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Voorwoord 
 
Begin dit jaar werd van ons verwacht dat we een onderwerp zouden kiezen voor ons 
profielwerkstuk. In eerste instantie had ik geen idee over welk onderwerp ik moest 
aankaarten aangezien ik binnen de hokjes van school dacht. Ik wilde graag iets onderzoeken 
dat me interesseerde, maar dat leek een vrij onmogelijke taak omdat ik weinig interesse heb 
in de meeste vakken die op school aangeboden worden. Totdat ik ineens de ingeving kreeg 
om mijn onderzoek te doen over een onderwerp dat me al mijn hele middelbare 
schoolperiode achtervolgt.  
 
Een profielwerkstuk over geluk in het onderwijs maakte me laaiend enthousiast, waardoor ik 
plotseling een enorme drive voelde om de uitdaging van dit nogal brede onderwerp aan te 
gaan. Geluksgericht onderwijs, ik kan er uren over praten, wat duidelijk maakt dat het 
onderwerp me raakt. 
Ik hecht veel waarde aan mijn eigen geluk en dat van anderen en merk dat school vaak niet 
ten goede komt aan beide. In mijn ogen is de prestatiegerichtheid van middelbare scholen uit 
de hand gelopen. Dit gaat me aan m’n hart omdat ik zie dat veel leeftijdsgenoten (inclusief 
ikzelf) eronder lijden. Jongeren van deze tijd hebben veel stress en weinig vrije tijd. Toch lijkt 
dit niet genoeg te worden opgemerkt om veranderingen door te voeren. Middelbare 
scholieren verliezen het plezier in het grootste deel van hun leven en voelen een enorme 
druk om te presteren. Door middel van dit onderzoek hoop ik te kunnen achterhalen hoe het 
voortgezet onderwijs zo kan worden aangepast dat het geluk van leerlingen voorop komt te 
staan. 
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Inleiding 
 
In mijn profielwerkstuk wordt duidelijk hoe het Nederlandse voortgezet onderwijs meer op 
geluk gericht kan worden, in plaats van op prestatie. Verschillende manieren om geluk te 
integreren in het onderwijs worden daarbij beschreven. Het woord ‘geluk’ omvat hierin veel 
meer termen dan alleen geluk, zoals in hoofdstuk 1 uitgelegd wordt. In dit hoofdstuk wordt 
namelijk informatie over ‘geluk in het algemeen’ gegeven.  
 
Nadat je er als lezer achter bent gekomen waarom het van belang is dat het onderwijs 
geluksgericht wordt, wordt in mijn profielwerkstuk omschreven hoe geluk geïntegreerd kan 
worden buiten en binnen het huidige lesprogramma. Deze omschrijving is gebaseerd op de 
factoren en theorieën die bijdragen aan geluk. Daarbij speelt de informatie die ik verzameld 
heb over geluk bij leerlingen ook een rol. 
 
Mijn hoofdvraag ‘Welke veranderingen moeten doorgevoerd worden om een verschuiving 
van prestatiegericht naar geluksgericht voortgezet onderwijs te realiseren?’ heb ik op twee 
verschillende manieren benaderd. Ten eerste heb ik beschrijvend onderzoek gedaan vanuit 
verschillende, al bestaande bronnen. Daarnaast was het naar mijn mening noodzakelijk om 
zelf een enquête rond te sturen onder middelbare scholieren, om naast de gebruikte bronnen 
en mijn eigen mening, ook ‘ervaringsdeskundigen’ in het onderzoek te betrekken. De 
resultaten van de enquête die ik heb afgenomen onder honderd middelbare scholieren, zijn 
te vinden in hoofdstuk 7. Deze resultaten zijn natuurlijk ook verwerkt in de andere 
hoofdstukken, om beter onderbouwde conclusies te kunnen trekken. 
 
Naast het werk dat ik op papier heb gezet, wilde ik in het kader van geluksgericht voortgezet 
onderwijs op een creatieve manier mijn schriftelijke werk ondersteunen. Omdat ik buiten 
schooltijd veel plezier ervaar in het maken van video’s en andere creatieve zaken, leek een 
korte film met daarin de kern van wat ik duidelijk wil maken over het onderwijs mij een goede 
toevoeging aan mijn schriftelijke werk. In de video ‘Geluk in het onderwijs’ heb ik daarom 
beeld en geluid gegeven aan mijn onderzoek. 
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Onderzoeksvraag en hypothese 
 
Onderwerp: 
Geluksgericht voortgezet onderwijs 
 
Onderzoeksvraag: 
Welke veranderingen moeten doorgevoerd worden om een verschuiving van prestatiegericht 
naar geluksgericht voortgezet onderwijs te realiseren? 
 
Hypothese: 
Geluk kan meer geïntegreerd worden in het voortgezet onderwijs door lestijd vrij te maken 
voor lessen in persoonlijke ontwikkeling en zingeving. Het toepassen van de meervoudige 
intelligentietheorie op onderstaande manieren bevordert het geluk van leerlingen omdat 
meer aandacht wordt gevestigd op persoonlijke kwaliteiten. 

1) De meervoudige intelligentietheorie als methode gebruiken om leerlingen te laten 
komen tot hun ideale vorm van leren zodat zij leren op een zo prettig mogelijke 
manier ervaren. 

2) Het aanbod van vakken gevarieerder maken zodat ook leerlingen die voornamelijk 
beschikken over de intelligenties die nu minder tot hun recht komen op school, hun 
kwaliteiten kwijt kunnen. 
 

Leerlingen naar mate ze ouder worden steeds meer verantwoordelijkheid geven door meer 
vrij in te vullen uren in de week te geven verhoogt het geluk van een leerling. 
 
Door de zeven bronnen van arbeidsvreugde actief in te zetten in het voortgezet onderwijs zal 
onder schooltijd meer vreugde ervaren worden door leerlingen. 
 
De integratie van geluk in het onderwijs door bovenstaande factoren kan mentale ziektes bij 
jongeren voorkomen of bestrijden. 
 
Het veranderen van de prestatiegerichte doelstelling van onderwijsinstellingen naar een 
doelstelling die meer gericht is op geluk zal ruimte geven voor positieve veranderingen 
binnen de schoolcultuur en daarmee helpen leerlingen gelukkiger te maken. 
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Hoofdstuk 1: Geluk in het algemeen 
 

Hoofdstuk 1.1 Wat is geluk? 
 
Om te beginnen is het belangrijk te weten wat men verstaat onder geluk. Wat is de definitie 
van geluk en is er een betekenis die we aan geluk toe kunnen kennen waar men het over 
eens is? Voordat ik mijn hoofdvraag (‘Welke veranderingen moeten doorgevoerd worden om 
een verschuiving van prestatiegericht naar geluksgericht voortgezet onderwijs te 
realiseren?’) kan beantwoorden, is het van belang om te weten wat geluk nu eigenlijk is.  
 
Het woord geluk wordt op vele verschillende manieren gedefinieerd. Toch is er als je je 
verdiept in wetenschappelijke onderzoeken een term te vinden die het vaakst wordt gebruikt, 
namelijk de term ‘levenstevredenheid’. Synoniemen die hiervoor gebruikt worden zijn 
‘levensvervulling’ en ‘(subjectief) welbevinden’. 1 
 
Deze termen zijn vrij subjectief. Want wie bepaalt er of iemand wel of niet tevreden is met 
zijn of haar leven? De enige die hier een enigszins betrouwbaar oordeel over kan vellen is de 
persoon om wie het draait. Wat hier lastig aan is, is dat men moeilijk kan vergelijken tussen 
allerlei individuele oordelen over het eigen geluk.2 Mijn mening hierover is dat het eigenlijk 
niet uitmaakt of de vergelijking wel goed gemaakt wordt. Het gaat er immers om dat iemand 
het gevoel heeft dat hij of zij vervuld is in het leven, wat los staat van andermans gevoel over 
geluk.  
 
In dit onderzoek wil ik geluk graag definiëren als iets subjectiefs, waarbij iedere persoon voor 
zichzelf kan bepalen of hij of zij geluk ervaart. Als het gaat om geluk integreren in het 
onderwijs, gaat het dus over de verbetering van het welbevinden van leerlingen en docenten. 
Het gaat mij niet om het bereiken van een bepaalde mate van geluk of een bepaalde definitie 
ervan, maar om het feit dat de levensvervulling die leerlingen en docenten voelen groter 
wordt zodat er meer geluk ervaren wordt op school. Als er meer geluk ervaren wordt, zal de 
levensvervulling ook weer verder groeien. 
 
Wat betekent de term geluk dan als ik deze in het onderzoek gebruik? Ik zie geluk niet alleen 
als simpele ‘tevredenheid’ in het leven. Er komen ook andere dingen bij geluk kijken die het 
geluksgevoel vergroten en een belangrijk onderdeel zijn van geluk. Ik denk hierbij aan 
termen als passie, enthousiasme, gedrevenheid, motivatie, vitaliteit en gemoedsrust. In mijn 
ogen is geluk niet compleet zonder deze aspecten; of ze nu het gevolg of de oorzaak zijn 
van levenstevredenheid, ze spelen een belangrijke rol die ik niet kan negeren en zeker terug 
zal laten komen in dit onderzoek. Als u één van deze termen voorbij ziet komen, dan heeft dit 
dus een duidelijk verband met de mate van geluk die ik omschrijf.  
  

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 http://geluksdoctorandus.nl/wat-is-geluk/de-wetenschappelijke-definitie-van-geluk/ 
2 http://geluksdoctorandus.nl/wat-is-geluk/de-wetenschappelijke-definitie-van-geluk/ 

http://geluksdoctorandus.nl/wat-is-geluk/de-wetenschappelijke-definitie-van-geluk/
http://geluksdoctorandus.nl/wat-is-geluk/de-wetenschappelijke-definitie-van-geluk/
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Hoofdstuk 1.2 Welke factoren dragen bij aan geluk? 
 
Om een concreter beeld te krijgen van de factoren die bijdragen aan geluk, heb ik 
verschillende theorieën omtrent geluksfactoren onderzocht. Ik heb hieruit twee modellen 
gekozen die naar mijn inzicht effectief kunnen bijdragen aan de integratie van geluk in het 
voortgezet onderwijs. Dit heb ik bewust gedaan, omdat er veel modellen bestaan rondom 
geluk die niet per se goed toe te passen zijn in het voortgezet onderwijs. Dit hoofdstuk zou te 
onsamenhangend en uitgebreid worden als ik alle theorieën uit zou werken waarin 
geluksfactoren een rol spelen, daarom volgen hieronder de modellen die naar mijn mening 
de meeste potentie hebben om succesvol te zijn in het voortgezet onderwijs.  
 

