
Positieve psychologie in het onderwijs



Waar zou je willen zijn?

Wat betreft je werk, welke functie/positie?

Wat betreft je persoonlijke leven?

Als je het nog niet weet, geeft niks, we komen er later vandaag 
op terug.



Pen & papier: bijv. schrift/map, maar ook wat losse vellen









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



www.lesseningeluk.nl
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Hoe gelukkig ben je?

Schrijf op:  1e gelukstest

Op een schaal van 1 tot 10
Hoe gelukkig voel je je vandaag?
Hoe gelukkig voelde je je afgelopen maand?



Satisfaction with life scale



Geluksmaat



Positive and Negative affect Schedule



Profiel



Psychologie

is de academische discipline die zich bezighoudt met

het innerlijk leven (kennen, voelen en streven)

en het gedrag van mensen.



http://cdn.theatlantic.com/static/mt/assets/food/maslow.jpg


Jaar 1998:  Positieve psychologie



Traditionele   Positieve 
psychologie                                       psychologie



Wat is Positieve Psychologie

• Aandacht voor krachten i.p.v. klachten

• Onderzoek naar wat het leven de moeite waard maakt

• Onderzoek naar de voorwaarde en processen die leiden 
tot welbevinden en een optimaal functioneren 
(individueel, relaties, werk)



Water the flowers, not the weeds



Overzicht van deze cursus:

Vandaag 

• Overzicht positieve psychologie

• Geluk

• Optimisme

• Emoties



Overzicht van deze cursus:

Tweede cursusdag 23 november

• Hoop

• Veerkracht

• Mindset

• Emotionele intelligentie

• Sterke kanten



Interview elkaar in subgroepjes

A
Wat is het leukste dat je dit schooljaar meegemaakt hebt? 



B

Beschrijf aan elkaar een moment in je leven waarop je je 
bijzonder gelukkig voelde. Beschrijf dit moment zo volledig en 
beeldend mogelijk. Besteed daarbij aandacht aan al je 
zintuigen. Schets de aanleiding, de context, de 
voorgeschiedenis, de gebeurtenissen, maar ook kleuren, 
geuren, geluiden, sfeer, temperatuur, etc.

Probeer op basis hiervan een eerste beschrijving of definitie te 
geven van het begrip ‘geluk’.
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Twee % van de Nederlanders boven de 18 jaar zegt ongelukkig
tot zeer ongelukkig te zijn.
(langer dan 1 of enkele min-dagen)

Als dit voor jou geldt, of als je vermoedt dat je depressief bent: 

ZOEK HULP, bijv. via je huisarts



Kan geluk gemeten worden?

Observatie
Gericht interview
Vragenlijst waardering voor leven als geheel
Experience Sampling Method  
Dagboek van Gisteren



Michelle van Vaalen, 2011 













Wat denkt men dat gelukkig maakt?

Gezondheid

Inkomen

Goed huwelijk

Kinderen

Aanzien

Vrije tijd



Wat blijkt gelukkig te maken?

Gezondheid ++

Inkomen +

Goed huwelijk +++

Kinderen -

Aanzien +

Vrije tijd +



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



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 gangbare definitie 
van gelukkig zijn:

Veel positieve gevoelens

Weinig negatieve gevoelens

Tevredenheid met het leven als geheel



Vier kwaliteiten van leven: 

satisfactie
geluk

nutuitkomsten

levensvaardigheid
mentaal vermogen

leefbaarheidKansen

internextern

Veenhoven, 2000



Varianten van satisfactie 

Levensvoldoening
geluk

TopervaringLeven als geheel

DeelsatisfactieGenietingenLevensdeel

duurzaamvoorbijgaand

Veenhoven, 2000



Interne factoren/ 
levensvaardigheden

• Tevredenheid, dankbaarheid

• Optimisme

• Vertrouwen in de medemens

• Emotionele intelligentie: 

– Veel positieve emoties

– Weinig negatieve emoties



Belangrijke externe factoren:

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

(Diener & Biswas Diener, 2008)



Lyubomirsky, 2008

Ouders 50% 

Omstandigheden 10 %

Levensvaardigheden

en bewust gedrag 40%





Gelukkige mensen



The Nun Study

Nog in leven:       85 jr 93 jr

Meest opgewekte kwart 79% 52%

Minst opgewekte kwart 54% 18%

(Danner, Snowdon, & Friesen, 2001)





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) 



























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 %









11 jaar 13 jaar 15 jaar

Jongens Meisjes Jongens Meisjes Jongens meisjes

2009/10 8 10 16 19 17 31 

2013/14 9 19 20 26 27 40

Het Health Behaviour in School Children (HBSC) vroeg 
Nederlandse kinderen of ze veel druk ervaren om te 
presteren op school. Hier percentages van kinderen 
die dat voelen.

