevragen door Prof. Fred Kortha-
gen (IML) en Dr. Klaas van Veen (ICLON). We deden literatuuronder-
zoek en vervolgden ons veldonderzoek. Na een opbrengstconferentie met 
deelnemers rondden we ons traject af met een reflectie op de opbrengsten.

Wat er nieuw is in dit verhaal, is dat we hebben gezien dat het onontdekte 
potentieel van leraren veel groter is dan iemand kon vermoeden. Wij me-
nen een opening te bieden voor de beperkingen van het (goedbedoelde) 
competentiedenken. Door het draaien van de blikrichting van wat leraren 
niet goed zouden doen naar het potentieel van leraren, lukt het wel om 
professionals te betrekken bij hun eigen ontwikkeling. Het succes komt 
evenwel niet vanzelf. Het vraagt moed van leidinggevenden om het poten-
tieel tot leven te brengen.

Aan het begin van ons project dachten we dat slechts een paar mensen de 
X-factor konden hebben. In de loop van de tijd ontdekten we echter dat 
leraren allemaal bijzondere kwaliteiten hebben, die ze al dan niet ten volle 
kunnen laten zien. De enige vraag die aan het einde van het project dus 
overblijft is: wat is het geheim van jouw X-factor?

De projectgroep ‘De X-factor van de leraar’
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1.  Het geheim van de X-factor

Hoe definieer je de X-factor van 
een groot kunstenaar? Hoe her-
kende het publiek de X-factor 
van postbode/zanger Paul Potts 
toen hij in 2007 de Britse Idols 
won? Hoe herken je die bijzon-
dere kwaliteit die verder gaat 
dan talent, wat iemand een uit-
blinker maakt in zijn vak en in 
zijn persoonlijkheid? 

De term X-factor is mede ontleend aan de televisieprogramma’s waarin 
mensen met dans- en zangtalent gezocht worden. De crux is dat iemand 
die wil doorbreken heel goed moet zijn in wat hij doet én het publiek 
moet kunnen raken. Dat kan op verschillende manieren.

In het R&D-project ‘De X-factor van de leraar’ zijn we op zoek naar 
de definitie van de X-factor van die man of vrouw voor de klas. Meteen 
worden we dan geconfronteerd met het ongrijpbare, soms mysterieuze 
van die X-factor. Blijkbaar hebben we er allemaal beelden bij en denken 
we het te kunnen herkennen als we het zien, maar dat te beschrijven, dat 
valt nog niet mee.

Het definiëren van de X-factor

Om te kunnen zien of iemand de X-factor heeft, moet je die wel kunnen 
definiëren. Maar dat is lastig. Ook zeiden mensen: ‘‘Je moet de X-factor 
niet definiëren, want dan haal je de ongrijpbaarheid eraf ’’. We hebben 
gezocht naar momenten waarop we dachten: ‘‘nu zien we het’’, of ‘‘in dit 
contact gebeurt het’’. Als werkdefinitie kozen we de definitie van Klaas 
van Veen: “Iemand met de X-factor heeft het vermogen om in specifieke 
sociale interacties optimaal te communiceren en mensen te raken”. Hij 
onderbouwt dit door zijn redenering dat de leraar met de X-factor ‘het’ 
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heeft in relatie tot zijn lesgeven en in contact met kinderen. Lesgeven is 
interactie, dus iemand met de X-factor excelleert in die sociale interactie. 
De X-factor is dan relationeel: je hebt het in relatie tot bepaalde personen 
wel en wellicht in relatie tot bepaalde personen niet. Voor een leraar bete-
kent dat in elk geval dat je in staat moet zijn om kinderen in het onderwijs 
zó te raken, dat alle ‘luikjes open gaan’. Of, om met Ligthart te spreken: 
“Men moet contact voelen. Dan gaat alles goed. Dan leef je samen. Dan, 
bij wederzijds vertrouwen, help je elkaar. Dan bouw je samen op. En dan 
gaat alles zo vanzelf.’’1

Hoe herken je de X-factor?

Om de X-factor te kunnen aanwijzen, deden we interviews en literatuur-
onderzoek. De leraren die we interviewden zouden volgens hun leiding-
gevende de X-factor hebben. We stelden iedereen de vragen: “Wat is voor 
jou de X-factor?’’ en “Wat is jouw X-factor?’’. Zelf beantwoordden we 
deze vragen ook. En steeds als we dit deden, gebeurde er iets bijzonders in 
de gesprekken. De geïnterviewden raakten voluit aan de praat en als we 
samen met hen hun bijzondere kwaliteiten benoemden, begonnen hun 
ogen te schitteren.

We analyseerden de gesprekken en keken herhaaldelijk naar de 
video-opnames die we maakten. We werden geraakt door deze 
mensen, door hun passie, enthousiasme, warmte 
en benaderbaarheid. Maar hoe herkenden we de X-fac-
tor? De geïnterviewden en wijzelf noemden persoonlijke 
kwaliteiten en vaardigheden van belang bij de X-factor: 
spontaniteit, originaliteit, enthousiasme, flexibili-
teit, passie, motivatie, afstemmen, humor, 
authenticiteit, gevoelens laten zien, enzovoorts. 

We herordenden deze eigenschappen van mensen 
in drie groepen: we zagen grote kwaliteit en vak-
manschap (excellentie), kunstenaarschap en originaliteit 
(creativiteit) en in staat zijn de ‘shining eyes’ op te roepen, 
er helemaal voor gaan (flow). Als iemand in staat is, om in 
zijn handelen zijn creativiteit maximaal aan te spreken, werk te ver-

Persoonlijke kwaliteiten 
en vaardigheden die 
van belang zijn bij de 
X-factor: spontaniteit, 
originaliteit, enthousi-

asme, flexibiliteit, passie, 
motivatie, afstemmen, 
humor, authenticiteit, 
gevoelens laten zien, 

enzovoorts.
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richten waarin zijn excellentie maximaal wordt aangesproken, en daarbij of 
daardoor in staat is flow op te roepen, zou je kunnen spreken van iemand 
met een X-factor. 

Wat betekenen excellentie, creativiteit en flow voor leraren? We gaan er 
hierna verder op in.

Excellentie
In de literatuur vanuit de positieve psychologie en het leren van leraren 
en in artikelen over succeservaringen in de topsport vinden we het belang 
van motivatie en intrinsieke bewogenheid en drive om tot volledige was-
dom te komen. Het is een uniek samenspel van factoren dat maakt of 
iemand ‘gewoon goed’ is, of ‘het helemaal heeft’. Frits Evelein beschrijft 
in zijn proefschrift ‘Psychologische basisbehoeften van docenten in oplei-
ding’2 dat succesvol presteren niet altijd onderbouwd kan worden vanuit 
rationele factoren. Evelein laat zien dat mensen in hun werk optimaal 
functioneren (en zelfs flow kunnen ervaren) als zij niet alleen in hun psy-
chologische basisbehoeften gekend worden, maar ook in staat zijn om 
hun kernkwaliteiten in te zetten. De basisbehoeften van volwassenen be-
schrijft hij als ‘verbondenheid’, competentie en autonomie. Hij benoemt 
de waarde van langetermijndoelen: als iemand zich iets ten doel stelt dat 
echt bij de persoon past, zal het gemakkelijker zijn om tegenslagen te 
doorstaan en dus dat doel te bereiken.