PERMA 
Als eerste kijken we naar het ‘PERMA-model’ bedacht door een van de meest 
vooraanstaande psychologen van de 20e eeuw3, namelijk de Amerikaanse Martin Seligman. 
In dit model zitten vijf hoofdelementen4 die het psychologisch welbevinden, en dan met name 
vervulling en geluk, zouden bevorderen.  
 
o ‘Positieve emotie’ is het eerste element in dit model en is voor veel mensen waarschijnlijk 

één van de meest voor de hand liggende geluksfactoren. Dit element gaat over de kunst 
om optimistisch te zijn, waarbij je het leven vanuit een positief perspectief kunt bekijken. 
Deze optimistische instelling zou helpen depressie te vermijden door je te richten op de 
positieve aspecten in je leven. Daarnaast kan het je inspireren om creatiever te zijn en je 
helpen in relaties en op je werk, of in dit geval eerder op school.  

o De letter ‘E’ staat voor ‘engagement’, of wel betrokkenheid. Dit element is erg persoonlijk 
en zal daarom bij iedereen een verschillende uitwerking hebben. Het punt van deze 
geluksfactor is dat iemand iets in het leven heeft waar hij zo van geniet dat hij door het 
verrichten van deze taak compleet in het moment gezogen wordt en zich helemaal kan 
onderdompelen in deze activiteit.  

o Relaties spelen in vrijwel iedere gelukstheorie een belangrijke rol, zo ook in die van 
Seligman. Mensen zijn sociale wezens die energie opdoen uit connectie, intimiteit, liefde 
en interactie met anderen. Het opbouwen van sterke emotionele banden met familie, 
vrienden etc. zal het plezier en de liefde die mensen voelen dan ook verhogen. Ook 
kunnen deze relaties ondersteunend werken op het moment dat er vervelende of 
moeilijke periodes zijn in iemands leven. 

o De ‘M’ van ‘meaning’ staat voor betekenis, waarmee eigenlijk zingeving wordt bedoeld. 
Als de betekenis en het doel achter het werk wat je verricht besproken en begrepen 
wordt, dan zorgt dat ervoor dat je met meer plezier aan het werk gaat en daardoor 
tevredener bent met de taken die je verricht. Algemene zingeving geven aan het leven is 
ook van belang voor geluk, omdat het een reden en doel geeft om te leven, waardoor 
mensen met meer enthousiasme en tevredenheid in het leven staan. Zingeving bevordert 
als vanzelf je geluk, ‘Succes en geluk vloeien als een onbedoeld neveneffect automatisch 
voort uit je toewijding aan een hoger doel’ zo spreekt overlever van Auschwitz Victor 
Frankl. 5 

o Accomplishment; het gevoel dat totstandbrenging of prestatie ons geeft is over het 
algemeen zeer positief en kan het best omschreven worden als trots of vervulling. 
Het hebben van doelen en ambitie in je leven helpt ons te presteren en floreren. Alleen al 
het werken aan deze doelen kan je een tevredener mens maken, wat maakt dat dit 
element zeker niet te missen is in het rijtje geluksfactoren van Seligman. 

                                                           
3 https://nl.wikipedia.org/wiki/Martin_Seligman 
4 De beschrijving van de vijf hoofdelementen en informatie over het PERMA model zijn afgeleid van onderstaande 
websites: 

➢ http://www.ivpp.nl/modellen-geluk/ 
➢ https://positivepsychologyprogram.com/perma-model/ 

5 http://www.zelfhulpboeken.com/zingeving-en-geluk-volgens-viktor-frankl-de-psychiater-die-auschwitz-
overleefde/ 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Martin_Seligman
http://www.ivpp.nl/modellen-geluk/
https://positivepsychologyprogram.com/perma-model/
http://www.zelfhulpboeken.com/zingeving-en-geluk-volgens-viktor-frankl-de-psychiater-die-auschwitz-overleefde/
http://www.zelfhulpboeken.com/zingeving-en-geluk-volgens-viktor-frankl-de-psychiater-die-auschwitz-overleefde/
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Ryff zes-factoren model 
Het tweede model dat van toepassing is op geluk, ofwel psychisch welbevinden is het Ryff-

model. Dit model bestaat uit zes factoren die samen de voorwaarden vormen voor een 

goede staat van psychisch welbevinden.6 Onderzoeker Carol Ryff heeft dit model ontworpen, 

nadat zij het werk van psychologen die de kernpunten in hun beschrijvingen van optimaal 

functionerende en ontwikkelde personen onderzochten, bestudeerde. De zes factoren van 

het Ryff-model die hieruit voortkwamen zijn volgens haar elementair voor het streven naar en 

behouden van een optimaal psychisch welbevinden.7 Het model kan als erg betrouwbaar 

worden gezien omdat het veel empirische ondersteuning heeft.8  

o Autonomie: Je eigen identiteit staat hierbij centraal. Door vertrouwen in je eigen 

mening en identiteit kun je sterke keuzes maken in het leven en beslissingen maken 

die overeen komen met je eigen mening. (Waardoor je meer gaat leven volgens je 

eigen principes in plaats van je aan te passen aan anderen; op die manier kies je 

voor je eigen geluk.) 

o ‘Environmental mastery’, vrij vertaald naar ‘omgevingsgericht meesterschap’: Het 

vermogen om onbekende of moeilijke omgevingsomstandigheden aan te passen aan 

persoonlijke waarden en behoeften. Simpel gezegd gaat het erom dat je het gevoel 

hebt dat je invloed uit kunt oefenen op je situatie omdat je het gevoel hebt dat je 

controle hebt over de situatie. Zo heb je zelf het gevoel dat je controle hebt over je 

leven, waardoor je je leven een richting kan geven die voor jou persoonlijk goed voelt. 

o Persoonlijke groei: Jezelf constant blijven uitdagen met nieuwe vaardigheden of 

ervaringen, zodat je groei ervaart in je leven. Dit kan ook te maken hebben met het 

ontwikkelen van een eigen visie op jezelf, de wereld en het leven, waardoor je het 

gevoel hebt dat je met jouw persoonlijke ontwikkeling iets kan bijdragen aan de 

wereld. 

o Positieve relaties: Goede banden met andere mensen dragen bij aan het 

welbevinden van de mens. In contact komen en verbinding maken met andere 

mensen is dan ook één van de zes factoren in het Ryff model. 

o Doel: Het volgen van betekenisvolle dromen en doelen kan je een vervuld gevoel 

geven in het leven.  

o Zelfacceptatie: De laatste van Ryff’s basisfactoren voor geluk, is zelfacceptatie. 

Daarmee wordt bedoeld dat iemand in staat is zichzelf te accepteren. Die acceptatie 

is nodig in zowel zwakke als sterke eigenschappen. 9 

Er is wat controversie over dit model, omdat persoonlijke groei, zelfacceptatie en een doel 

hebben in het leven ondergebracht zouden kunnen worden bij één kopje10 Toch is de 

samenstelling van zes factoren terecht, omdat het ondanks de overlap binnen bovenstaande 

factoren, van belang is om de geluksfactoren los van elkaar te behandelen om zo meer 

overzicht en helderheid te bewerkstelligen in dit model. 

 

                                                           
6 http://www.liberalarts.wabash.edu/ryff-scales/ 
7 http://www.positievepsychologie.nu/upload/PSY1311_W2_corr.pdf (p.4) 
8 https://www.ivpp.nl/modellen-geluk/ 
9 De beschrijving van de zes factoren is afgeleid van de volgende websites: 

➢ http://www.liberalarts.wabash.edu/ryff-scales/ 

➢ https://www.ivpp.nl/modellen-geluk/  
10 https://www.ivpp.nl/modellen-geluk/ 

 

http://www.liberalarts.wabash.edu/ryff-scales/
http://www.positievepsychologie.nu/upload/PSY1311_W2_corr.pdf
https://www.ivpp.nl/modellen-geluk/
http://www.liberalarts.wabash.edu/ryff-scales/
https://www.ivpp.nl/modellen-geluk/
https://www.ivpp.nl/modellen-geluk/
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Hoofdstuk 2: Waarom geluksgericht onderwijs? 
 

Hoofdstuk 2.1 Wat is de waarde van geluk? 
 
Als je aan ouders zou vragen wat ze het meest wensen voor hun kind, dan zou de 
meerderheid van hen een antwoord in de strekking van ‘gelukkig zijn’ of ‘een gelukkig leven’ 
geven.11 Blijkbaar is geluk dus een hoog goed in onze samenleving. Anders zouden ouders, 
vaak de mensen die het beste wensen voor hun kinderen, dit niet zo belangrijk vinden. Veel 
mensen zijn in hun leven constant op zoek naar geluk, of ze dit nu zoeken in een betere 
baan, luxe vakanties, of in zichzelf. Wat maakt nou dat de meeste mensen er zóveel voor 
over hebben om gelukkig te zijn, of geluk te ervaren? 
 
De eerste verklaring is nogal logisch. We kunnen zelf namelijk vaststellen dat geluk 
aangenaam voelt en dus positief wordt ervaren. Toch is dit nog veel te abstract, men zou 
dan namelijk ook als een gek kunnen streven naar ‘blijdschap’, aangezien dit ook een 
positief gevoel is. Het feit dat geluk aangenaam is, is dus nog niet genoeg reden om geluk 
als hoog goed te zien.12 
 
Wat de waarde van geluk groter maakt, is de duurzaamheid ervan. Voor de bekendste 
filosofen uit de oudheid, Socrates, Plato en Aristoteles, was geluk al het meest gewichtige 
doel om naar te streven. Dit kwam voort uit het feit dat in de Grieks-Romeinse tijd belangrijke 
waarden van langere duur waren.. Geluk werd dus als een hoogstaand goed gezien door de 
grootste filosofen, omdat het bestendigheid had en niet zomaar weggevaagd kon worden 
wanneer je het eenmaal bezat.13 Dit in tegenstelling tot het fijne gevoel ‘blijdschap’ wat zo 
weer kon omslaan.  
 
Het laatste aspect dat bijdraagt aan de hoge waarde van geluk heeft enige overlap met het 
vorige aspect. Het gaat namelijk om de onafhankelijkheid ervan, die maakt dat de 
buitenwereld weinig effect heeft op het voortbestaan van het geluksgevoel. Als er een 
geluksgevoel van binnenuit komt, wordt het minder snel verstoord door externe factoren.14 
 
Men vindt geluk dus van grote waarde omdat het een aangenaam en langdurig gevoel 
betreft, dat niet bij het minste of geringste stootje vanuit de buitenwereld verstoord wordt.  
 
Daarom kunnen we vaststellen dat men niet streeft naar geluk dat veroorzaakt lijkt te worden 
door succes, rijkdom, roem en dergelijke factoren die de mens gelukkig lijken te maken. Dit 
soort ‘geluk’ is namelijk erg afhankelijk van welvarende omstandigheden en kan dus zo in het 
niet vallen als de omstandigheden verslechteren.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 Gebaseerd op eigen ervaring 
12 http://geluksdoctorandus.nl/wat-is-geluk/wat-maakt-geluk-de-moeite-waard/ 
13 http://geluksdoctorandus.nl/wat-is-geluk/wat-maakt-geluk-de-moeite-waard/ 
14 http://geluksdoctorandus.nl/wat-is-geluk/wat-maakt-geluk-de-moeite-waard/ 
15 http://geluksdoctorandus.nl/wat-is-geluk/wat-maakt-geluk-de-moeite-waard/ 

http://geluksdoctorandus.nl/wat-is-geluk/wat-maakt-geluk-de-moeite-waard/
http://geluksdoctorandus.nl/wat-is-geluk/wat-maakt-geluk-de-moeite-waard/
http://geluksdoctorandus.nl/wat-is-geluk/wat-maakt-geluk-de-moeite-waard/
http://geluksdoctorandus.nl/wat-is-geluk/wat-maakt-geluk-de-moeite-waard/
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Hoofdstuk 2.2 Wat is het positieve effect van geluksgericht onderwijs op jongeren? 
 
