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Biologie

• Roken

• Drinken 

• Drugs

• HIV/aids

• Loverboys

• Anorexia

• Obesitas 

• Global warming

• Stijgen van de zeewaterspiegel



Mentor-les

• Pesten

• Faalangst

• Criminaliteit

• Mogelijk huiselijk geweld in de toekomst
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WAAROM?



Geluk volgens
de Dikke van Dale:

1. fortuin, voorspoed, mazzel

2. aangename toestand waarin men zijn
wensen bevredigd ziet en vrede heeft met 
zichzelf en zijn omgeving



ge·luk (het; o)

1. Gunstige loop van omstandigheden; 
voorspoed: hij heeft altijd geluk
boft altijd; van geluk mogen spreken
veel geluk hebben

2. aangenaam gevoel van iem. die zich verheugt



Welbevinden volgens de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

‘Welbevinden is een toestand waarin iemand zijn of haar eigen 
vaardigheden kan ontplooien en realiseren, kan omgaan met 
dagelijkse stressoren, productief en vruchtbaar kan werken en in 
staat is om bij te dragen aan de maatschappij’.



De meest bruikbare definitie 
van gelukkig zijn:

Veel positieve gevoelens

Weinig negatieve gevoelens

Tevredenheid met het leven als geheel



Interne factoren/ 
levensvaardigheden

Tevredenheid, dankbaarheid

Optimisme

Vertrouwen in de medemens

Emotionele intelligentie: 

– Veel positieve emoties

– Weinig negatieve emoties

(Veenhoven, 2000)



Externe factoren:

Afwezigheid van corruptie
Veiligheid
Vrijheid om te kiezen
Mogelijkheid om te leren

(Diener & Biswas Diener, 2008)



Gelukkig zijn..

heeft een enorme beschermende waarde
in de tienerjaren; het beschermt tegen depressie, 
risicogedrag (roken, drinken, drugs, gokken, seksuele
misstappen, criminaliteit) en schooluitval.

Het geluksniveau daalt significant in de puberteit, vooral bij
meisjes. ( WHO Europe 2008, UNICEF, 2007) 



















World Happiness Report 2021 (United Nations)



Unicef report on wellbeing, 2007 



Unicef report on wellbeing, 2013 



Unicef report on well-being, 2020







PISA 2017 
(Programme for International Student Assessment)

Ben je de afgelopen maand wel een of enkele keren 
gepest?

Nederlandse 15 jarigen         9,3 % 
OESO gemiddelde   24,2 %
Hongkong         32,3 %



PISA 2017 
(Programme for International Student Assessment)

Ik wil de beste van mijn klas zijn

Nederlandse 15 jarigen         29,7 % 
OESO gemiddelde   59,2 %





De staat van het Onderwijs, Onderwijsinspectie 2018 





Tussen 2017 en 2021 is het percentage meisjes in het 
voortgezet onderwijs met emotionele problemen gestegen van 
28 naar 43%. 

Onder meisjes uit groep 8 nam dit in deze periode toe van 14 
naar 33%. 



Ook onder jongens is de mentale gezondheid gedaald.

Zo is het cijfer dat zowel meisjes als jongens voor hun leven 
geven, nog nooit zo laag geweest als in 2021: gemiddeld 7,1. 
Terwijl dit cijfer in eerdere jaren ruim 7,5, en in 2001 zelfs een 
8 was. (HBSC, 2022)



De Nederlandse
jeugd is misschien nog
het gelukkigst

De volwassen bevolking niet

> 900.000 gebruikers



Leraren willen leerlingen gráág 
helpen met:

• Eigen talenten van de leerlingen ontwikkelen (100%)

• Helpen om goede mensen te worden (68%) 

• Gelukkig worden (52%)

(DUO, Fontys, en Van12-18, 2015)
•
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HOE DAN?







Help leerlingen om vrienden te maken

Leg nadruk op het belang van een vriendelijke omgang in de klas.
Zorg voor ruimte voor samenwerking, waar leerlingen elkaar 
kunnen helpen.
Geef het goede voorbeeld.
Vertel over je eigen samenwerking/vriendschappen met 
collega’s.
Help om ruzies bij te leggen.
Help leerlingen zich nuttig te maken door jou of anderen te 
helpen.



Vrienden maken gelukkig

• Indicatoren: aantal vrienden, hoe vaak we ze zien, aantal 
telefoongesprekken, aantal feestjes, aantal bezoeken

• Studentes met bevredigende vriendschappen minder vaak 
naar de dokter (Reis et al, 1984)

• Mensen met ‘yuppie-waarden’ (geld, status) ongelukkiger dan 
mensen die zich richten op familie en vrienden

(Veenhoven 2001)



Heb ik een goede vriend op mijn werk?



Leraren doen er goed aan om hun eigen welbevinden 
belangrijk te vinden. 

Niet alleen voor zichzelf.

Gelukkige leraren hebben leerlingen die beter presteren 
(Briner & Dewberry, 2007, Staff well-being is key to school 
success).







Wat voor bril zet jij op?



Help leerlingen emoties te herkennen.

En te hanteren.



Negatieve 
emoties

Lage activatie        adapted from Loehr & Schwarz (2003)    

Hoge activatie

Positieve

emoties

Boos

Gefrustreerd

Bang

Blij

Enthousiast

Opgewonden

Uitgeput

Verdrietig

Hopeloos

Zorgeloos

Kalm

Vredig



Leestips: zie 
www.positiefonderwijs.nl/meer