X-factoren

flow

creativiteit excellentie

X-factor
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Langelaan en Plomp3 beschrijven in hun publicatie ‘De excellente leer-
kracht – de fundamenten van zijn succes’ hoe leeftijd en ervaring geen 
doorslaggevende betekenis hoeven te hebben om te excelleren. Er zijn 
genoeg jonge leerkrachten die het in hun vingers hebben. 
De auteurs noemen diverse aspecten van ‘het in de vingers hebben’ (ont-
leend aan ‘excellente rolmodellen’). Deze leraar is integer, krachtig, moe-
dig, neemt verantwoordelijkheid en kent zichzelf. Hij is zichzelf. Maar 
ook is hij relationeel sterk, accepterend en gericht op leren en groei. Hij 
laat anderen zichzelf zijn.

Onze geïnterviewde leraren werden door hun leidinggevenden allemaal 
‘goed in hun vak’ genoemd. Zelf vertelden zij dat het met betrekking 
tot deze vaardigheden gaat om de balans tussen geven en nemen, dat het 
bijvoorbeeld belangrijk is om te dollen met kinderen, maar dat een keer 
streng aanspreken ook moet kunnen. Ze gaven voorbeelden over hun re-
latie met afzonderlijke kinderen in de klas: “Je moet ze allemaal apart 
kunnen zien”.

Creativiteit
Excelleren kan niet zonder creatief te zijn. In een artikel in Harvard Busi-
ness Review beschrijft Teresa Amabile4 hoe expertise en vakmanschap, 
creatieve denkvaardigheden en (intrinsieke) motivatie samen kunnen ko-
men in creatief werken en handelen. Daarmee bedoelt ze meer dan een 
mooi schilderij kunnen maken: het betekent dat iemand in staat is om 
op een heel eigen wijze tot topprestaties te komen. Ook John Dewey5 

beschrijft in zijn werk hoe ‘artistic teaching’ bestaat uit enthousiasme, ver-
beeldingskracht, techniek en visie.

Creativiteit wordt hier gezien als een breed begrip: het is niet alleen dat 
iemand originele ideeën heeft en die ‘mooi’ kan laten zien, maar dat ie-
mand in staat is zijn eigen creatieve bron aan te spreken. Ieder mens is 
creatief, maar vaak weten mensen zelf niet waar hun eigen creatieve kracht 
zit. Creativiteit heeft te maken met originaliteit en inventiviteit, maar ook 
met doen en daadkracht: een idee alleen is nog niks, je moet het ook rea-
liseren. Zo is creativiteit goed te verbinden met vakmanschap. Bovendien 
komt creativiteit niet zomaar los. Daar is een omgeving voor nodig waarin 
dat kan. Daniel Ofman6 zegt hierover: “We kunnen uitgaan van de veron-
derstelling dat creativiteit wordt beïnvloed door de kwaliteit van het den-
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ken enerzijds, en door het klimaat in een groep anderzijds: c=f(kw*kl).”
Dat betekent dat leraren in een team zich ook veilig moeten voelen om 
zich helemaal te laten zien en hun eigen originele antwoorden te geven op 
vragen waarvoor zij zich gesteld weten.
Onze leraren en anderen die we spraken, waren allemaal behoorlijk origi-
neel. Ze vielen op in hun lerarenteams omdat zij degenen waren die net 
nog langer doorzochten naar oplossingen en zich meestal niks aantrokken 
van wat anderen over hen zeiden. ‘Als ik denk dat het voor dit kind het 
beste is om op zijn kop de tafels te leren, dan doen we dat!’

Flow
Onze geïnterviewden vertelden ons over specifieke situaties waarin zij op 
een bepaalde manier zowel helemaal zichzelf konden zijn (en dus maxi-
maal hun talenten en kwaliteiten lieten zien), als helemaal in contact kon-
den staan met de ander, en dus in staat waren een ander te raken.

Daaruit voort kwam de gedachte dat op het moment dat de X op volle 
kracht aanwezig is, iemand het gevoel heeft helemaal zichzelf te zijn en 
tegelijk helemaal in contact te staan met de ander. Dit gevoel is ook be-
schreven door Csikszentmihalyi7 als het verschijnsel ‘flow’: die momenten 
waarin je bewustzijn wordt gevuld met ervaringen die helemaal in harmo-
nie zijn met wie jij bent. Je gaat er helemaal in op en vergeet plaats en tijd. 
Joseph Jaworski beschrijft dit in ‘Presence8’ als een gevoel van eenheid 
met zichzelf en dat om hem heen. 

Deze staat van zijn komt niet zomaar op je af. Focus en doelgerichtheid, 
aanleg, kwaliteiten, motivatie en concentratie zijn van belang om flow 
te bereiken. Je rolt er als het ware naar toe in een steeds grotere gericht-
heid op wat je aan het doen bent. Al eerder beschreef Maslow deze piek-
ervaringen als: ‘Onze capaciteiten passen zich dan perfect, snel, flexibel en 
moeiteloos aan de situatie aan’. 
Korthagen en Lagerwerf9 zeggen daarover:  “Flow en inspiratie treden 
vooral op waar mensen gemotiveerd met elkaar aan het werk zijn.” Hoe-
wel het begrip ‘flow’ sterk verbonden lijkt met de X-factor, is het niet het 
zelfde. We zeiden al dat flow een aspect is van de X-factor: je ziet ‘shining 
eyes’ en kunt in je expressie een ander zodanig raken, dat die ontroerd 
raakt van wat je doet of zegt. Wellicht werkt het zo, dat de X-factor voor-
waardelijke ingrediënten biedt om tot flow te komen. 
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In onze projectgroep merkten we regelmatig dat de gesprekken over de 
X-factor ons ook regelmatig in flow brachten. Gedachten buitelden dan 
over elkaar heen, aanvullend en steeds op het goede moment, zodat het 
creatieve proces nog sneller verliep. Deze bijeenkomsten leverden dan ook 
meer energie op dan dat ze kostten.

Ik en de ander: de X-factor in beeld 

Om de X-factor te kunnen herkennen, maakten we lange lijsten met diver-
se eigenschappen die iemand heeft om te excelleren. Onze veldraadpleging 
maakte de lijsten alleen maar langer. Maar bij het ordenen ontdekten we een 
verhouding tussen ‘ik’ en ‘de ander’, ofwel ‘er zelf zijn’ en ‘de ander laten zijn’. 