Geluk blijkt dus een hoog goed te zijn in onze samenleving. Toch stellen vrijwel alle 
onderwijsinstellingen cognitieve ontwikkeling centraal. In het onderwijs wordt veel waarde 
gehecht aan het vergaren van kennis en het toetsen van cognitieve vaardigheden. Men gaat 
er over het algemeen van uit dat het vergaren en toetsen van deze kennis de beste manier is 
om succes te garanderen. Hierdoor heeft een leerling immers grote kans op een goede 
baan. Waar onderwijsinstellingen mogelijk aan voorbij gaan, is dat maar een klein getal (tien 
procent) van geluk en succes bepaald wordt door factoren als de gevolgde opleiding of baan. 
Het merendeel (negentig procent) van geluk en succes wordt bepaald door iemands 
persoonlijkheid en positieve mentaliteit.16 
 
In hoofdstuk 2.3 zal ik verder ingaan op wat geluksgericht onderwijs voor positieve effecten 
kan hebben op iemands geluk en succes in de toekomst. In dit hoofdstuk draait het om het 
heden. Wat voor effect heeft het op jongeren als onderwijs minder gaat draaien om 
cognitieve ontwikkeling en meer om persoonlijke ontwikkeling? 
 
Uit onderzoek is gebleken dat gelukkige jongeren betere prestaties hebben, gemotiveerder 
zijn, creatiever zijn, makkelijker contact maken en betere leiders zijn.17 Dit zijn allerlei 
positieve en nuttige eigenschappen die erg goed van pas komen in het moderne leven, waar 
deze kwaliteiten eigenlijk een ‘must’ zijn. Als onderwijsinstelling zou het dus handig zijn te 
investeren in het geluk van jongeren, aangezien deze investering kan bijdragen aan het 
ontwikkelen van een hoop kwaliteiten. 
 
Het huidige onderwijs draait om cognitieve ontwikkeling en is extreem prestatiegericht.18 Men 
lijkt dit normaal te vinden, omdat het door de jaren heen zo is ontwikkeld. De laatste jaren 
komen er echter schokkende cijfers naar boven, die niet opgemerkt schijnen te worden door 
het merendeel van onderwijsinstellingen in Nederland. Hieronder volgt er een aantal: 

- Hoe langer een leerling op het voortgezet onderwijs zit, hoe lager het cijfer wordt dat 
hij/zij geeft aan zijn/haar geluk en welbevinden. Beginnend op de basisschool, waar 
leerlingen gemiddeld een 8,2 geven, zakt het in de eerste klas naar een 8,0, in de 
tweede klas naar een 7,7, in de derde en vierde klas naar een 7,5 en als de leerling 
ongeveer zestien jaar is, is het cijfer al gedaald naar een 7,4. Daarbij is het belangrijk 
om mee te nemen dat de meest relevante verschillen in geluk zich bevinden tussen 
ongeveer een 6,5 en een 8,5. Dit meegenomen, kunnen we vaststellen dat de daling 
van 0,8 aanzienlijk is.19 

- In een enquête van weekblad ‘7 Days’ en tv-programma ‘EenVandaag’ waarin 
duizend jongeren ondervraagd werden, kwam onder andere naar voren dat 20: 

➢ Driekwart van de jongeren aangaf dat ze het te druk hadden. 
➢ 42 procent meldde dagelijks stress te hebben van school. 
➢ 26 procent van de jongeren burn-outklachten opgaf. 
➢ Meer dan de helft last had van aanhoudende vermoeidheid. 

 
Alleen deze cijfers zijn al alarmerend genoeg, en het zijn vast niet de enige schokkende 
cijfers. Deze feiten lijken mijns inziens een oorzaak te zijn van de prestatiegerichtheid van 
het onderwijs die met de jaren heftiger wordt. Ook Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer 
concludeerde uit het rapport ‘Als je het ons vraagt’ dat scholieren een te hoge werkdruk 
ervaren, en dan vooral bij havo en vwo- leerlingen, die het grootste deel uitmaakten van de 
ondervraagden. Naast Kalverboer valt het ook David Asser, rector en bestuurslid van een 
vereniging van schoolbesturen voor voortgezet onderwijs (OSVO) op dat de cijferdruk is 

                                                           
16 https://www.gelukkigonderwijsnederland.nl/ 
17 https://www.gelukkigonderwijsnederland.nl/  
18 https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/16/nooit-eens-even-niks-6240512-a1541499  
19 http://geluksdoctorandus.nl/geluksvaardigheden-effectief-tegen-daling-welbevinden-in-voortgezet-onderwijs/  
20 http://www.sevendays.nl/nieuws/helft-scholieren-wel-eens-thuis-door-stress  

https://www.gelukkigonderwijsnederland.nl/
https://www.gelukkigonderwijsnederland.nl/
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/16/nooit-eens-even-niks-6240512-a1541499
http://geluksdoctorandus.nl/geluksvaardigheden-effectief-tegen-daling-welbevinden-in-voortgezet-onderwijs/
http://www.sevendays.nl/nieuws/helft-scholieren-wel-eens-thuis-door-stress


12 
 

toegenomen. ‘Omdat we in het onderwijs tegenwoordig alles meetbaar willen maken, is het 
aantal toetsmomenten flink gegroeid’, zegt hij. ‘Leerlingen moeten door steeds meer hoepels 
springen: meer citotoetsen, meer proefwerken…’ 21 
 
Het feit dat de prestatiedruk blijft toenemen en daardoor steeds meer leerlingen met burn-out 
klachten bij een dokter of psycholoog komen22, vind ik ontzettend zorgwekkend. Als we als 
samenleving willen dat onze jongeren zich goed blijven voelen, moet hier toch wel degelijk 
iets aan gedaan worden. Wetend dat het positieve gevolgen kan hebben als een leerling 
gelukkig in het leven staat (zie begin hoofdstuk), lijkt het mij een goede stap om van 
prestatiegericht naar geluksgericht onderwijs te bewegen. 
 
Als het geluk en welzijn van een leerling centraal komt te staan, in plaats van de cijfers die 
een leerling haalt, zal dit hoogstwaarschijnlijk het geluksniveau van leerlingen verhogen. 
Daarbij kunnen stressklachten die soms zelfs burn-outs, depressies of andere stoornissen tot 
gevolg hebben, sterk afnemen. Het onderwijs draait dan immers niet meer om het halen van 
zo hoog mogelijke cijfers, maar meer om het gevoel van de leerlingen. Zoals eerder in dit 
hoofdstuk benoemd, kan geluk als centraal punt in het onderwijs buiten het afnemen van 
stress gerelateerde klachten ook zorgen voor bijvoorbeeld meer motivatie, meer creativiteit 
en beter leiderschap.  
 
Eventueel zou het jongeren kunnen helpen in de puberteitsperiode, waarin de leerling vaak 
met onzekerheid en hormonen te kampen heeft23. De prestatiegerichtheid op school maakt 
een puberteitsperiode waarschijnlijk alleen maar moeilijker omdat de onzekerheid hierdoor 
bijvoorbeeld versterkt wordt en in faalangst resulteert. Daarentegen kan het centraal staan 
van geluk er juist voor zorgen dat er meer ruimte is voor deze levensfase waardoor een 
leerling prioriteit gaat stellen aan hoe hij/zij zich voelt en op die manier beter om kan gaan 
met de puberteitsperiode.24 
 
Door het onderwijs meer te richten op welzijn in plaats van cijfers en prestatie, kunnen er dus 
veel positieve veranderingen plaatsvinden in het welbevinden van jongeren. Ook voor hun 
toekomst kan een verschuiving in de doelstelling van onderwijs zeer mooie vooruitzichten 
bieden. In hoofdstuk 2.3 ga ik daar verder op in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
21 https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/16/nooit-eens-even-niks-6240512-a1541499  
22 https://www.gezondheidenco.nl/121991/burn-out-bij-scholieren-leerlingen-eisen-veel-van-zichzelf/  
23 https://www.opvoeden.nl/puber/groei-en-ontwikkeling/sociaal-emotionele-ontwikkeling/puberteit/  
24 Deze alinea is geschreven naar eigen inzicht en is niet onderbouwd met bronnenonderzoek. 

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/16/nooit-eens-even-niks-6240512-a1541499
https://www.gezondheidenco.nl/121991/burn-out-bij-scholieren-leerlingen-eisen-veel-van-zichzelf/
https://www.opvoeden.nl/puber/groei-en-ontwikkeling/sociaal-emotionele-ontwikkeling/puberteit/
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Hoofdstuk 2.3 Hoe beïnvloedt een gelukkige basis de toekomst van jongeren? 
 
Hoe positief de effecten op het welzijn van jongeren ook kunnen zijn als de 
prestatiegerichtheid van het onderwijs afneemt, er zullen altijd mensen zijn die hun twijfels 
hebben bij zo’n verschuiving in het onderwijs; Hoe moet het dan met de toekomst van hun 
kinderen? Gaat de kenniseconomie dan niet volledig verloren?  
 
Volgens wetenschappelijk onderzoek zorgt de ontwikkeling van ‘persoonsvorming en geluk’ 
voor een succesvolle toekomst voor jongeren. Ook in de politiek wordt dit erkend.  
Tot nu toe is daar echter nog weinig van te merken, aangezien er nog geen actie is 
ondernomen.25 
 
Over het algemeen gaat men ervan uit dat je met meer kennis en intelligentie een 
succesvollere toekomst voor je hebt liggen. Die toekomst zou erg rooskleurig moeten zijn, 
want des te meer je verdient, des te fijner je leven zal zijn. Daarom vindt men onderwijs zeer 
belangrijk. Het onderwijs zorgt er namelijk voor dat zoveel mogelijk leerlingen met zo veel 
mogelijk kennis beginnen aan hun loopbaan.26 
Maar hoe zit het dan met de waarde van geluk die we hadden vastgesteld in hoofdstuk 2.1? 
Daaruit bleek dat men vooral duurzaam geluk belangrijk vindt en dus niet het soort dat 
veroorzaakt wordt door onder andere geld. Deze conclusie maakt dat het streven naar 
zoveel mogelijk kennis en daarmee naar een succesvolle (welverdienende) baan, behoorlijk 
tegenstrijdig is met het feit dat men duurzaam geluk belangrijker vindt dan tijdelijk geluk. 
Immers, het ging toch om geluk dat niet zo zeer afhankelijk was van welvarende 
omstandigheden? 
 
