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4  Twee routes van pijn naar geluk 

Gebukt gaan onder een te hoge lat, de paradox 

Merel Morre, Nederlandse dichteres op Twitter 

Hoewel Nederlandse kinderen volgens verschillende onderzoeken tot de gelukkigste van de 

wereld behoren, daalt het geluksniveau in de puberteit significant, vooral bij meisjes.1 

Bovendien gebruiken pakweg een miljoen volwassen mensen in Nederland antidepressiva. 

Kan de school iets doen aan de pijn die jongeren in de puberteit ervaren, waaronder de 

prestatiepijn? En kan zij misschien ook helpen de ‘depressie-epidemie’ in te dammen? 

Positieve psychologie en een focus op geluk of welbevinden, en niet op prestaties alleen, 

kunnen hieraan bijdragen. 

Overaspiratie 

Hoge verwachtingen koesteren is tot op zekere hoogte zinvol. Mensen gaan presteren naar 

wat er van hen verwacht wordt, iets wat ook wel het pygmalioneffect wordt genoemd. 

Rosenthal en Jacobsen2 testten dit effect op een groep schoolkinderen bij wie zij zogenaamd 

een IQ-test afnamen. In werkelijkheid werd er niets gemeten. Docenten kregen een lijst met 

willekeurige namen van leerlingen die zogenaamd goed gescoord hadden. Een jaar later 

werden de kinderen opnieuw getest, maar nu echt. De resultaten waren verrassend: de 

kinderen die eerder willekeurig op de lijst met goed scorende kinderen waren geplaatst, 

behaalden nu daadwerkelijk significant betere resultaten dan hun klasgenootjes. De op niets 

gebaseerde verwachting van de docenten omtrent de intelligentie van deze kinderen was 

werkelijkheid geworden. 

Er zit uiteraard wel een grens aan dit fenomeen. Als een kind niet aan hoge 

verwachtingen kan voldoen, wordt er hulp gezocht. Om die hulp bekostigd te krijgen, moet 

er in de regel eerst een diagnose worden gesteld. Zo’n diagnose kan ook averechts werken, 

want pas als de specialistische behandeling, medicijnen en extra tijd bij toetsen niet helpen, 

weten we dat de verwachtingen te hoog waren. Maar dan is er al schade aangericht. 

1  Unicef 2007, 2013; Currie et.al, 

2008 2  Rosenthal & Jacobson, 1968.  
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Daarvoor is niet één schuldige aan te wijzen. De druk op kinderen om te presteren wordt 

van verschillende kanten opgevoerd; door de minister, die wil dat we met zijn allen 

‘excelleren’ en in de top vijf van de PISA-ranglijst terugkeren, door scholen en door 

toetsinstituten als het Cito. Maar ook door ouders zelf, die vaak in de waan verkeren dat hun 

kind het gelukkigst wordt als het een zo hoog mogelijk schoolniveau behaalt. Psycholoog 

Kou Murayama en collega’s van de University of Reading deden onderzoek naar de effecten 

van ‘overaspiratie’ van ouders ten aanzien van de schoolprestaties van hun kind en noemen 

deze ‘giftig’.3 

Economie en/of geluk 
In 1968 sprak Robert F. Kennedy de volgende woorden: 

Ons bruto nationaal product (…) telt luchtverontreiniging en tabaksreclame, en 

ambulances die de bloedbaden op onze snelwegen opruimen. Het telt de speciale 

sloten op onze deuren en de gevangenissen voor de mensen die ze openbreken. Het telt 

de vernietiging van de regenwouden en het verlies van onze wilde natuur. Het telt 

napalm en kernkoppen en gepantserde politieauto’s die de rellen in onze steden 

bestrijden (…), en de televisieprogramma’s die geweld verheerlijken om speelgoed te 

verkopen aan onze kinderen. Maar het bruto nationaal product laat geen ruimte voor de 

gezondheid van onze kinderen, de kwaliteit van hun onderwijs of de vreugde van hun 

spel. Het omvat niet de schoonheid van poëzie of de kracht van onze huwelijken, de 

intelligentie van ons publieke debat of de integriteit van onze ambtenaren. Het meet 

noch onze humor noch onze moed, noch onze wijsheid noch ons leren, noch onze 

compassie, noch onze toewijding aan ons land. Kortom, het meet alles behalve datgene 

wat het leven de moeite waard maakt. 