Bron: HBSC



11 jaar 13 jaar 15 jaar

Jongens Meisjes Jongens Meisjes Jongens meisjes

2009/10 96 94 97 92 96 90 

2013/14 95 92 94 88 94 84

HBSC vroeg ook naar het welbevinden. Hier 
percentages kinderen die zichzelf een hoog cijfer 
geven voor geluk:

Bron: HBSC





Grade Qualification Dutch Description

10 excellent uitstekend

9 very good zeer goed

8 good goed

7 more than sufficient ruim voldoende

6 sufficient voldoende

5 insufficient matig

4 strongly insufficient onvoldoende

3 very strongly insufficient zeer matig

2 poor slecht

1 very poor zeer slecht

Source: Maastricht University en Lentiz





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 het gelukkigst

De volwassen bevolking niet

> 900.000 gebruikers











2022/11/3



Score:

Hoe gelukkig nu en afgelopen maand
in NL al jaren gemiddelde score 7,5
Door Corona is het gemiddelde gedaald naar 6,3
Sterkste daling bij mensen die werkloos werden of 
inkomensonzeker zijn.

Volgens Veenhoven zal dit zich na Corona snel herstellen. 
Crisissen geven meestal slechts beperkte daling van gelukkscore



Dit zegt nog niet zo veel

Kandidaat X vertelde: ik scoor nu 4. Ik had een bijzonder 
ongelukkige jeugd, en mijn leven kan nooit meer beter worden.

Kandidaat Y vertelde: ik scoor nu 8. Ik had een bijzonder 
ongelukkige jeugd, en heb mij altijd bedacht dat het alleen maar 
beter kan worden.



SWLS

30-35  Zeer hoge score; zeer tevreden
25-29  Hoge score
20-24  Gemiddelde score
15-19  Iets onder het gemiddelde 
10-14  Ontevreden
5-9       Zeer ontevreden



Geluksmaat

FLOREREN (=gelukkig zijn + goed functioneren + ontwikkelen)
Minstens 1 keer 4 of 5 bij de eerste drie items
Minstens 6 keer 4 of 5 bij de overige items

KWIJNEN
Minstens 1 keer 0 of 1 bij de eerste drie items
Minstens 6 keer 0 of 1 bij de overige items

Niet florerend of kwijnend, dan scoor je gemiddeld



PANAS Scoren Instructies:

Positieve Affect Score: 

Tel  de scores op intems 1, 3, 5, 9, 10, 12, 14, 16, 17 en 19 bij 
elkaar op

Negatief affect Score: 

Tel de scores op items 2, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 18 en 20 bij elkaar 
op.



Positief Affect: Scores kunnen variëren 10-50, met hogere scores 
die hogere positief beïnvloeden. 

Gemiddelde Score:   29,7

Negatief Affect: Scores kunnen variëren 10-50, met lagere scores 
die lagere niveaus van negatieve invloed. 
Gemiddelde Score:   14.8 



Totaaloordeel GELUK
voldoening met het leven als geheel

Suboordelen
Stemmingsniveau

balans positieve en negatieve 
gevoelens

Tevredenheid
verschil wens/
werkelijkheid

Informatiebron Gevoelsmatige ervaring Verstandelijke vergelijking

Proces Behoeftebevrediging Maatstaven tellen

Basis Menselijke natuur Cultuur



Seligman’s indeling van Geluk

• Het plezierige leven (Hedonisch geluk)
de geneugten des levens

• Het goede leven (Eudaemonisch geluk)
met deugden

• Het betekenisvolle leven
betrokken met doelen groter dan jezelf



PROFIEL score gaat over PERMA

Positieve

Emotie 

Engagement

Betrokkenheid

Relaties Meaning

Betekenis

Accomplishment

Prestaties



P Positieve emoties:                       7, 12, 22

E Engagement/betrokkenheid      5, 13, 21

R Relaties:                                         8, 14, 20

M  Meaning/betekenis:                   1, 11, 18 

A   Accomplishment /prestaties:    3, 10, 17

Gemiddelde van: 



positieve 

emoties

betrokkenheid

relaties

betekenis

prestaties
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Nadere kennismaking 

A en B
Even kort voorstellen.

Vertel elkaar dan:   Waar ben je trots op? 
A vertelt er 3 minuten over: wat, wanneer, waarom, hoe etc.
Geluidssignaal
Wisselen

Goed luisteren!



Nu gaan A en B elkaar aan de rest van ons voorstellen in ÉÉN zin.

B vat in 1 zin samen waar A trots op is

A vat in 1 zin samen waar B trots op is





Jouw geluksdagboek

Bespreek met z’n tweeën hoe jouw scores er uit zien, en wat er 
eventueel opvalt aan je geluksdagboek.