Als wat we eigenlijk willen bereiken duurzaam geluk is, dan kunnen kennis en intelligentie 
niet direct gezien worden als de sleutel naar een rooskleurige toekomst.  
De afgelopen tientallen jaren staan kennis en intelligentie namelijk al centraal in het 
onderwijs en dit onderwijs heeft niet als basis gediend om een gelukkige werknemer te 
worden, zo blijkt uit onderzoek van Schouten & Nelissen onder 1900 werknemers.  
Het onderzoek laat zien dat maar een derde van de werkzame beroepsbevolking bevlogen 
en gelukkig is in het werk. Voor hen geldt dat het werk dat ze doen hen inspireert en dat ze 
er energie en betekenis uithalen. Het overige deel van de werkzame beroepsbevolking, meer 
dan de helft, is dus niet gelukkig en bevlogen in het werk dat ze verrichten. En dat  terwijl de 
grote hoeveelheid aan kennis die ze voorgeschoteld kregen op (onder meer) het voortgezet 
onderwijs een ‘gelukkige’, succesvolle carrière teweeg had moeten brengen.27 
 
Wat nu als alle bezorgde ouders zouden weten dat iemands persoonlijkheid (grotendeels) 
succes bepaalt, en dus niet per se alle toegediende kennis. Uit onderzoek blijkt dat tien 
procent van geluk en succes bepaald wordt door bepaalde omstandigheden zoals een 
opleiding of baan, waar negentig procent wordt bepaald door iemands persoonlijkheid en 
positieve mentaliteit.28 Succes is dus grotendeels afhankelijk van iemands persoonsvorming 
en geluk, waar vrijwel geen aandacht aan besteed wordt in het voortgezet onderwijs. Men 
blijft toetsen en beoordelen op cognitieve ontwikkeling en kennis omdat dit zou leiden tot een 
succesvolle baan en daarmee geluk (waarvan we eerder al bepaald hebben dat dat niet 
eens het duurzame geluk is waar zoveel waarde aan verbonden wordt) terwijl uit onderzoek 
gebleken is dat 9/10 van geluk en succes bepaald wordt door persoonlijkheid en positieve 
instelling. Er is hier dus sprake van een zekere paradox. 
 

                                                           
25 https://www.gelukkigonderwijsnederland.nl/  
26 http://geluksdoctorandus.nl/persoonsvorming-en-welbevinden-van-leerlingen-minstens-zo-belangrijk-als-kennis/  
27 http://overhetnieuwewerken.nl/vier-op-tien-werknemers-noemt-werk-zinloos/ 
28 https://www.gelukkigonderwijsnederland.nl/  

https://www.gelukkigonderwijsnederland.nl/
http://geluksdoctorandus.nl/persoonsvorming-en-welbevinden-van-leerlingen-minstens-zo-belangrijk-als-kennis/
http://overhetnieuwewerken.nl/vier-op-tien-werknemers-noemt-werk-zinloos/
https://www.gelukkigonderwijsnederland.nl/
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Drie economische onderzoeksrapporten tonen aan dat geluk en welbevinden, net als 
sociaal-emotionele vaardigheden en persoonsvorming zeer van belang zijn in het onderwijs. 
Uit een samenvatting van verschillende onderzoeken van het Centraal Planbureau (CPB) is 
het volgende op te maken:  
‘Vanaf de adolescentie blijken niet-cognitieve vaardigheden makkelijker te versterken dan 
cognitieve. Persoonlijkheid blijkt dus makkelijker te veranderen dan intelligentie, en 
investeringen daarin (in geld tijd of aandacht) leveren meer op dan in het verhogen van 
iemands intelligentie.’ 29  
 
Verder is het interessant om te kijken naar het onderzoek van een team rond de beroemde 
gelukseconoom Richard Layard. Layard wilde met zijn onderzoek achterhalen welke factoren 
in het leven van leerlingen de grootste invloed hebben op hun succes in de toekomst. Daarbij 
definieert hij succes vooral als tevredenheid met het leven (oftewel geluk), maar hij laat 
intelligentie en inkomen zeker niet achterwege in zijn metingen. 
Uit dit onderzoek blijkt dat de huidige emotionele gezondheid van scholieren de grootste 
invloed heeft op later succes. Op plaats twee komt hun gedrag en de laatste plek wordt 
toegekend aan de intellectuele ontwikkeling.30 

Deze rangschikking heeft dan vooral te maken met de invloed op het geluk van scholieren in 
de toekomst, aangezien Layard dat als hoofddefinitie geeft voor succes. Maar hij keek dus 
ook naar intelligentie en inkomen, waar uit volgde dat intellectuele vaardigheden wel 
bijdragen aan latere studieresultaten en daarna aan het inkomen. Dat inkomen blijkt echter 
maar weinig invloed te hebben op het geluk, terwijl de invloed van emotionele gezondheid 
(bij scholieren nu en als ze volwassen zijn) veel groter is op het geluk.31 

De ontwikkeling van persoonsvorming en geluk speelt namelijk een grote rol in het creëren 
van een gelukkige en daarmee succesvolle toekomst.32 Ook blijkt dat investeringen in 
persoonsvorming makkelijker toe te passen zijn bij de doelgroep en meer resultaat leveren 
dan het verhogen van de intelligentie.33 Een verschuiving in het onderwijs van kennis naar 
persoonsvorming/geluk is een logische stap om jongeren een succesvolle toekomst in te 
sturen. In tegenstelling tot het heden, zal een gelukkige basis bij jongeren die uit deze 
verschuiving voortkomt, ervoor zorgen dat aan bevlogenheid en zingeving in het werk geen 
gebrek is. We kunnen dus rekenen op positieve vooruitzichten voor jongeren als zij een 
gelukkige basis overhouden aan het voortgezet onderwijs. 

Gelukkig zijn bijna alle leerlingen het eens met het feit dat er op school gefocust moet 
worden op het geluk van leerlingen, in plaats van op hun cijfers.34 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 http://geluksdoctorandus.nl/persoonsvorming-en-welbevinden-van-leerlingen-minstens-zo-belangrijk-als-kennis/  
30 http://geluksdoctorandus.nl/persoonsvorming-en-welbevinden-van-leerlingen-minstens-zo-belangrijk-als-kennis/ 
31 http://geluksdoctorandus.nl/persoonsvorming-en-welbevinden-van-leerlingen-minstens-zo-belangrijk-als-kennis/ 
32 https://www.gelukkigonderwijsnederland.nl  
33 http://geluksdoctorandus.nl/persoonsvorming-en-welbevinden-van-leerlingen-minstens-zo-belangrijk-als-kennis/ 
34 Enquêtevraag 47 

http://geluksdoctorandus.nl/persoonsvorming-en-welbevinden-van-leerlingen-minstens-zo-belangrijk-als-kennis/
http://geluksdoctorandus.nl/persoonsvorming-en-welbevinden-van-leerlingen-minstens-zo-belangrijk-als-kennis/
http://geluksdoctorandus.nl/persoonsvorming-en-welbevinden-van-leerlingen-minstens-zo-belangrijk-als-kennis/
https://www.gelukkigonderwijsnederland.nl/
http://geluksdoctorandus.nl/persoonsvorming-en-welbevinden-van-leerlingen-minstens-zo-belangrijk-als-kennis/
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Hoofdstuk 3: Theorieën rondom geluk 
 

Hoofdstuk 3.1 Welke theorieën kunnen bijdragen aan geluksgericht onderwijs? 

Inmiddels is wel duidelijk geworden dat gelukkig zijn veel positieve effecten teweeg kan 
brengen. Maar gelukkig en gemotiveerd zijn is geen vanzelfsprekende zaak. Als geluk in het 
onderwijs meer aandacht gaat krijgen, zal het nodig zijn om praktische handvatten te hebben 
die richting geven aan de integratie van geluk. Hieronder werk ik een aantal 
theorieën/programma’s uit die bij kunnen dragen aan geluksgericht onderwijs. Daarbij heb ik 
die genomen die de meeste potentie hebben om in het onderwijs een rol te spelen. 

De zeven bronnen van arbeidsvreugde 
Deze laten zien waar mensen in hun werk voldoening uithalen en zouden ervoor zorgen dat 
men meer plezier ervaart en beter presteert. Aangezien er op school ook veel arbeid wordt 
verricht, kunnen de volgende zeven bronnen arbeidsvreugde op het voortgezet onderwijs 
verhogen.  
 
Onderstaande beschrijving van de zeven bronnen van arbeidsvreugde is afkomstig van de 
website: http://zevenbronnen.arbeidsvreugde.nl/methode/ontdekking-van-de-bronnen/ 
 

 

Fysiek Welbevinden 
Deze levensbron vormt een fundament voor arbeidsvreugde. Deze bron stroomt 
wanneer u een goede werkplek heeft en u zich veilig en gezond voelt. De voldoening 
vloeit ook voort uit de zekerheid dat u NU en ook op langere termijn in uw 
basisbehoeften kunt voorzien. 

 

Collegialiteit 
Deze warmtebron ontstaat uit de verbinding met mensen die u op het werk ontmoet. 
Goed teamwerk laat deze bron stromen. U kunt delen wie u bent en rekenen op 
anderen als het nodig is. U voelt zich thuis bij en verbonden met de mensen die u 
regelmatig in uw werk ontmoet. De voldoening kan uit de samenwerking met zowel 
collega’s als leidinggevenden, klanten en leveranciers voortvloeien. 

 

Waardering en Vertrouwen 
Deze ruimtebron ontstaat uit de waardering die u ervaart en uit vertrouwen dat u 
krijgt om uw eigen ideeën in uw werk kwijt te kunnen. U geeft vorm aan uw behoefte 
aan autonomie. Waardering krijgen voor uw werk en voor wie u bent versterkt uw 
zelfvertrouwen en uw gevoel van eigenwaarde. 

 

Goede Prestaties 
Deze krachtbron vindt zijn brandstof in de voldoening die ontstaat, wanneer u 
aantrekkelijke resultaten en effecten van uw werk ziet: het gevoel dat u competent 
bent en succes hebt. Vrijwel iedereen houdt ervan goede prestaties te leveren. 

 

Groei 
Deze energiebron boren mensen aan wanneer ze hun kernkwaliteiten en talenten tot 
ontplooiing brengen. Ook beleven veel mensen vreugde aan de groei van anderen, 
die ze ondersteunen en coachen. 

 

Werken met Hart en Ziel 
Deze inspiratiebron ontspringt uit de mogelijkheid uitdrukking te geven aan wie u 
bent en uw authenticiteit vorm te geven. Doen wat u echt wilt en waar u goed in bent. 
Uw diepste verlangens realiseren en bij uw creativiteit komen. 

 

Hogere zingeving 
Deze lichtbron ontstaat wanneer uw werk ertoe doet voor anderen. Dat kunnen 
klanten, leerlingen of patiënten zijn, maar ook enkele mensen in uw omgeving of ‘iets 
dat groter is dan uzelf’: een veilige stad, uw werkomgeving, de gemeenschap. 
Daarmee geeft uw werk een diepere betekenis aan wie u bent, wat u kunt en wat u 
doet. Iets om trots op te zijn en u mee te identificeren.  