Er zelf zijn De ander laten zijn

Rust uitstralen
Creativiteit
Focus, talent
Bezieling
Drive
Levenswijsheid
Lerend zijn
Optimisme
Dynamisch
Grootsheid en eenvoud
Verwondering
Uniek zijn
Zelfverzekerdheid
Intuïtie
Balans, echtheid, humor
Kwetsbaar
Echtheid
Gevoelens laten zien
Reflecteren
Echt raken
Bewust van je overtuigingen
Integer handelen

Delen, contact leggen
Liefde
Het beste uit iemand halen
Ruimte geven
Iemand echt zien
Andermans belang
Eigen verantwoordelijkheid zien
Zien wat ertoe doet
Inleven
Volle aandacht geven
Luisteren
Afstemmen
Groei stimuleren
Accepteren
Genereus zijn

Onder ‘Er zelf zijn’ verstaan we alle begrippen die iets zeggen over hoe je 
helemaal jezelf kunt zijn, jezelf kunt kennen en de manier waarop je zelf 
in het leven staat. Onder ‘De ander laten zijn’ verstaan we de interper-
soonlijke en sociale begrippen die erop wijzen dat je iets doet om de ander 
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tot bloei te laten komen. 
Als dit de ingrediënten zijn die maken dat iemand een X-factor heeft, dan 
doet het er dus toe dat leraren zichzelf en hun kernkwaliteiten kennen (dat 
zij weten wie zij zijn) en dat zij weten hoe zij in verbinding kunnen zijn met 
anderen: hun leerlingen en hun collega’s (dat zij anderen kunnen laten zijn).

In het boek ‘Leraar wie ben je?’ beschrijven Luc Stevens10 en anderen hoe 
in het leraarschap het ‘wie’ eigenlijk niet zinvol gescheiden kan worden 
van het ‘hoe’ en het ‘wat’: het gaat om authenticiteit en betrokkenheid als 
basis voor competentie en gedrag. “Vergeten we niet vaak dat het gaat om 
de vonk die overspringt door de kwaliteit van het contact tussen leraar en 
leerling?” en “Als iemand handelt vanuit een kernkwaliteit, slaat er ge-
makkelijk een vonk over.” In die vonk weet de leraar de leerling te raken 
en andersom.

Ook Parker Palmer11 noemt in zijn boek het belang van het stellen van de 
vraag: “Wie is de persoon die lesgeeft?” Hij schrijft verder: “Oog in oog 
met mijn leerlingen is er slechts één bron die ik direct tot mijn beschik-
king heb: mijn identiteit, mijn persoonlijkheid, mijn gevoel van de ‘ik’ 
die lesgeeft – zonder dat kan ik geen gevoel hebben voor de ‘gij’ die leert.” 
Goed leraarschap komt volgens hem voort uit ‘de identiteit en integriteit 
van de leraar’. Integriteit vertaalt hij als ‘het onverdeelde zelf ’. Dat inner-
lijk geïntegreerde zelf is in staat om de verbinding met de buitenwereld te 
leggen. “Een goede leraar bevindt zich op de plaats waar het persoonlijke 
en het publieke samenkomen.”

We kunnen zeggen dat de X-factor pas zichtbaar wordt als je zelf kunt zijn 
en de ander kunt laten zijn: het ontstaat in het contact tussen mensen. Je 
zou de X-factor dan dus kunnen zien als een staat van zijn, die je in staat 
stelt dicht bij je bron te komen en bij die van de ander.

Zo heeft het begrip X-factor ook relaties met het begrip ‘werking’. Daar-
mee wordt de intensiteit bedoeld van het contact dat je hebt met iets of ie-
mand anders, op een schaal van ‘uit contact’ naar ‘volledig in contact’. Het 
is het begrip verbonden te zijn op meerdere lagen: zowel elkaar begrijpen 
(mentaal) als elkaar aanvoelen (emotioneel). Ook fysieke afstemming is 
dan merkbaar, zoals rode wangen krijgen, een brok in de keel, kippenvel, 
de manier waarop de ander zijn verhaal vertelt.
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We maakten er een tekening van die de balans tussen ik en de ander re-
presenteert. Iemand die excelleert en volledig opgaat in zijn creativiteit, 
is helemaal zichzelf 
en herkenbaar aan 
zijn uniciteit (links). 
Maar in flow er-
vaar je ook juist dat 
dichte contact met 
de ander, het op een 
lijn zitten, volledig 
afgestemd zijn op de 
ander, waardoor je als het ware versmelt met het publiek (rechts). Wat 
de anderen nodig hebben, is wat je zelf te bieden hebt. Deze beweging 
(verbeeld door de spiraal naar beneden) kan in meer of mindere mate 
voelbaar zijn in het contact tussen de leraar en de leerling, de artiest en 
de toeschouwer. Maar zo gauw iemand teveel op zichzelf óf teveel op de 
ander gericht is, raakt hij ‘het’ kwijt. Op het moment dat de balans gere-
aliseerd wordt, kun je spreken van het X-moment.

1. Ligthart, J.: In Zweden. Wolters, Groningen/Den Haag (1916)

2. Evelein, F.: Psychologische basisbehoeften van docenten in opleiding. IVLOS, Utrecht (2005)

3. Langelaan, T. en Plomp, W.: De excellente leerkracht – de fundamenten van zijn succes. Nelissen, 

Amsterdam: (2004)

4. Amabile, T.: How to kill creativity. In: Harvard Business Review, 76 (5), p. 76-87 (1998)

5. Simpson, D. a.o.: John Dewey and the art of teaching. Thousand Oaks, California, Sage Publi-

cations, USA (2005)

6. Ofman, D.: Bezieling en kwaliteit in organisaties. Servire, Utrecht (1992)

7. Csikszentmihalyi, M.: De weg naar flow. Boom, Amsterdam: (2000)

8. Senge, P. e.a.: Presence – een ontdekkingsreis naar diepgaande verandering in mensen en organisa-

ties. Academic Service, Den Haag (2006)

9. Korthagen, F. en Lagerwerf, B.: Leren van binnenuit. Onderwijsontwikkeling in een nieuwe 

tijd. Nelissen, Soest (2008)

10. Stevens, L.: Leraar wie ben je? Maklu, Apeldoorn (2008)

11. Palmer, P.: Leraar met hart en ziel. Over persoonlijke en professionele groei. Noordhoff Uitgevers, 

Groningen (2005)

De X-factor in beeld

Ik Ander

Uniciteit Versmelten



152. DE X-FACTOR IN DE PRAKTIJK

2.  De X-factor in de praktijk

De X-factor in de klas

In het lesgeven wordt de X-factor van de leraar herkenbaar. De bevlogen-
heid voor het vak is te zien, het contact met de kinderen voelbaar. Zo’n 
leraar daagt leerlingen uit, heeft een uitnodigende houding, handelt op 
basis van kennis en intuïtie. De leraren en ib’ers in onze interviews zijn 
origineel, beheersen hun vak en kunnen daarmee spelen, het loslaten als 
ze daarvoor kiezen, de touwtjes in handen nemen als het moet. Deze le-
raren zijn verschillend in leeftijd en ervaring en in opvattingen over wat 
goed onderwijs is. Maar ze vertonen ook overeenkomsten. Ze geloven dat 
hun werk ertoe doet, dat zij zelf iets te doen hebben, dat ze niet zomaar 
naar school komen. Hoewel geen van onze geïnterviewden zegt een roe-
ping te hebben, wordt het wel genoemd in de interviews. Het geeft de 
bezieling weer waarmee ze hun werk doen.