Een manier om te meten wat dan wél de moeite waard is – namelijk datgene wat bijdraagt 

aan ons welbevinden – biedt de zogenoemde Better Life Index, ontwikkeld door de OECD.4  

Hoge verwachtingen in het onderwijs 

In het Onderwijs kijken we niet zo zeer naar een beter leven, of een breed welvaartsbegrip, 

maar wordt de aandacht nog vooral gericht op zo hoog mogelijk prestaties en toekomstige 

banen en inkomen.  

Als de verwachtingen te hoog zijn en een kind er niet aan kan voldoen, kan dit resulteren 

in stress, faalangst en depressie. We zijn sinds de Tweede Wereldoorlog rijker en gezonder 

geworden, en we leven langer. Je zou zeggen dat mensen  

3 Murayama, Pekrun, Suzuki, Marsh & Lichtenfeld, 2015. 4 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/ 
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dan ook gelukkiger zijn geworden, maar dit blijkt niet zo te zijn. Integendeel: de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verwacht dat in 2030 depressie wereldwijd voor de 

grootste ziektelast zal zorgen. Vijftig jaar geleden was de gemiddelde leeftijd waarop een 

depressie ontstond 28,5 jaar, nu is het 14,5 jaar. Depressie is onder jongeren gewoon 

geworden: ongeveer 10 procent ervaart een ware depressie vóór de leeftijd van 14 jaar. 

Gelukkig zijn is vooral in de tienerjaren een belangrijke beschermende factor tegen 

depressie, risicogedrag (roken, drinken, drugs, gokken, seksuele misstappen, criminaliteit) 

en schooluitval. Gelukkig zijn is dus niet alleen prettig, maar ook gezond. 

Emotionele vaardigheid 

Pijn is een signaal dat er iets mis is in je lichaam, en prestatiepijn is daarop geen 

uitzondering. Als het prestatiepijn is die iemand zichzelf aandoet, zoals spierpijn na het 

trainen voor een marathon die je zelf graag wilt volbrengen, dan kan dat niet zoveel kwaad. 

Prestatiepijn die ontstaat doordat je van iemand anders op school moet presteren is anders, 

en kan zich bij kinderen manifesteren als echte, fysieke pijn. Basale emotionele 

vaardigheden als het herkennen en kunnen benoemen van emoties kunnen heel goed helpen 

tegen deze pijn, maar op school is er nog relatief weinig aandacht voor emotionele 

vaardigheden. Deze aandacht 68 

neemt de laatste jaren wel toe: er worden posters gebruikt met allerlei gelaatsuitdrukkingen, 

en er zijn speciale programma’s voor basisscholen, zoals Zippy’s Vrienden.5 
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Twee mogelijk routes van pijn naar geluk die ik aanbeveel zijn de volgende: 

Route 1: Koester passende verwachtingen 
We kunnen er met zijn allen voor zorgen dat de eenzijdige focus op cognitieve prestaties 

teruggedraaid wordt, en kinderen weer de ruimte geven om hun andere talenten en sterke 

kanten of deugden te laten zien. Als we leerlingen stimuleren om die verder te ontwikkelen, 

dan zal de pijn plaatsmaken voor hoop op een gezond, gelukkig en zinvol leven. Leraren 

vinden het helpen van leerlingen het belangrijkste en bevredigendste aspect van hun werk. 

Leraren helpen leerlingen richting volwassenheid. Ze helpen leerlingen om door te zetten, 

samen te werken, zelfvertrouwen te ontwikkelen, teleurstellingen te overwinnen, ruzies uit 

te praten en nog veel meer. 