 

http://zevenbronnen.arbeidsvreugde.nl/methode/ontdekking-van-de-bronnen/
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Meervoudige intelligentie-theorie 
 
De meervoudige intelligentietheorie van Howard Gardner betreft acht verschillende 
intelligenties. Deze is een goede aanvulling op de huidige gedachtegang over intelligentie. In 
onze samenleving wordt namelijk vooral de nadruk gelegd op taal- en rekenkundige 
intelligentie. Gardner noemt acht verschillende intelligenties die bij ieder mens in 
verschillende mate aanwezig of ontwikkeld zijn. Dat betekent dat een leerling die minder 
goed is in talen of wiskunde, een stuk meer uit kan blinken in bijvoorbeeld muziek of sport. 
Op school worden de taal- en rekenkundige intelligentie op een voetstuk gezet, maar in de 
theorie van Gardner is de ene intelligentie niet meer waard dan de ander.35 
 
De meervoudige intelligentietheorie is niet per se een gelukstheorie, maar hij zorgt er wel 

voor dat ieder mens/kind zich gewaardeerd voelt en weet waar zijn kwaliteiten liggen. 

Logischerwijs zal dit bijdragen aan het geluk van jongeren, omdat ze op deze manier hun 

talenten kunnen benutten en goed tot hun recht komen.  

In deze theorie staat persoonlijk talent namelijk centraal. Talent wordt daarin gezien als een 

speciale eigenschap van een persoon die diegene vanaf de geboorte bezit. Door oefening 

kan dit talent worden ontwikkeld en door ervaringen die verbonden zijn aan dit talent kan het 

worden verrijkt. In het Nederlandse onderwijs wordt vaak benadrukt wat iemand tekort komt, 

waarbij vaak gedoeld wordt op de cognitieve vakken en dus niet de beeldende of lichamelijke 

vakken. Deze theorie biedt een mogelijkheid om juist aandacht te schenken aan iemands 

kwaliteiten, of die nu wel of niet binnen het cognitieve vlak liggen. Door aan te sluiten bij 

iemands talenten zullen zelfwaardering en zelfrespect van de leerling toenemen, waardoor er 

meer plezier ervaren zal worden bij het leren. Nog een voordeel is, dat als de focus komt te 

liggen op de verscheidenheid aan talenten, leerlingen verschil in kwaliteiten leren waarderen. 

Leerlingen zullen zich zo bewust worden van het feit dat de ene intelligentie de andere zelfs 

kan ondersteunen en kan aanvullen.36 

Het gaat in deze theorie om de volgende intelligenties: 

Verbaal-linguïstische intelligentie 

De verbaal-linguïstische intelligentie heeft te maken met het vermogen je moedertaal of een 
vreemde taal te gebruiken om je gedachten tot uitdrukking te brengen en om hetgeen wat 
andere mensen met taal over willen brengen te begrijpen. De belangrijkste kwaliteiten van 
mensen met deze intelligentie zijn: het goed kunnen toepassen van grammatica, het goed 
formuleren van gedachten bij het op papier zetten of uitspreken ervan en bijvoorbeeld het 
schrijven en interpreteren van poëzie en/of literatuur.37 
Ons onderwijssysteem is grotendeels gericht op de verbaal-linguïstische intelligentie. Deze 
intelligentie is natuurlijk zeer van toepassing in de vele taallessen, maar ook bij bijvoorbeeld 
spreekbeurten en toetsen waarbij uitleg gegeven moet worden.  
 

Logisch-mathematische intelligentie 

Ook deze intelligentie is erg aanwezig in het onderwijs, bijvoorbeeld bij wiskunde of 
natuurkunde. Het gaat hier om het vermogen om met abstracte begrippen om te gaan en 
getallen en symbolen mentaal te kunnen hanteren. Mensen waarbij deze intelligentie sterk 
aanwezig is, zijn goed in het oplossen van probleemstellingen, het analyseren van objecten 
en situaties en het planmatig aanpakken van problemen.38 
 

                                                           
35 http://www.ikleerinbeelden.nl/beelddenken-concepten/meervoudige-intelligentie-howard-gardner/  
36 http://assortiment.bsl.nl/files/229484e2-0ea4-4e6e-bd06-98d7e1934307/ (p. 76) 
37 https://www.onderwijsvanmorgen.nl/mi-5-verbaal-linguistische-intelligentie/  
38 https://www.onderwijsvanmorgen.nl/mi6-logisch-mathematische-intelligentie/ 
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Visueel-ruimtelijke intelligentie 

Leerlingen met veel visueel-ruimtelijke intelligentie worden in de volksmond vaak 
‘beelddenkers’ genoemd. Deze leerlingen komen optimaal tot hun recht wanneer ze 
innerlijke voorstellingen van de werkelijkheid kunnen maken. De kwaliteiten die onder deze 
intelligentie te plaatsen zijn, zijn bijvoorbeeld: een goed oriëntatie vermogen, het zien van 
oplossingen voor problemen, gevoeligheid voor kleur en detail.39 Deze talenten zijn ook wel 
te herkennen in mensen die goed kunnen tekenen, ontwerpen en ordenen en kunnen goed 
van pas komen in beroepen als architect, kunstenaar of piloot. 
 

Muzikaal-ritmische intelligentie 

Deze intelligentie komt veel mensen waarschijnlijk bekend voor, hij is dan ook makkelijk te 
herkennen maar wordt weinig toegepast in het onderwijs. Mensen waarbij deze intelligentie 
erg ontwikkeld is, denken in maat, ritme en patronen. Ze luisteren en/of maken graag 
muziek, leren het liefst auditief of met ritme en rijm, hebben een goed gevoel voor ritme en 
ze zingen of rappen soms.40 Tot nu toe wordt deze intelligentie in het onderwijs vooral in 
muzieklessen toegepast, als die er überhaupt al zijn. 
 

Lichamelijk-kinesthetische intelligentie 

Deze intelligentie komt in het onderwijs alleen tot zijn recht in de gymles (en op sommige 
scholen bij dramalessen). Iemand die op deze manier intelligent is, zal vaak zijn denken 
ondersteunen door middel van bewegingen of gebaren. Deze mensen leren optimaal door 
het uitproberen van dingen en ervaren veel plezier bij lichamelijke activiteiten, 
praktijkopdrachten en soms ook bij toneelspelen.41 
 

Ecologisch-naturalistische intelligentie 

Voor deze intelligentie wordt amper ruimte gemaakt in het onderwijs. Toch zijn er genoeg 
mensen die zich sterk herkennen in deze intelligentie. Ze houden er bijvoorbeeld van om 
zich in een natuurlijke omgeving te bevinden, omdat ze hier zelfvertrouwen uithalen en zich 
er thuis voelen. Mensen waarbij deze intelligentie sterk aanwezig is, voelen zich 
aangetrokken tot de natuur (denk daarbij aan dieren, planten en het weer). Vaak weten ze 
hier dan ook veel van. De betreffende mensen leren goed door dingen zelf waar te nemen en 
te ontdekken en daarbij echt de natuur in te gaan.42 
 

Interpersoonlijke intelligentie 

De interpersoonlijke intelligentie is bij veel mensen aanwezig, alleen bij mensen met een 
vorm van autisme is deze intelligentie vaak weinig tot niet aanwezig. Omdat veel mensen 
over deze intelligentie beschikken, is hij zeer geschikt om andere intelligenties te 
ondersteunen. Mensen met een sterk ontwikkelde interpersoonlijke intelligentie worden vaak 
benoemd als sociaal en zijn vaak meelevend. Het vermogen om verschillen te zien tussen 
mensen en dan met name in hun stemming, doelen, motivatie et cetera, staat centraal. De 
kernkwaliteiten van deze intelligentie zijn samenwerken, aanvoelen van en afstemmen op 
anderen, en zorgen voor anderen. Vaak zijn deze sociale mensen erg goed in het oplossen 
van conflicten en het geven van leiding.43 
 

Intrapersoonlijke intelligentie 

Er is één intelligentie waar voor mijn gevoel geen aandacht aan wordt besteed in het 
onderwijs, waar dat wel zou moeten. We spreken hier over de intrapersoonlijke intelligentie; 
waarbij het vermogen om bij jezelf naar binnen te kijken centraal staat. Mensen waarbij deze 
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intelligentie sterk ontwikkeld is, kunnen goed reflecteren op informatie en eigen handelen, 
hebben tijd voor zichzelf nodig (om gebeurtenissen te verwerken en erop te reflecteren), en 
staan stabiel in het leven. Hun gevoelswereld is voor hen erg toegankelijk, waardoor het 
vermogen over het eigen gedrag na te denken en het eigen gedrag te beïnvloeden er hoog 
is. Dit vermogen bevindt zich voornamelijk in de prefrontale cortex, het deel van het brein dat 
sturing geeft aan ons handelen. Deze zelfregulatie rijpt zich tussen het 16e en 23e jaar. 
44Bovenbouwleerlingen op het voortgezet onderwijs vallen al onder deze leeftijdscategorie. 
Daarom lijkt het mij van belang dat leerlingen in de tijd dat de zelfregulatie zich ontwikkelt, 
ondersteund worden in het geven van aandacht aan de intrapersoonlijke wereld. 
 

 

Hoofdstuk 3.2 Hoe kunnen deze theorieën bijdragen aan geluksgericht onderwijs? 

Nu ik uitgebreid duidelijk heb gemaakt wat deze theorieën inhouden, wil ik er verder op 
ingaan door te laten zien op welke manier deze theorieën kunnen bijdragen aan 
geluksgericht onderwijs. 
 

De zeven bronnen van arbeidsvreugde 
Alles op school draait om het verrichten van arbeid. Het kan dus geen kwaad om de factoren 
van arbeidsvreugde toe te passen om alle uren waarin arbeid wordt verricht een stuk 
plezieriger te maken. Per bron geef ik aan hoe de betreffende bron zou kunnen bijdragen 
aan meer geluk binnen de schoolarbeid.  
 

Fysiek Welbevinden 

Waarschijnlijk kan hier veel winst behaald worden op het gebied van 
werkomgeving. Leerlingen moeten zich veilig en gezond voelen op school en hier 
zal op een geluksgerichte school dan ook prioriteit aan gegeven moeten worden. 
Dat zou  bijvoorbeeld kunnen betekenen dat leerlingen de mogelijkheid hebben 
om aan te geven waar ze zich niet veilig voelen in de school. Ook kan er op 
school prioriteit gesteld worden aan de gezondheid van leerlingen en docenten 
door gezond eten en bewegen te stimuleren. In hoofdstuk 5.1 wordt verder 
ingegaan op de werkomgeving in relatie tot het welbevinden van leerlingen en 
docenten. 
 