Kun je de X-factor ontwikkelen?

Hoewel het een van de belangrijke vragen was in ons project, zijn we 
er niet helemaal uitgekomen: talenten kun je ontwikkelen, aanleg kun 
je doen ontluiken, maar nu we onze X-factor leraren gesproken hebben, 
vermoeden we dat ze het altijd al ergens in zich hadden. 
Hoe zit dat dan met leraren in het algemeen? Zijn er geboren leraren en 
mensen die er door hard werken ook komen? We doken de literatuur in 
en vonden zowel ideeën die erop wijzen dat de X-factor niet ontwikkel-
baar is, als ideeën die daar juist wel op wijzen. 

De gedachte dat je als leraar geboren wordt, wordt ondersteund door het 
artikel van Dr. Wijdeveld12 over ‘de geboren docent’. Hij wijst daarin op 
een mogelijke genetische of culturele overdracht van specifieke kwaliteiten 
en vaardigheden die neuraal verankerd liggen en die buitengewoon handig 
kunnen zijn bij het werken als leraar, zoals empathie en ‘joint attention’ (het 
vermogen om de aandacht van een ander te richten en vast te houden). 
Rineke Wisman13 gaat in haar artikel op zoek naar uitspraken van docen-
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ten over leraren die voor hen een inspiratiebron waren om het vak in te 
gaan. Eén van hen, Amal Kerkouri, noemt letterlijk de X-factor van zijn 
inspiratiebron Gerard Damsté: “Hij had de X-factor. De interactie tussen 
kind en leraar was bij hem optimaal. Actie, reactie. Dat kun je niet leren, 
dat zit in je. Als je een fout antwoord gaf in de klas, draaide meneer Damsté 
het zo dat je wist waar je de mist in was gegaan, zonder voor paal te staan.”

Aan de andere kant vonden we verhalen van mensen als Henkjan Smits 
die in zijn boek14 de mogelijkheden beschrijft om je X-factor te ontwik-
kelen. Hij noemt daarin de vaardigheden en kwaliteiten die we hierboven 
al noemden: zelfvertrouwen en lef, authenticiteit, zelfreflectie, jezelf pre-
senteren, enzovoorts. Je zou kunnen zeggen dat als je ergens echt goed in 
bent, je het ook nog moet weten te ‘brengen’ en dat kun je leren. Ook 
Marco Snoek15 beschrijft in een artikel de kenmerken van de verande-
ringsbekwame leraar: kennis, vaardigheden, houding, overtuigingen en 
betrokkenheid. Hij geeft aan dat leraren deze kenmerken bij zichzelf ver-
der kunnen ontwikkelen, als ze dat zelf willen. Motivatie is hierbij van 
groot belang. Ook David Berliner16 zegt, juist tegenovergesteld aan Wij-
develd, dat er geen overtuigend bewijs is dat biologische factoren door-
slaggevend zijn bij het worden van een expert leraar.

Parker Palmer gaat ervan uit dat het ‘zelf ’ niet eindeloos opgerekt kan 
worden, dus dat het zijn mogelijkheden en beperkingen heeft. Maar dat 
een mens zelf kan ‘experimenteren’ met relaties die het ‘zelf ’ doen op-
bloeien of het juist doen verdorren. Daarbij verwijst hij naar Martin Bu-
ber die zegt: ‘‘Een werkelijk leven leiden is ontmoeten.’’ ‘‘Lesgeven is een 
voortdurende ontmoeting. Je steeds weer openstellen voor nieuwe ont-
moetingen en proberen onderscheid te maken tussen ontmoetingen die 
integriteit bieden en ontmoetingen die dat niet doen.’’ Daardoor leer je 
meer over je zelf. Hij schrijft verder: ‘‘Naarmate we meer leren over wie 
we zijn, zijn we beter in staat technieken te leren die onze persoonlijkheid, 
de bron van goed lesgeven, te onthullen in plaats van die te verbergen.’’

Klaas van Veen zegt in een reactie: “Je bent aan het lesgeven. Kun je slecht 
zijn in lesgeven en toch de X-factor hebben? Ja, dat denk ik wel, maar 
dan heb je niet de X-factor in het lesgeven, maar gewoon in de interactie. 
Dan doe je het goed als groepsleider, entertainer, et cetera, maar niet als 
leraar, die ook goed kan uitleggen, die weet hoe je het leerproces van elke 
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leerling optimaal kan begeleiden, die weet hoe hij een veilig leerklimaat 
kan creëren... Of zijn dat twee verschillende dingen? Je kunt als docent 
de X-factor hebben (dat heeft dan betrekking op het excellent zijn in de 
interactie) en daarnaast ook nog expert zijn (of worden) in het lesgeven 
zelf (vakinhoud, didactiek, pedagogiek ...) ... Tja, je hebt natuurlijk die 
X-factor nodig om les te geven, want het tweede axioma van Watzalawick 
is natuurlijk: ‘Relatie bepaalt de inhoud’, dus alleen als er goed contact is, 
wordt er optimaal geleerd.

Wij kiezen er uiteindelijk voor om te werken vanuit de ideeën van de po-
sitieve psychologie. Dit is een stroming binnen de psychologie die zichzelf 
drie doelen stelt:
• het onderzoeken van de kwaliteiten (wat maakt dat iemand ergens 

goed in is), naast het werken aan zwaktes; 
• verder bouwen op de beste dingen in het leven, eerder dan problemen 

herstellen; 
• het normale leven van mensen waardevoller maken en het verbeteren 

van talent, naast het genezen van mentale ziektes. 

We gaan er daarom van uit dat iedereen een ongekend potentieel heeft. 
Door ervaringen in het leven en keuzes die je maakt, raak je soms verwij-
derd van deze kern. Dan moet je opnieuw op zoek gaan naar waar je in 
zult kunnen uitblinken. Je kunt je X-factor dus ontwikkelen.

Het onbewuste zelf

De X-factor toont zich veelal in de bescheidenheid van de ‘drager’. Eigen-
lijk al onze geïnterviewden gaven aan zichzelf niet zo bijzonder te vinden. 
Wat maakt dan dat ze toch opvielen? Deze mensen dwingen respect af 
door gewoon te zijn. Misschien heeft iemand de X-factor als die persoon 
het bijzondere in het gewone kan zien. 
Een van de geïnterviewde leraren relativeerde haar eigen X-factor door 
te zeggen zij het misschien voor sommige kinderen wel ‘had’, maar voor 
sommige anderen helemaal niet. Wij keken naar haar werk in de klas en 
zagen duidelijk haar kernkwaliteiten: verbinding, humor en ontspanning. 
Hoewel het voor een ander dus zo kan zijn dat je de X-factor hebt, hoeft 
dat voor jezelf nog niet zo duidelijk te zijn, of je schuift het af. Een van de 
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andere geïnterviewden zei: “Ik ben niet de X-factor, het zijn de kinderen”. 
Om de X-factor verder te kunnen ontwikkelen, zou het goed zijn deze van 
jezelf te herkennen en te erkennen. Je moet dus kunnen openstaan om te 
horen welke kernkwaliteiten anderen bij je zien en bereid zijn om deze 
positieve feedback te ontvangen. Dat gezien worden door anderen is zelfs 
een noodzaak om de X-factor te laten verschijnen. 
Dit denken brengt ons bij het Johari-venster van Ingham en Luft (1955).17

 

In dit schema wordt zichtbaar wat je aan jezelf en aan anderen laat zien. 
Het publieke zelf is het gebied waarover gesproken kan worden: het is 
voor iedereen zichtbaar. Iemand met een X-factor is in staat hierin tot 
uitdrukking te komen. Als mensen zichzelf beter leren kennen, wordt ook 
helderder wat ze voor anderen verborgen proberen te houden (verborgen 
zelf ), of wat anderen al lang van je wisten (blinde vlek). In je ontwikke-
ling en presentatie kun je het publieke zelf oprekken: door te onthullen 
wat je voor jezelf hield, verklein je het verborgen zelf. Door feedback te 
accepteren, verklein je de blinde vlek. 