Zou deze er heel anders uitzien als:

Er geen Coronacrisis was geweest

Je ander werk had, bijvoorbeeld verkoper in een winkel

Er geen oorlog was



Teacher appr day vandaag





Floreren, gedijen, bloeien

Gelukkig zijn, goed functioneren, en zich ontwikkelen



Factoren die bloei bevorderen:

• Liefdevolle ouders, hechting  

• Sociaal stimulerende omgeving 

• Hoge kwaliteit en veilig thuis 

• Buiten kunnen spelen 

• Ervaren van veel positieve emoties 

• Hebben van vrienden 

• Goede school ervaringen 



Rapport Jacqueline B.
Nederlands 9,3

Engels        8,7

Frans 8,9

Duits 4,7

Wiskunde 9,0

Scheikunde 9,3

Natuurkunde 9,7

Biologie 9,8

Filosofie 8,6

Techniek 7,9

Lich. Oefening 8.0





•



september 2021

Somber, onrustig, eenzaam: een kwart van de jongeren tussen de 
18 en 25 jaar voelt zich mentaal niet goed, bleek onlangs uit 
onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
Corona is een van de oorzaken, maar er is meer aan de hand. 
„Het gaat met een grote groep jongeren gewoon niet zo goed”, 
zegt Jolien Dopmeijer. „Corona heeft er een vergrootglas op 
gelegd.”

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/09/13/






Rapport Mentaal Kapitaal
Welke factoren spelen een rol bij ongezonde stress, prestatiedruk, 
schoolverzuim/thuiszitten en schooluitval?

Vastlopen op te hoog schoolniveau 
Een van de aanbevelingen uit het rapport luidt: herwaardeer 
onderwijsniveaus en vaardigheden. 
‘Goed presteren’ lijkt in onze samenleving gelijk te staan aan 
cognitief excelleren op het hoogst mogelijke niveau. 
Vmbo vindt men niet meer goed genoeg. 
Jongeren lopen vast op te hoge schoolniveaus – al dan niet 
gepusht door hun ouders –, terwijl talentvolle jongeren in het 
praktijdonderwijs zich gestigmatiseerd voelen en dreigen af te 
haken. 

Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal, Utrecht 2021



Succes Geluk



Succes Geluk



Optimisme-test

helemaal oneens 0 1          2         3          4  helemaal eens

1. Bij onzekerheid verwacht ik meestal het beste. 

2. Als er iets mis met mij kan gaan, zal dit ook gebeuren.

3. Ik ben altijd optimistisch over mijn toekomst.

4. Ik verwacht bijna nooit dat de dingen in mijn voordeel zullen 
uitpakken.

5.   Ik verwacht zelden dat mij goede dingen overkomen.

6.   In het algemeen verwacht ik dat mij meer goede dan slechte dingen 
zullen overkomen.



Scoring:

De optimismescore wordt berekend door de scores van alle vragen bij 
elkaar op te tellen. Keer eerst  de scores van vraag 2, 4 en 5 om.

0 – 5:     zeer pessimistisch
6 – 9:     pessimistisch
10 - 12: eerder pessimistisch dan optimistisch
13 - 15: eerder optimistisch dan pessimistisch
16 – 20: optimistisch
21 – 24: zeer optimistisch

Gebaseerd op Schreier, M.F., Carver, C.S., & Bridges M.W. (1994)



Realisme

Is niet persé altijd het beste

Soms is pessimisme beter

Soms is optimisme beter
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Verklarings-stijlen achteraf

Optimist Pessimist

Iets ging goed Ik deed het goed,

ik kan het altijd goed,

De volgende keer doe ik

het weer goed

Het was een hele 

makkelijke toets

De volgende keer doe ik

het weer niet goed

Iets ging slecht Het was een hele

moeilijke toets

De volgende keer doe ik

het weer goed

Ik deed het niet goed,

ik kan het nooit goed,

De volgende keer doe ik

het weer niet goed



Optimisme oefenen:

Je verklaring achteraf bijstellen:

Permanent    < ---- >   Tijdelijk

Structureel    < ---- >   Specifiek

Met hoop      < ---- >   Zonder hoop



Optimisme-realisme-pessimisme

Afhankelijk van:

Erfelijk bepaalde persoonlijkheidkenmerken

Aangeleerde persoonlijkheidskenmerken

Ervaringen

De situatie

2022/11/3





Wat als de 
grote vis 
komt?



Je gezicht

is je eigen weerbericht

Als je in de spiegel kijkt

kun je je eigen bui zien hangen

Jan ‘t Lam













Negatieve 
emoties

Lage activatie               adapted from Loehr & Schwarz

(2003)    

Hoge activatie

Positieve

emoties

Boos

Gefrustreerd

Bang

Blij

Enthousiast

Opgewonde

n

Uitgeput

Verdrietig

Hopeloos

Zorgeloos

Kalm

Vredig
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