Collegialiteit 
Een goede, vertrouwde relatie met mensen op school is een grote geluksfactor, 
zoals ik eerder al had vastgesteld. Ook deze bron van arbeidsvreugde bevestigt 
dat. Er kan op school meer initiatief genomen worden om medeleerlingen en 
docenten beter te leren kennen, ook na een aantal jaren. Een goede relatie met 
de docent zorgt er namelijk ook voor dat leerlingen beter hun best doen, en dus 
meer motivatie hebben voor het betreffende vak. 45 
Vooral voor leerlingen en docenten die moeilijk contact maken en zich daardoor 
misschien minder op hun gemak voelen op school zou dit het geluk en de 
motivatie kunnen bevorderen. Uit mijn onderzoek is gebleken dat 89 % van de 
leerlingen een goede relatie heeft met de meeste docenten46, dus voor het 
merendeel is de status van deze geluksfactor gelukkig al in orde. 
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Waardering en Vertrouwen 
Zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde kunnen op school veel meer 
aandacht krijgen. Onzekerheid zou nu eenmaal bij de puberteit horen en moet 
daarom maar aanvaard worden, lijkt op bijna iedere school de gangbare 
gedachte. Toch is de puberteit dan juist de tijd waarin ingespeeld kan worden op 
deze onzekerheid, wanneer leerlingen dat het hardste nodig hebben. Er moeten 
daarom meer complimenten gegeven worden aan leerlingen, die niet per se met 
hun cijfers te maken hebben. Er zou gewerkt kunnen worden aan meer vrijheid 
om de ander te complimenteren op persoonlijkheid, goede daden of andere 
simpele dingen die niet direct te maken hebben met hoge cijfers. Zo ontwikkelt 
een leerling ook een hoger zelfvertrouwen, dat los staat van de cijfers die hij of zij 
haalt.  
Leerlingen zouden ook kunnen leren om meer waardering te tonen aan leraren, 
die voornamelijk kritiek krijgen over wat ze allemaal niet goed doen. Leraren 
zullen waarschijnlijk met meer motivatie voor de klas staan als ze zich 
gewaardeerd voelen. Als er beide kanten op meer waardering wordt getoond, zal 
dat ook een positieve invloed hebben op de collegialiteit.47  
 
Goede Prestaties 
Dit is waarschijnlijk de bron die het meest centraal staat in het huidige onderwijs. 
Goed presteren wordt beloond, slecht presteren veroorzaakt teleurstelling. Als 
goede prestaties een bijdrage leveren aan het geluk van de leerling, lijkt het me 
in geluksgericht onderwijs belangrijk om te zorgen dat iedereen de kans heeft om 
goede prestaties te leveren. Dit kan bijvoorbeeld door het aantal 
keuzemogelijkheden in vakken te vergroten, zodat iedereen iets heeft waar hij in 
uitblinkt. Maar ook kunnen leerlingen die erg hun best doen en niet per se achten 
en negens halen beloond worden voor hun harde werk of de vordering die zij 
hebben gemaakt, in plaats van alleen te kijken naar de hoogte van de cijfers die 
gehaald worden.  
 
Groei 
Deze bron van arbeidsvreugde komt tot uiting wanneer mensen zichzelf en hun 
talenten ontwikkelen. In principe zou school draaien om groei, leerlingen 
beschikken immers over meer kennis in klas zes dan in klas één, toch is dit 
misschien niet de gewenste groei voor iedereen. Niet iedereens kwaliteiten liggen 
namelijk in de vakken die op school gegeven worden, waardoor niet iedereen op 
school tot bloei kan komen.48 Daarbij is er naast de huidige vakken weinig ruimte 
voor zelfontplooiing, omdat veel vrije tijd ook nog eens aan school wordt besteed. 
Meer ruimte voor ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten zou dus een goede 
bijdrage kunnen leveren aan de bevordering van het welbevinden van leerlingen.  
 
Werken met Hart en Ziel 
Bij deze bron springen we in op de vorige bron. Het gaat hier namelijk om doen 
waar je naar verlangt en waar je goed in bent. De uitdrukking van authenticiteit is 
hierbij belangrijk en creativiteit speelt een grote rol. Als voorbeeld kijken we naar 
wiskunde. Stel dat dit iets is wat je oprecht interesseert en waar je enthousiast 
over bent. De kans is groot dat je aan dit vak dan werkt met hart en ziel, wat heel 
fijn is, want dat bevordert de arbeidsvreugde ontzettend. Voor een deel van de 
mensen geld echter dat ze aan de vakken op school niet werken met hart en ziel, 
omdat het geen vakken zijn die hen oprecht interesseren.49 Daardoor wordt het 
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moeilijk er met passie aan te werken, wat de motivatie zeker niet verhoogt. De 
mate van authenticiteit op middelbare scholen is laag, want er is geen 
keuzevrijheid buiten de al bestaande vakken. Dat betekent dat iemand die een 
passie heeft voor bijvoorbeeld grafisch ontwerpen, hier alleen in zijn beperkte 
vrije tijd aan toe komt en op school niet de mogelijkheid heeft zijn passie uit te 
oefenen.  
Het feit dat leerlingen soms wel zes jaar lang vakken moeten volgen waar ze niet 
geïnteresseerd in zijn en dus niet bevlogen aan werken, zal zeker niet de 
arbeidsvreugde bevorderen. In huiswerk- en praktische opdrachten is er vaak 
maar beperkte ruimte voor creativiteit. Hier ga ik verder op door in hoofdstuk 6.3. 
 

Hogere zingeving 
Het komt vaak voor dat een jaarlaag van minstens honderd leerlingen een 
schoolexamen aan het maken is. Ieder individu dat in deze jaarlaag zit heeft uren 
zitten blokken om alle opgegeven kennis te kunnen reproduceren, met als doel 
een goed cijfer halen voor het schoolexamen. Vervolgens worden de toetsen 
nagekeken, ontvangt iedereen het cijfer en verdwijnen de toetsen in de kast. 
Leerlingen hebben tijdens het maken en leren van toetsen dan ook niet het 
gevoel dat ze iets bijdragen aan de wereld.50 Bij zingeving gaat het er juist om dat 
de arbeid die iemand verricht een diepere betekenis heeft en ertoe doet. Hierdoor 
heb je het gevoel dat je bijdraagt aan iets anders, of dat nu je medemens is, de 
stad waarin je woont, of de wereld. 
Niemand kijkt ooit nog om naar de schoolexamens die in de kast verdwijnen. Het 
zijn simpelweg cijfertjes die een beeld geven van het niveau van een leerling voor 
het betreffende vak. Om de arbeidsvreugde te vergroten zou er meer stof 
gegeven kunnen worden die te koppelen is aan de huidige maatschappij, op die 
manier kan de leerling de stof direct toepassen in zijn eigen leven, wat nu niet het 
geval is51, en het gevoel hebben iets bij te dragen. Ook kan aan leerlingen de 
kans gegeven worden om op school te leren zijn persoonlijke talenten op zo’n 
manier te ontwikkelen, dat hij er iets mee kan betekenen voor de wereld. Op dit 
moment krijgen de meeste leerlingen namelijk niet de kans om op school hun 
talenten te ontwikkelen.52 
 

Meervoudige intelligentietheorie 
Op dit moment ligt er in het voortgezet onderwijs veel nadruk op twee intelligenties, namelijk 
de verbaal-linguïstische intelligentie en de logisch-mathematische intelligentie. Deze twee 
intelligenties staan centraal in het merendeel van het aangeboden vakkenpakket. 
Voorbeelden van vakken waarbij deze intelligentie centraal staat zijn wiskunde en Duits.  
De meervoudige intelligentietheorie kan in het onderwijs toegepast worden om geluk te 
bevorderen door meer intelligenties centraal te stellen dan alleen deze twee. Op die manier 
zullen jongeren zich zekerder voelen over hun eigen kwaliteiten, ook als die niks te maken 
hebben met taal of wiskunde. Daarnaast kan het helpen om de verschillende intelligenties 
toe te passen bij een bèta- of alfa vak, zodat leerlingen op een persoonlijkere wijze uitleg 
krijgen, waardoor de stof beter te begrijpen is voor iedereen.  
 
De positieve effecten die het toepassen van de meervoudige intelligentietheorie teweeg zou 
kunnen brengen kunnen we koppelen aan vijf van de zeven bronnen van arbeidsvreugde.  

- Ten eerste zou de waardering die leerlingen ervaren omhoogschieten. Er wordt nu 
immers aandacht besteed aan meerdere intelligenties, waardoor er grotere kans is 
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dat de leerling het gevoel heeft dat zijn/haar kwaliteiten ertoe doen en gewaardeerd 
worden. 

- Waarschijnlijk zullen ook prestaties omhoog schieten. Als er rekening wordt 
gehouden met de verschillende intelligenties bij het geven van uitleg, omdat een 
leraar hier bijvoorbeeld over heeft geleerd, dan is er een grote kans dat leerlingen de 
stof beter op zullen slaan en beter kunnen toepassen. Theoretische stof is op veel 
verschillende manieren uit te leggen. Die verschillende vormen van uitleg kunnen de 
stof grijpbaarder maken voor verschillende soorten leerlingen. Hierdoor zullen de 
prestaties automatisch omhoog gaan.  

- Leerlingen zullen gewenste groei ervaren. Als buiten taal en wiskunde andere 
kwaliteiten de aandacht krijgen, kan eigenlijk iedere leerling tot bloei komen.  
Als er meer ruimte komt voor de ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten, zal dit een 
positieve bijdrage leveren aan de arbeidsvreugde en daarmee het geluk en de 
motivatie van leerlingen (en docenten). 

- Ook werken met hart en ziel  kan door toepassen van deze theorie vaker voor gaan 
komen op het voortgezet onderwijs. In plaats van ongeïnteresseerde leerlingen, 
zullen er meer leerlingen komen die oprecht geïnteresseerd zijn als er meer focus 
komt te liggen op hun passie en kwaliteiten. Leerlingen zullen met meer plezier naar 
school gaan als ze kunnen werken aan iets waarvan ze het gevoel hebben dat ze er 
goed in zijn en er van genieten om daarmee bezig te zijn.  

- Als leerlingen op school kunnen werken aan hun kwaliteiten en de ruimte krijgen voor 
hun passie, heeft dit invloed op het ontstaan van hogere zingeving in het werk op 
school. Het ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten geeft het gevoel dat je ertoe doet 
en dat je met dit kwaliteiten iets bij kunt dragen aan de wereld.  

 
Hieronder noem ik een aantal manieren waarop een bepaalde intelligentie toegepast kan 
worden op school. Zo ontstaat er een duidelijker beeld van de mogelijkheden. 
 

Muzikaal-ritmische intelligentie 

Talen hebben een belangrijke rol op school. Bij het leren van talen is de linkerhersenhelft erg 
actief. De muzikaal-ritmische intelligentie bevindt zich met name in de rechterhersenhelft, dat 
betekent dat hierbij een ander deel van het brein aan het werk is. Dit verklaart meteen 
waarom muziek luisteren tijdens het maken van huiswerk populair is bij leerlingen; omdat de 
rechterhersenhelft niet actief is bij het leren van talen, heeft deze geen taak om zich mee 
bezig te houden en ontstaat er onrust, waardoor je snel afgeleid kan worden. Onderzoek 
geeft aan dat je rechterhersenhelft beziggehouden wordt door het luisteren van muziek en 
dat geeft rust bij het leren.53 
Dit is één simpele manier om de muzikaala-ritmische intelligentie toe te passen op school, 
een andere manier is om bij bijvoorbeeld het leren van rijtjes voor Latijn, Frans of Duits, 
gebruik te maken van een ritme, melodie of liedje.  
 