Maar hoe zit dat dan met het onbewuste zelf, het deel dat niet bekend is 
aan anderen, maar ook niet aan jezelf? Wij vonden onze X-factorleraren 
iets geheimzinnigs hebben. Ze hielden iets van zichzelf bij zich, waardoor 
je er niet precies de vinger achter kunt krijgen wat het nou is dat ze zo 
bijzonder maakt.

Het onbewuste zelf
Bekend aan jezelf Onbekend aan jezelf

Bekend aan 
anderen

Onbekend aan 
anderen

ONBEWUST 
ZELF

    BLINDE VLEK

VERBORGEN 
ZELF

PUBLIEK 
ZELF
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Ook Parker Palmer benoemt het ongrijpbare karakter van het onbewuste 
zelf: ‘‘Identiteit en integriteit kunnen door niemand volledig benoemd of 
gekend worden, ook niet door de persoon die zichzelf kent en integer is. 
Ze vormen mysteriën die we met ons meenemen in ons graf, ongrijpbare 
werkelijkheden die slechts nu en dan vanuit onze ooghoeken gezien kun-
nen worden.’’

Het lijkt erop dat op het moment dat iemand ten volle zijn X-factor 
toont, ook het onzichtbare zichtbaar wordt. Dan geeft iemand een kijkje 
achter de schermen en laat zijn onontdekte potentieel zien, dat meer is 
dan iemand voor mogelijk gehouden had. 

 
High Potentials met de X-factor: opleiding en 
ontwikkeling

Langzaamaan wordt duidelijk dat leraren met een X-factor wel veel heb-
ben aan feedback en scholing. Mensen die zichzelf kunnen laten zien, 
leren zichzelf beter kennen. Als een ander vertelt wat hij van je ziet, kun 
je dat gedrag nog eens herhalen of het juist bijstellen. Voor leraren die 
hun X-factor willen ontwikkelen, is het dus slim om aan anderen te vra-
gen welke kwaliteiten zij in hen zien. Maar ontwikkeling en opleiding 
ziet er voor leraren met een X-factor wellicht anders uit dan nu.

Stel je voor dat er in de lerarenopleiding ruim aandacht besteed zou wor-
den aan de persoonlijke drijfveren van studenten om leraar te willen zijn, 
en dat hen gevraagd zou worden hun passie met creativiteit na te leven. 
Dan zou de ontwikkeling van hun vakmanschap en expertise in samen-
werking met de scholen wellicht vlot verlopen. Als studenten direct gezien 
worden als aankomend leraar en van hen gevraagd wordt hun leraren-X-
factor te ontwikkelen, zullen zij zich gezien voelen. Net zoals de jury van 
het televisieprogramma Idols tegen kandidaten kan zeggen dat zij nog flink 
moeten oefenen en zangles nemen om hun stem beter te leren beheersen, 
zo kunnen opleiders hun studenten aansporen om de vakdidactiek beter 
onder de knie te krijgen, of om hun klassenorganisatie aan te pakken. Deze 
feedback moet dan altijd persoonlijk gericht zijn en aansluiten bij de unie-
ke talenten van elke student. Dat vraagt om het herkennen en erkennen 
van aanwezige kwaliteit. Ook high potentials met de X-factor kunnen 
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zich ontwikkelen. Zorg dat startende leraren weten wat hun X-factor is, 
en maak daar werk van. 

Het halen van een topniveau vraagt altijd aandacht en training. Het Ex-
pertisecentrum Leren van Docenten schrijft op de website: “Om ergens 
expert in te worden moet je 10.000 uur ervaring opdoen, zo blijkt uit 
onderzoek. In het onderwijs dus een periode van vijf á zes jaar die wordt 
ingevuld door de lerarenopleiding, ervaring in de praktijk en nascholing 
door organisaties als de pedagogische centra.” 

Hoe word je dan een kei van een leraar? Korthagen en Lagerwerf verwij-
zen naar Tickle als het gaat om de professionele ontwikkeling van leraren: 
“(...) empathie, compassie, het vermogen frustratie en ongeduld te regule-
ren, begrip en tolerantie, liefde, flexibiliteit, het vermogen met schuldge-
voelens en boosheid om te gaan (...) zijn inderdaad wezenlijke kwaliteiten 
voor leraren. Je kunt de professionele ontwikkeling van leraren niet los 
zien van hun persoonlijke ontwikkeling.”

Je ontwikkelt je in je loopbaan schoks- en fasegewijs. Dat betekent ook 
dat er momenten zijn waarop je het even niet meer weet, misschien zelfs 
de X-factor even niet meer hebt. Net als Hanna de Koning in De leraar als 
zelfsturende professional18 baseren we ons hierbij op ‘De tocht van de held’ 
en de transitiefases van Bridges: de eerste fase is die van loslaten en afstand 
doen van het oude. In de volgende fase kom je tot stilstand, overdenk je je 
situatie en voel je hoe je vastgelopen bent. In de laatste fase hervind je het 
doel en kom je weer in beweging. De fase van stilstand is hierin van groot 
belang: als je op dat moment in staat bent tot diepe reflectie en werkelijke 
herbezinning, kom je dieper bij je kern en is het daarna beter mogelijk om 
je X-factor ten volle te laten zien.

Eigenwijze professionals

Excellente professionals zijn eigenwijze professionals. Als je het eigenaar-
schap van leraren wilt bevorderen en meer kwaliteit wilt laten bovendrij-
ven, dan moet je kwaliteiten benoemen en persoonlijke ontwikkeling en 
professionele standaarden inzetten. Niet meer bang zijn voor het maai-
veld, maar je als professional durven onderscheiden van een ander.
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Maar naast die individuele ontwikkeling is 
het belangrijk gericht te zijn op het samen 
met anderen werken. 
Korthagen en Lagerwerf benadrukken 
ook het belang van teamwerk: “... het 
gaat om meer dan de individuele pro-
fessionele ontwikkeling: het gaat om een ont-
wikkeling binnen de school als geheel. Collega’s binnen 
teams worden daarom gestimuleerd om elkaars kwaliteiten te herkennen 
en te benutten.” 