Route 2: Geluk als speerpunt 
In 2006 startte Harvard University een cursus ‘geluk’, die meteen ook de populairste cursus 

werd in de hele geschiedenis van de gerenommeerde universiteit. De studenten op Harvard 

zijn zo extreem ambitieus, dat ze zichzelf vaak doodongelukkig maken doordat ze hun eigen 

prestaties nooit goed genoeg vinden. De lijfspreuk van cursusleider Tal Ben-Shahar was dan 

ook: Learn to fail or fail to learn! Studenten moesten leren fouten te maken, en te accepteren 

dat ze niet perfect hoefden te zijn. 

‘Gelukkig zijn is belangrijk, want als je gelukkig voelt, wordt de sfeer om je heen ook 

beter.’ Zo omschreef Kevin, een veertienjarige jongen die meedeed aan geluksonderzoek, 

het belang van gelukkig zijn. Hij had dit zelf uitgevonden, maar wetenschappers zijn het met 

hem eens. Gelukkig zijn is vaak de oorzaak van goede dingen, in plaats van alleen maar een 

resultaat.In een groot Brits onderzoek beoordeelden leraren bijna drieduizend kinderen van 

dertien tot vijftien jaar, en gaven iedere leerling een punt als deze erg populair was bij andere 

kinderen, erg gelukkig en tevreden was, makkelijk vrienden maakte en erg energiek was. De 

leraren beoordeelden ook gedragsproblemen en emotionele problemen. Onderzoekers 

Richards en collega’s vonden dat tieners die op dertien- tot vijftienjarige leeftijd positief 

beoordeeld waren door hun leerkrachten, vergeleken met degenen zonder positieve 

beoordeling, later significant vaker tevreden waren met hun werk, vaker contact hadden met 

familie en vrienden, en meer betrokken waren bij sociale vrijetijdsbesteding. Bovendien 

hadden ze veel minder kans om in hun latere leven psychische stoornissen te ontwikkelen.6 

62,3 procent van de kinderen met twee of meer positieve beoordelingen had tot de leeftijd 

van 53 jaar geen psy- 

5 Panis, 2012. 

6 Richards & Huppert, 2011. 
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chische problemen ontwikkeld, vergeleken met slechts 35,3 procent in de groep zonder 

positieve beoordeling. Ook Lindsay Till Hoyt van de Amerikaanse Northwestern University 

concludeert in haar onderzoek dat gelukkige pubers uitgroeien tot gezonde volwassenen. 

Nederland doet het wat geluk betreft goed. Volgens UNICEF en de WHO heeft ons land 

de gelukkigste jeugd van Europa en de OESO-landen. Een mooier compliment voor ouders 

en leraren is niet denkbaar. Jammer genoeg daalt het geluksniveau significant in de puberteit, 

vooral bij meisjes.7  

Welbevinden is geen leuk extraatje, maar raakt de kern. We weten dat welbevinden een 

belangrijke voorwaarde is om open te staan voor nieuwe ervaringen. Leerlingen leren beter 

en ontwikkelen zich breder met een wakkere en positieve geest. (Hoogleraar positieve 

psychologie Jan Walburg) 

Positieve psychologie als de route naar geluk 

De positieve psychologie onderzoekt wat bijdraagt aan een gelukkig leven en heeft een 

aantal interventies ontwikkeld die de mentale veerkracht helpen vergroten. Scholen kunnen 

daarmee nog meer inzetten op het bevorderen van het welbevinden van leerlingen. 

Er bestaan in Nederland enkele expliciete programma’s gericht op geluk, zoals ‘Lessen 

in Geluk.’8 Ook in het buitenland, en dan met name in Australië, wordt op het moment veel 

ontwikkeld. Het International Positive Education Network probeert om de internationale 

ontwikkelingen te volgen en te delen. Leraren kunnen echter ook zelf het goede voorbeeld 

geven, door te laten zien dat ze geluk belangrijk vinden. Dat kunnen ze bovendien doen door 

ook goed voor hun eigen welbevinden te zorgen, zowel privé als voor de klas.  

7 Hoyt, Chase-Lansdale, McDade & Adam, 2012. 

8 Braam, Tan, Bergsma & Boerefijn, 2008. 