Lichamelijk-kinesthetische intelligentie 

Deze intelligentie kan geïntegreerd worden in de lessen door het gebruik van lichaamstaal, 
gebaren en beweging. Uitleg kan voor leerlingen waarbij deze intelligentie sterk aanwezig is 
versterkt worden door gebaren en lichaamstaal.54 Ook blijven deze leerlingen beter bij de les 
als ze de kans krijgen zelf te bewegen. Een voorbeeld hierbij is dat er stellingen of vragen 
gegeven worden in de les. Hierbij kan een leerling dan kiezen om aan de ene kant van het 
lokaal te gaan staan bij ja en aan de andere kant bij nee. Simpele oefeningen als deze 
zorgen er al voor dat de stof beter wordt opgenomen door de betreffende leerlingen. 
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Visueel-ruimtelijke intelligentie 

Leerlingen die visueel-ruimtelijk sterk zijn hebben er baat bij als concepten in beelden 
worden uitgelegd.55 Daarbij kan gebruik gemaakt worden van afbeeldingen, maar je kunt ook 
denken aan het maken van mindmaps op het digibord zodat de uitgelegde stof voor een 
leerling op niet-verbale manier vorm krijgt. Lastige formules en theorieën bij wiskunde 
kunnen voor een visueel-ruimtelijk ingestelde leerling duidelijk worden als ze worden 
getekend of als ze er een beeld bij kunnen vormen. Ook is het voor deze leerlingen fijn om 
met materiaal te werken, bijvoorbeeld door het overhoren van woorden met kaartjes.56 
 

Interpersoonlijke intelligentie 

Dit is een perfect voorbeeld van een intelligentie die heel eenvoudig toegepast kan worden in 
het onderwijs. Toch gebeurt dit nog maar weinig. Voor leerlingen die interpersoonlijk sterk 
zijn, kan het erg stimulerend werken om samenwerkingsopdrachten te kijken.57 Hij/zij kan op 
die manier zijn kwaliteit, omgaan met andere mensen, kwijt in het schoolwerk, wat zorgt voor 
meer motivatie. De ontwikkeling van deze intelligentie is erg noodzakelijk om goed te kunnen 
functioneren in onze maatschappij. Bijna alles draait om contact en communicatie, vooral nu 
de wereld geglobaliseerd is en omgaan met verschillende culturen belangrijker is geworden. 
Daarom zou het nuttig zijn om les te krijgen in bijvoorbeeld communicatievaardigheden, 
zodat de interpersoonlijke intelligentie sterker ontwikkeld wordt en er meer zelfvertrouwen 
ontstaat bij deze leerlingen.  
 

Toepassen van de meervoudige intelligentietheorie (MI) door leraren. 

Het toepassen van de meervoudige intelligentietheorie in de huidig lessen moet uiteindelijk 
natuurlijk gerealiseerd worden door docenten. Docenten willen leerlingen graag 
enthousiasmeren en dingen leren. Zij zouden echter nog meer kunnen leren over hoe je dit 
kunt doen volgens de meervoudige intelligentietheorie. Hierbij kan een docent aansluiten bij 
een leerling zijn sterke intelligentie(s) en interesses, waardoor een docent de betrokkenheid 
van een leerling verhoogd en de leerling geënthousiasmeerd kan worden. 
Zoals in het voorbeeld van de muzikaal-ritmische intelligentie al naar boven kwam, zijn 
verschillende intelligenties te koppelen aan verschillende hersendelen. Als een docent dus 
zorgt dat er in een les afgewisseld wordt tussen verschillende hersendelen en daarmee 
verschillende intelligenties, zal dat helpen om meer leerlingen te motiveren. 
Om dit toe te kunnen passen als docent, is een aantal factoren belangrijk, die aangeleerd 
kunnen worden als een docent/school lessen wil gaan geven die meer op de leerling 
afgestemd zijn.  
 
- Voor docenten is het handig om te leren welke intelligenties het sterkst ontwikkeld zijn bij 
henzelf. Op deze manier kan een docent voorkomen dat hij/zij vooral lesgeeft vanuit zijn 
eigen sterke intelligenties. Op zich is het geen probleem voor docenten om hun eigen 
intelligenties te gebruiken bij het lesgeven, maar het is belangrijk ook de voorkeuren van 
verschillende leerlingen mee te nemen in de manier van lesgeven. Als een docent leert te 
werken met de meervoudige intelligentietheorie bij zichzelf, zowel binnen zijn sterke als 
zwakke kanten, dan zal de docent in staat zijn meer leerlingen aan te spreken en te 
motiveren.58 
 
- Bij serieuze integratie van MI in het lesprogramma, zal een docent hier al bij de 
voorbereiding van lessen aan moeten denken. Bij de werkvormen en leeractiviteiten die een 
docent in gedachten heeft, kan hij/zij bedenken of verschillende intelligenties getriggerd 
worden. Als het nodig is kan de les dan nog aangepast worden, zodat alle voorkomende 
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intelligenties aangesproken worden.59 Op deze manier verandert niet per se de inhoud van 
de stof die behandeld moet worden, maar wel de wijze waarop die behandeld wordt. 
 
-Wanneer kennis over MI groter wordt in het voortgezet onderwijs en leerlingen er dus ook 
les in krijgen, kan een docent in de beginfase van het schooljaar ingaan op persoonlijke 
intelligentievoorkeuren. Zo weet een docent met wat voor intelligenties hij te maken heeft en 
kan hij verschillende leerstijlen gebruiken. Eventueel kan hij bij individuele leerlingen die 
onvoldoende motivatie hebben inspelen op deze intelligentievoorkeuren, om zo een hogere 
motivatie te bewerkstelligen.60 
 
-Daarnaast kan het voor een docent helpen om inspraak van leerlingen toe te staan. 
Leerlingen weten zelf namelijk vaak heel goed op welke manier ze informatie het beste 
opnemen. Wanneer door de docent aan leerlingen ruimte wordt gegeven om verschillende 
werkwijzen voor te stellen, kan de docent (deels) voldoen aan deze wensen en zullen 
leerlingen zich meer gehoord en aangesproken voelen in de lessen.61 
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60 http://assortiment.bsl.nl/files/01b8a312-a179-4c69-ab40-

a640c48b7c37/werkvormenenmeervoudigeintelligenties.pdf. 
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Hoofdstuk 4 Geluk bij leerlingen 
 
 
Hoofdstuk 4.1 Geluk van leraren in relatie tot het geluk van leerlingen 
 
In de zeven bronnen van arbeidsvreugde worden positieve relaties met anderen gezien als 
een belangrijke geluksfactor. Ook het Ryff zes-factoren model benadrukt het belang van 
goede relaties. Eén van de belangrijkste relaties op school bestaat uit de verhouding tussen 
docent en leerling. Nu is uit mijn onderzoek gebleken dat zo’n 89 procent van de leerlingen 
een goede verhouding heeft met de meeste docenten. Die basis is over het algemeen dus al 
gelegd.62 
Omdat docenten nu eenmaal degenen zijn die leerlingen meerdere lesuren per dag van alles 
bijbrengen, hebben zij grote invloed op leerlingen. Dat betekent dat het erg belangrijk is dat 
zij leerlingen het goede voorbeeld geven. Je kunt jezelf waarschijnlijk wel voorstellen dat een 
docent die ongemotiveerd, ongelukkig of verveeld overkomt, dezelfde emoties te weeg zal 
brengen bij leerlingen. Hetzelfde geldt voor een docent die enthousiast is. Zijn/haar 
enthousiasme zal de leerlingen motiveren en aansteken in het enthousiasme.63 
 
Volgens Jacqueline Boerefijn, docent biologie en winnares van de H.J. Jacobsprijs voor 
onderwijsvernieuwing, zijn docenten vaak intrinsiek gemotiveerd. ‘Docenten zeggen nu te 
vaak dat ze lesgeven en het contact met leerlingen leuk vinden, maar uitgeput raken van alle 
gedoe er omheen.’, zo spreekt Boerefijn. Dit is een belangrijke oorzaak van het feit dat niet 
alle docenten met een hoge dosis enthousiasme hun werk doen. Onderwijs dat uitgaat van 
vertrouwen in het gevoel van de docent is volgens Boerefijn een oplossing voor dit probleem. 
Op deze manier kan een docent zonder toneelstukjes te werk gaan en zijn/haar vak op een 
oprechte manier uitvoeren.64 
Als het goed is zou dit zorgen voor meer gelukkige docenten die hun intrinsieke motivatie 
kwijt kunnen zonder dat ze al te veel rekening hoeven houden met gedoe rondom lastige 
leerlingen.  
 
Een verhoging van het geluksniveau (enthousiasme) bij leraren zou een positief effect 
hebben op de motivatie van leerlingen, zoals vastgesteld uit mijn eigen onderzoek.65 Daarbij 
is uit Brits onderzoek gebleken dat gelukkige leraren leerlingen hebben die hogere cijfers 
halen66, wat niet zo verassend is als je je bedenkt dat: 

- Leerlingen gemotiveerd raken door enthousiaste leraren. 
- Leraren die gelukkig zijn minder snel boos worden of negatieve emoties uiten op 

leerlingen, waardoor leerlingen minder snel onzeker worden door hun docenten.  
 
Over het algemeen kunnen we dus stellen dat hoe gelukkiger de leraar is, hoe meer 
enthousiasme en motivatie de leerlingen zullen hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
62 Enquêtevraag 22 
63 Enquêtevraag 23 
64 https://www.socialevraagstukken.nl/onderwijs-moet-draaien-om-geluk/ 
65 Enquêtevraag 23 
66 https://www.socialevraagstukken.nl/onderwijs-moet-draaien-om-geluk/ 

https://www.socialevraagstukken.nl/onderwijs-moet-draaien-om-geluk/
https://www.socialevraagstukken.nl/onderwijs-moet-draaien-om-geluk/
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Hoofdstuk 4.2 Inspelen op geluksfactoren 
 
In hoofdstuk 1.2 zijn de belangrijkste geluksfactoren uitgewerkt door middel van het PERMA 
model en het Ryff zes factoren model, hierbij lag de nadruk op geluk in het algemeen. In dit 
hoofdstuk wordt naar een aantal belangrijke geluksfactoren gekeken (een combinatie van 
onderdelen van beide modellen). Het draait uiteindelijk om hoe geluk een grotere rol kan 
gaan spelen in het voortgezet onderwijs, daarom leg ik per factor uit in hoeverre in het 
voortgezet onderwijs wordt ingespeeld op deze factoren en wat dat voor resultaten oplevert. 
Bij gebrek aan aandacht voor een bepaalde factor vanuit het voortgezet onderwijs, beschrijf 
ik de mogelijkheden om meer in te spelen op deze factor.  
 

➢ Positieve emotie: het ervaren van positieve emotie door het genereren van een 
optimistische instelling staat niet op het lijstje van leerdoelen op de middelbare 
school. Dat betekent dat leerlingen niet vanuit school meekrijgen hoe ze met een 
positieve instelling in het leven kunnen staan en gelukkiger kunnen worden. Zo 
zouden lessen in dankbaarheid ervoor kunnen zorgen dat leerlingen meer aandacht 
krijgen voor alle dingen die goed of fijn zijn in hun leven.  
 