De professional blijft verbonden als hij de mogelijkheid voelt om uitdruk-
king te geven aan wie hij is, en vorm kan geven aan zijn authenticiteit. 
Bovendien willen professionals met hun werk bijdragen aan iets dat groter 
is dan zichzelf, iets waarmee je een diepere betekenis geeft aan wie je bent, 
wat je kunt en wat je doet. 

We constateren dat de systemen die nu ontwikkeld zijn voor het leren 
van leraren eerder belemmerend dan bevorderend werken voor het laten 
excelleren van leraren. Het ministerie bevordert met wetgeving als de Wet 
Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO) van harte de voortgang van de ont-
wikkeling. Een aantal jaar geleden ontwikkelde de Stichting Beroepskwa-
liteit Leraren samen met het veld een set competenties. Deze zijn herken-
baar, en leraren kunnen hun eigen werk ermee vergelijken. Toch leidt het 
werken ermee niet automatisch tot het leren van leraren. Integendeel: in 
de praktijk blijkt het lastig om op scholen systematisch reflectief te werken 
aan die competenties en hoewel ze in herkenbare taal geformuleerd zijn, 
voelen die competenties niet ‘eigen’. Het lijkt alsof de ziel uit het lesgeven 
verdwijnt door het als losse elementen uiteen te rafelen. Het management 
hoopt met de competentieset iets in handen te hebben, waarmee beoor-
delingsgesprekken eerlijker kunnen worden gevoerd en door het invullen 
van een gesystematiseerde vragenlijst lijken leraren snel in beeld te kunnen 
krijgen wat ze nog te ontwikkelen hebben. Zo komt het gesprek over com-
petenties al snel neer op een gesprek over wat je niet kunt. We merkten bij 
het gebruik op diverse scholen op dat het gewenste gesprek over waar je 
goed in bent (en wat je dus kunt versterken) voor leraren ‘vreemd’ aanvoelt 
en bovendien als luxe wordt ervaren. Bovendien lijkt het ‘werken aan com-
petenties’ naast het ‘gewone werk’ te moeten gebeuren. Zo lukt het niet.

Excellente professionals: 
niet meer bang zijn 

voor het maaiveld, maar 
je durven onderschei-

den van een ander.
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Als je constateert dat het niet werkt om groei in systemen te vangen, 
dan moet je iets anders doen. De grond is als het ware niet bouwrijp, 
niet ontgonnen om in te kunnen groeien. Dat verbeelden we in de fi-
guur van de tulp: kwaliteiten van 
mensen kunnen pas tot volle bloei 
komen als de groeikern voldoende 
gevoed is. In de praktijk van het 
personeelsbeleid en het stimuleren 
van persoonlijke en professionele 
groei betekent dat: aandacht ge-
ven aan ieders kernwaarden. Met 
kernwaarden bedoelen we de die-
pe drijfveren van waaruit mensen 
handelen en werken; de eigen waarden die bepalen wat iemand denkt en 
voelt.

Dat is iets anders dan werken aan competenties. In veel scholen wordt 
competentiegericht personeelsbeleid ingezet om leraren te laten werken 
aan wat er niet goed gaat. Wij zien dat anders: het gras groeit niet harder 
door eraan te trekken. Aandacht geven aan je sterke kanten levert meer 
op dan aandacht geven aan wat niet lukt. Versterk wat goed gaat en com-
penseer wat minder goed gaat. Werk samen met anderen die complemen-
tair zijn in hun kwaliteiten. En probeer vooral persoonlijke, professionele 
groei niet te persen in een keurslijf.
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3.  Organiseren met een X-factor

Nu we beschreven hebben wat de X-factor is en we in beeld hebben hoe 
die te ontwikkelen is, is het tijd om in te gaan op de werkplek van de 
professional met een X-factor. We gaan op zoek naar hoe een schoolorga-
nisatie de X-factor kan hebben en bekijken wat zo’n organisatie doet om 
de excellerende professional tot grote hoogten te laten stijgen. 

De X-factor van de organisatie

Als een schoolorganisatie in staat is om medewerkers te laten excelleren 
en in staat is ruimte te bieden, zou je kunnen spreken van een organisatie 
met een X-factor. Hoe ziet zo’n organisatie eruit?

In Schitterend Organiseren18 gaan de auteurs op zoek naar het ‘creëren van 
vonken in mensen en organisaties’. Ook hier blijkt het lastig te zijn om 
te definiëren wat ‘schitterend organiseren’ nu is. ‘‘Schittering kun je niet 
opleggen, maar komt van binnenuit. Wat jij schitterend vindt, past bij 
waar jij voor staat en bij de waarden en normen die jij aanhangt. Schit-
tering heeft wel altijd een belofte in zich, een belofte naar iets beters, 
iets mooiers.’’ Om een onderscheid te maken met de huidige manier van 
organiseren, worden de begrippen ‘vinken en vonken’ geïntroduceerd. 
‘‘Schitterend Organiseren staat vooral voor ‘vonken’: die dingen oppak-
ken waar je goed in bent, die je energie opleveren, samen ‘in een staat van 
flow komen’ en met een vanzelfsprekende lichtheid geweldige restultaten 
behalen. Dat is vonken. Daar willen we naartoe.’’ 

In ditzelfde boek zegt Engbert Breuker, de ‘chief emotional officer’ van 
Pentascope: ‘‘Als de mensen stralen, straalt de organisatie. De schittering 
zit in de mensen. De organisatie is een bak vol mensen en relaties. Waar 
de mens in balans is voel je de energie, je voelt het enthousiasme: be the 
person you want to work with. Daardoor verbetert de relatie met de ander 
automatisch, mensen raken geïnspireerd en komen tot grote hoogte. Dat 
is de schittering, het is als het beklimmen van een berg. De organisatie 
biedt de randvoorwaarden, het pad naar het basiskamp, maar de klim naar 
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de top, naar de schittering, is een individueel traject. Hoeveel mensen 
er ook werken in een organisatie, je kunt pas schitteren als al je mensen 
boven zijn. De top is de balans, liefde voor jezelf en de ander, zodat je in 
harmonie bent met elkaar.’’

Als de X-factor van de professional te vinden is in de driehoek excellentie, 
creativiteit en flow, zouden deze begrippen voor de schoolorganisatie te 
vertalen kunnen zijn. 
Excellentie toont zich in een uitmuntende of ‘schitterende’ organisatie als 
ondernemerschap, opbrengstgerichtheid, het maximale uit de mensen en 
de kinderen willen halen, de lat hoog leggen.
Creativiteit is dan herkenbaar als flexibiliteit, wendbaarheid, oplossings-
gerichtheid, veranderingsbereidheid, gericht op nieuwe oplossingen voor 
oude problemen.
Flow wordt herkenbaar als de zichtbaarheid op de goede thema’s op het 
goede moment, het veroorzaken van positieve energie in het contact dat 
de school heeft met de mensen in en om de school.
De X-factor van de school wordt dan (volgens ons balansmodel ‘er zelf 
zijn en de ander laten zijn’) vertaald als ‘werken met een missie’, duur-
zaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Een schoolorganisatie met een X-factor is een plek waar professionals graag 
willen meewerken aan het resultaat en waar kinderen en ouders graag ko-
men, omdat ze gehoord en gezien worden. Zo’n school bruist en leeft.

Ruimte en meesterschap

Ruimte voor professionals creëren betekent vooral dat organisaties men-
sen niet in de weg moeten staan om hun persoonlijke en professionele 
vaardigheden te ontwikkelen. Zo’n ontwikkeling komt het best tot stand 
in een organisatie die ruimte geeft aan verschillen tussen mensen. Erkende 
ongelijkheid is een van de sleutels voor het kunnen excelleren in organi-
saties.

Mathieu Weggeman zegt in zijn boek Leidinggeven aan professionals? Niet 
doen!19 ‘‘Professionals zijn al gemotiveerd. Ze hebben jaren gestudeerd om 
eindelijk te mogen doen waar ze zo enthousiast over zijn. Pas op dat u dat 
enthousiasme niet verprutst! Daar bedoel ik mee: faciliteer de kenniswer-
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kers in plaats van hun werkprocessen alsmaar te plannen en te controle-
ren. Dat betekent: zorg ervoor dat ze niet te veel lastig gevallen worden 
met formulieren, rapportenschrijverij, regels en procedures, dan komt de 
productiviteit en kwaliteit vanzelf. Waarom? Omdat echte professionals 
liever iets goed dan iets fout doen.’’

De beoogde vrije ruimte die Weggeman voorstaat, wordt onderstreept 
door Jos Kessels in Vrije Ruimte – filosoferen in organisaties21: deze vrije 
ruimte is het vermogen zich los te maken uit de gebruikelijke strategi-
sche oriëntatie en voorbij directe belangen en resultaten te denken. Om 
meesterschap te bereiken, moet een professional zich bekwamen in de 
rede en het onderzoek (dialectica), het vermogen vrijmoedig te spreken 
en anderen aan te spreken (retorica) en de kunst om het kleine en het 
grote verhaal te vertellen (grammatica). In een onderwijsorganisatie is 
zo’n professional in staat om zijn eigen opvattingen te relateren aan de 
collectieve ambitie en daarover vrij te spreken, en er vrij in te handelen. 
Zo iemand vertoont vrijheid binnen het collectief, zonder daarvan los te 
zingen. Meesterschap toont zich dan in het bereiken van de grote ambities 
van de school én die van de persoon. 

In scholen wordt het enthousiasme van leraren vaak na enkele jaren wat 
minder. Er heerst een klimaat waarin ‘doe maar gewoon’ het credo is. 
Iedereen moet hetzelfde doen en dus hetzelfde kunnen, alsof leraren lo-
pendebandmedewerkers zijn. Vele procedures liggen vast en werkwijzen 
worden door voor- en nadoen aangeleerd. De meeste onderwijsvernieu-
wingen gaan vergezeld met stapels papierwerk en verantwoording. Dat 
bevordert het professionele handelen van leraren niet. Van leraren wordt 
meestal niet verwacht dat zij vrijuit hun stem laten horen in hun organi-
satie, laat staan dat leraren wordt gevraagd te reflecteren op de relatie tus-
sen hun persoonlijke en de collectieve ambitie. Meestal gaat het gesprek 
juist over de wijze waarop leraren zich aanpassen aan de doelen van de 
organisatie. Als scholen hun leraren ruimte zouden willen geven, zou bij 
voortduring de vraag gesteld moeten worden: ‘‘Hoe draag je bij aan onze 
ambitie en wat heb je nodig om jezelf maximaal te kunnen ontwikkelen 
binnen dat gestelde doel?’’

Eelke Wielenga22 zegt over gezonde organisaties: “Gezonde organisaties 
kun je zien als netwerken van mensen die samen ergens enthousiast over 
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zijn: hun vak, hun doelgroep, de problematiek. Wie zo’n netwerk gezond 
wil krijgen en houden moet kunnen navigeren in onbekend gebied. De 
werkelijkheid verandert immers voortdurend. Als je de creatieve kracht 
van die netwerken wilt aanboren is het essentieel dat de leden met elkaar 
in verbinding zijn. Hun betrokkenheid en inzet voor de zaak in combi-
natie met een open en krachtige verbinding leidt automatisch tot ideeën 
voor oplossingen, doelen en vernieuwing van de missie.”
Hij beschrijft ‘vitale ruimte’ als volgt: “In die ruimte ervaren mensen een 
creatieve spanning tussen verschillen en overeenkomsten in wat zij begrij-
pen en willen, en is er ook voldoende balans tussen wat de deelnemers 
zelf in willen zetten en wat het netwerk (de organisatie) aan afstemming 
vraagt. Worden de verschillen te groot dan ontstaat strijd of berusting, 
zijn er te weinig verschillen dan is er te weinig uitdaging en vermindert 
de inzet wat leidt tot terugtrekken (vlucht) of zouteloze compromissen 
(aanpassing). Het managen van een vitale ruimte is als het koken van een 
gerecht: de kunst is om de juiste ingrediënten op het juiste moment toe te 
voegen of te verwijderen en het vuur niet te hoog en niet te laag te stoken. 
Als dat lukt, ontstaat vanzelf het heerlijke eindproduct. Managen van een 
vitale ruimte doe je dus niet vanuit controle.”

 

De vitale ruimte is te koppelen aan het balansschema van de X-factor: ook 
hier gaat het over de balans tussen de ik en de ander. Wat het denken over 
vitale ruimte toevoegt, is de gedachte over verschillen en overeenkomsten. 
Als dit zo essentieel is in het werken in de school, zou je van elkaar toch 
heel goed moeten weten hoe je verschillend bent van elkaar. Dan doen 
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persoonlijke kwaliteiten en ambities er ook op dat vlak toe. Zonder ver-
schillen is de ruimte niet vitaal. ‘Gelijke monniken, gelijke kappen’ is dus 
een contraproductieve gedachte.

Sturen op de X-factor

Hoe kunnen scholen en schoolbesturen nu organisaties zijn met een X-
factor? Er werken vele hoogopgeleide mensen, met idealen en opvattin-
gen. Om deze mensen te blijven inspireren en te blijven raken, is het 
nodig dat er een professioneel personeelsbeleid is. Dat betekent meer dan 
het goed organiseren van de structuren en systemen. 

Professioneel personeelsbeleid omvat in onze definitie alle activiteiten en 
maatregelen die de expertise van personeel bevorderen. Daaronder ver-
staan we ook het opleiden van leraren, en loopbaanbeleid inclusief reïnte-
gratie- en seniorenbeleid. Dat vraagt dus om een bovenschoolse aanpak, 
die nauw gerelateerd wordt aan de cultuur van de schoolorganisaties en 
het kwaliteitsbeleid.

Zoals al eerder aangegeven, is het van belang dat mensen in een organi-
satie zich verbinden op basis van hun ambities. Door de visie en waarden 
van de school te verbinden aan die van de persoon, ontstaan gemeen-
schappelijke waarden en normen voor kwaliteit.
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Om excellentie van de schoolorganisatie te kunnen creëren, is het van 
belang dat er een flinke overlap is tussen de organisatieambitie en de per-
soonlijke ambitie. Is er teveel overlap, dan is er te weinig creatieve span-
ning of vitale ruimte; is er te weinig overlap, dan kan de professional beter 
zijn eigen weg gaan. Deze gemeenschappelijke waarden en ambities zijn 
bovendien niet statisch: het professionele leven is vol van gebeurtenissen 
die ervoor zorgen dat mensen meer of minder behoefte hebben aan het 
delen van hun waarden en aan het bijdragen aan een school.

Als een schoolorganisatie alle professionals recht wil doen, is er aandacht 
en tijd nodig voor persoonlijk meesterschap, zingeving en het ontdekken 
van kernkwaliteiten. Alleen met wendbare kennis van het zelf, lukt het om 
bij voortduring handelen en vakkennis te verbinden en echt te werken aan 
doelen die passen bij die specifieke werknemer en aan het hogere doel dat 
werknemers met elkaar verbindt.

Dat betekent concreet dat scholen werk maken van goede gesprekken met 
hun professionals, ingebed in een context van mét en ván elkaar willen 
leren. Deze gesprekken gaan dieper en verder dan de standaard vragen-
lijsten van het functionerings- of POP-gesprek: ze raken de persoonlijke 
waarden. Ook schoolleiders onderling bespreken op basis van professio-
nele standaarden hun eigen ontwikkelvragen met elkaar en met de boven-
schoolse directie. De bovenschools directeur zelf bevordert, bevlogen en 
gepassioneerd, het werken vanuit een missie en visie en stuurt op kwaliteit 
van mensen. In sollicitaties betekent het ook dat mensen niet alleen ge-
vraagd wordt wat ze aan kwaliteiten kunnen inzetten, maar ook wat ze 
werkelijk bezielt.

Drie stelregels voor dit nieuwe professionele personeelsbeleid:
• iets zien wat je eerder niet zag (blikwisseling);
• iets doen wat je eerder niet deed (diepe interesse en echt contact);
• iets weten wat je eerder niet wist (onontdekt potentieel vinden).



293. ORGANISEREN MET EEN X-FACTOR

Samen de X-factor versterken

In de afgelopen jaren zijn op verschillende plaatsen in het land professio-
nele leergemeenschappen van scholen ontstaan binnen een schoolbestuur. 
Vaak worden deze aangeduid als bestuursacademie of lerend scholennet-
werk. In deze samenwerking tussen scholen kan intervisie plaatsvinden 
tussen schoolleiders of vakspecialisten, of gebruik worden gemaakt van 
elkaars expertise door bijvoorbeeld veelbelovende leraren cursussen te la-
ten verzorgen op andere scholen. Dit inzetten van expertise zorgt er ook 
voor dat werknemers voelen dat zij mogen uitblinken in hun kwaliteit. 
Het behoudt daardoor medewerkers langer voor de organisatie. 

Net als bij alle andere vormen van een startende samenwerking, zie je bij 
samenwerking tussen scholen ten behoeve van de lerende organisatie een 
ontwikkeling in fases:
1. Vraag en aanbod (ruilen): excellente leraren en opvallende ib’ers bie-

den cursussen aan, individuele leraren nemen af. 
2. Vraaggericht aanbod (delen): schoolteams formuleren scholingsvragen 

en iemand uit het netwerk biedt een scholing aan. 
3. Samen onderzoeken (samenwerken): schoolteams formuleren onder-

zoeksvragen en gaan samen met een procesbegeleider of een specialist 
uit het netwerk aan de slag. Ze bieden daarbij tegelijkertijd hulp aan 
anderen. 

Je ziet in deze fases de vragen veranderen van individuele scholingsbe-
hoeften naar meer strategische schoolontwikkelingsvragen en naar meer 
gezamenlijk leren.

Uit al het bovenstaande blijkt dat het nodig is om werk te maken van:
• ruimte om te leren;
• het benutten en werken met verschillen; 
• het verbinden van persoonlijke en collectieve ambitie;
• hoge eisen op basis van geselecteerde kwaliteiten (‘word steengoed in 

wat je kunt!’);
• een vitale en vrije ruimte, waarin ruimte is voor dialoog en ontmoeting;
• creatieve ontmoetingen tussen professionals, waarin ‘out of the box’ 

denken gestimuleerd wordt;
• het wegnemen van regeldwang en het bevorderen van excellentie.
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Omdat er nog niet op zo heel veel plaatsen resultaat is van deze boven-
schoolse leergemeenschappen, kunnen we nog niet zeggen dat deze per 
definitie zullen leiden tot het versterken van de X-factor van de organisa-
tie. Maar we geloven dat alle impulsen die ertoe leiden dat persoonlijke 
en professionele ontwikkeling van leraren wordt benoemd en ingezet, bij-
dragen aan de kwaliteit van het leraarschap. Niemand heeft er wat aan om 
excellerende leraren onder het maaiveld te houden!
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Slot en conclusies

Aan het eind van ons project kunnen we constateren dat we:
1. de X-factor kunnen definiëren en aanwijzen;
2. weten hoe je de X-factor kunt bevorderen en ontwikkelen;
3. weten wat een schoolorganisatie kan doen om de X-factor te bevor-

deren.

De drie vragen uit de onderzoeksaanvraag zijn dus positief te beantwoor-
den. Maar wat is er nu nieuw? Ten eerste keken we met een andere bril 
naar de leraar: door met een positieve blik te kijken naar mogelijkheden, 
zie je ontwikkelkansen. We zochten naar de menselijke kant van het sy-
steem, ontdekten waar het knelde en vonden vitale en vrije ruimte voor de 
professional. Zo constateerden we dat bovenschools managers en school-
leiders nauwelijks kunnen bevroeden hoeveel onontdekt potentieel er nog 
te vinden is in hun organisaties.

Het vraagt om een basishouding om langs de belemmeringen heen te 
kunnen kijken en op zoek te gaan naar de X-factor van de mensen in de 
schoolorganisatie. Daarnaast vraagt het werken ermee aandacht en tijd. 
Het heeft geen zin om te gaan zitten wachten tot de X-factor vanzelf 
verschijnt. Dit denken valt niet makkelijk te vervatten in systemen. Maar 
zonder het te organiseren lukt het niet.

Leef dus met een X-factor. Probeer te zijn, in plaats van te hebben.
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Hebben en zijn

Op school stonden ze op het bord geschreven.
Het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;
Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,
De ene werklijkheid, de andre schijn.

Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.
Is van de wereld en haar goden zijn.
Zijn is, boven die dingen uitgeheven,
Vervuld worden van goddelijke pijn.

Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.
Is naar de aarde hongeren en dorsten.
Is enkel zinnen, enkel botte plicht.

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,
Is kind worden en naar de sterren kijken,
En daarheen langzaam worden opgelicht.

Ed Hoornik, in: Het menselijk bestaan, Uitgeverij Daamen, Den Haag (1951).