➢ Daarnaast moet er op school meer aandacht besteed worden aan de kwaliteiten van 
leerlingen, of die nu een directe link hebben met school of niet.67 Vrijwel iedere 
leerling ervaart vreugde als iemand aandacht schenkt aan zijn of haar kwaliteiten68, 
zonde dus dat er te weinig wordt gefocust op de sterke kanten van leerlingen. Naast 
het feit dat het benoemen van iemands sterke punten (bijvoorbeeld door docenten) 
zeer gewaardeerd wordt, creëer je met dat benoemen ook een positief 
voorbeeldgedrag. Leerlingen zullen door dit voorbeeld sneller elkaars kwaliteiten 
gaan benoemen en misschien zelfs aandacht besteden aan de sterke punten van 
docenten. Hoe vaker binnen de school kwaliteiten benoemd worden, hoe gelukkiger 
de gemiddelde leerling (én docent) dus zal worden.  

 
Wanneer leerlingen een compliment ontvangen over een goede eigenschap, zullen 
ze vaker hun best doen om hun goede eigenschappen te laten zien; Complimenten 
activeren namelijk het beloningscentrum van ons brein, waardoor de dopamine 
toeneemt, wat een goed gevoel tot gevolg heeft.69 Dit gevoel zullen leerlingen dan 
vaker willen ervaren, vandaar dat ze hun best zullen doen meer van hun kwaliteiten 
te laten zien. De complimentgever, waarschijnlijk de docent of medeleerling, zal door 
het geven van een compliment ook meer aandacht krijgen voor het positieve in de 
ander. Dus ook voor de gever leveren complimenten een goed gevoel op.70 
Het geven van complimenten is een vorm van positief stimuleren. Hier ga ik verder op 
door in hoofdstuk 6.3. 
 

➢ Relaties: Daarbij draagt het benoemen van goede eigenschappen ook bij aan het 
verbeteren van relaties. Degene die het compliment ontvangt, zal vreugde ervaren en 
daardoor een positieve associatie krijgen met degene die het compliment geeft. De 
complimentgever zal, zoals eerder gezegd, ook meer aandacht krijgen voor het 
positieve in de ander. Dit zal dus een positieve invloed hebben op een relatie.  
 
Voor de meeste leerlingen geldt dat hun relatie met docenten goed is.71 Er hoeft in 
eerste instantie dus niet per se veel nadruk gelegd te worden op het verbeteren van 
de relatie tussen docent en leerling.  

                                                           
67 Enquêtevraag 30 
68 Enquêtevraag 29 
69 https://www.nrc.nl/nieuws/2015/10/10/een-compliment-werkt-beter-dan-een-bonus-1543331-a191442  
70 https://www.nrc.nl/nieuws/2015/10/10/een-compliment-werkt-beter-dan-een-bonus-1543331-a191442  
71 Enquêtevraag 22 

https://www.nrc.nl/nieuws/2015/10/10/een-compliment-werkt-beter-dan-een-bonus-1543331-a191442
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De vriendschappelijke relatie tussen leerlingen hoeft ook niet direct verbeterd te 
worden. 88 procent van de leerlingen geeft namelijk aan genoeg goede 
vriendschappen te hebben op school.72 Het zou echter wel bevorderend kunnen zijn 
voor het geluk van leerlingen en docenten die moeite hebben met communicatie en 
contact, om hier extra ondersteuning in te krijgen door middel van bijvoorbeeld 
communicatietrainingen. Voor leerlingen die weinig vriendschappelijke banden 
hebben zou er op school eens in de zoveel tijd een meeting kunnen komen om 
nieuwe mensen te ontmoeten die met dezelfde worsteling rondlopen. 
 
Daarnaast kan er op school aandacht besteed worden aan goede werkrelaties, zodat 
leerlingen goed met elkaar leren samenwerken. Leerlingen kunnen zo ook leren 
samenwerken met mensen waar ze geen klik of vriendschap mee hebben. Deze 
vaardigheid kan later toegepast worden in het professionele leven. 
 

➢ Betrokkenheid: Ook betrokkenheid wordt gezien als een belangrijke geluksfactor. 
Hiermee wordt bedoeld dat je je verbonden voelt met dat waar je voor werkt, in dit 
geval het gaat het dan om het maken van schoolwerk. Zo’n twee derde deel van de 
leerlingen voelt zich niet goed als hij/zij aan school werkt.73 Dit is een indicator voor 
het feit dat leerlingen zich niet betrokken voelen bij het maken van schoolwerk; ze 
voelen zich van binnenuit niet verbonden met het werk. Belangrijk voor het 
verbeteren van het geluk van leerlingen is dus het verhogen van de betrokkenheid. 
Hoe kan de betrokkenheid verhoogd worden? Leerlingen moeten op zo’n manier aan 
school kunnen werken dat ze zich ermee verbonden voelen en zich vanuit intrinsieke 
motivatie geroepen voelen. Dat betekent dat er een verandering plaats moet vinden 
op gebied van invulling van schoolopdrachten. Ook zal de variatie in manieren van 
lesgeven verhoogd moeten worden. Nog een mogelijkheid is het vergroten van het 
vakkenaanbod. Al deze opties kunnen bijdragen aan een hogere betrokkenheid bij 
leerlingen, omdat er andere invullingen van schoolwerk ontstaan die wél een 
intrinsiek gevoel van verbondenheid oproepen bij de leerling.  
 

➢ Betekenis en totstandbrenging: Zingeving bevordert als vanzelf geluk en is daarmee 
een belangrijke geluksfactor. Vaak is aan deze zingeving ook een doel te koppelen, 
dat iemand kan helpen om te presteren en te floreren (zie h. 1.2). Voor het geluk, de 
motivatie en bloei van een leerling is het dus van belang dat de betekenis achter het 
werk op school begrepen wordt en er een doel aan dit werk vastzit. Op dit moment is 
dat echter niet het geval. De helft van de leerlingen denkt dat het schoolwerk niet 
belangrijk is voor zijn of haar toekomst.74 Daarbij heeft vrijwel niemand het gevoel dat 
hij/zij een verschil maakt voor de wereld door het leren/maken van toetsen.75 Toch 
heeft 97 procent van de leerlingen de wil om te leren over dingen waar hij/zij een 
passie voor heeft.76 Helaas is die passie redelijk ver te zoeken in het huidige aanbod 
van vakken; iets meer dan de helft van de leerlingen vindt de meerderheid van de 
vakken namelijk onnuttig.77 Veel leerlingen zouden dan ook graag een groter aanbod 
aan vakken hebben om uit te kiezen.78 Logisch, want zo is de kans groot dat er voor 
ieder wat wils tussen zit. Als leerlingen passie of interesse voelen voor het 
schoolwerk dat ze doen, wordt het veel makkelijker en plezieriger om schoolwerk te 
verrichten. 

 

                                                           
72 Enquêtevraag 44 
73 Enquêtevraag 11 
74 Enquêtevraag 9 
75 Enquêtevraag 10 
76 Enquêtevraag 17 
77 Enquêtevraag 13 
78 Enquêtevraag 14 
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Waarschijnlijk zal een verbreding van het aanbod aan vakken ook helpen om meer 
leerlingen op weg te helpen richting hun doelen. Meer dan de helft van de leerlingen 
vindt dat school hem of haar niet helpt in het vervullen van dromen of doelen in het 
leven79, terwijl totstandbrenging een belangrijke geluksfactor is. Om meer in te spelen 
op deze geluksfactor zal er dus meer aanbod van vakken moeten komen, opdat het 
aantal leerlingen dat aan hun doelen kan werken aanzienlijk toeneemt. In hoofdstuk 
5.4 wordt hier verder op ingegaan. Bij die uitbreiding van het vakkenaanbod kan er 
ook ruimte gemaakt voor het ontwikkelen van een doel, omdat niet iedere leerling 
precies weet waar hij graag aan zou willen werken. 
 

➢ Autonomie, persoonlijke groei en omgevingsgericht meesterschap: Deze drie 
geluksfactoren kunnen samen onder de loep genomen worden. Ze zijn namelijk aan 
elkaar te koppelen. Autonomie gaat vooral om eigen identiteit, waarbij het belangrijk 
is dat je sterk in het leven staat om goede beslissingen te kunnen nemen. Ruim twee 
derde van de leerlingen zegt echter dat de middelbare school er niet voor zorgt dat 
hij/zij met zelfvertrouwen in het leven staat.80 Jammer, want de middelbare school is 
het instituut dat qua contacturen het tweede thuis van jongeren genoemd zou kunnen 
worden. De puberteit brengt vaak onzekerheden met zich mee81, dus het zou terecht 
zijn als het instituut dat het meeste in aanraking komt met jongeren, jongeren op weg 
zou helpen naar een sterkere eigen identiteit. Begeleiding in persoonlijke groei, 
bijvoorbeeld door les te krijgen over jezelf als persoon, zou hiervoor een handvat 
kunnen bieden. Over lessen rondom persoonsvorming volgt meer in hoofdstuk 5.3.  

 
Het wordt voor de leerling makkelijker om op persoonlijk vlak te groeien, als de 
leerling het gevoel heeft controle uit te kunnen oefenen op de situatie, en de 
omgevingsomstandigheden zo aan te kunnen passen dat ze matchen met de 
persoonlijke waarden en behoeften van de leerling (zie h.1.2). Een manier om de 
geluksfactor van omgevingsgericht meesterschap te vergroten, is door leerlingen zelf 
te laten meebeslissen in wat zij leren op school. Leerlingen hebben zelf de behoefte 
om andere dingen82 te leren en zelf enigszins te kunnen bepalen waarover zij leren83 
en zij zullen dan ook gelukkiger worden als ze het vertrouwen krijgen om controle uit 
te kunnen oefenen op de situatie. Zo groeien ze op persoonlijk vlak; ze krijgen 
immers een groter verantwoordelijkheidsgevoel en ze kunnen dingen leren die 
aansluiten bij hun passies, interesses en behoeften, waardoor hun persoonlijke 
kwaliteiten ook nog eens groeien. In hoofdstuk 5.2 wordt verder ingegaan op deze 
mogelijkheid. 
 

Wat betreft inspelen op bovenstaande geluksfactoren, is er op het voortgezet onderwijs dus 
nog genoeg ruimte voor verbetering. Er valt veel winst te behalen op het terrein van 
welbevinden van leerlingen. Zoals in hoofdstuk 2 is al besproken, zou die winst niet alleen 
positief zijn voor het geluk van leerlingen, maar ook andere positieve effecten met zich 
meebrengen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
79 Enquêtevraag 45 
80 Enquêtevraag 20 
81 https://encyclopedie.medicinfo.nl/stemmingswisselingen-bij-jongeren  
82 Enquêtevraag 39 
83 Enquêtevraag 42 
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Hoofdstuk 4.3 Burn-out, depressie en faalangst verminderen 
 
Mentale stoornissen, uitputtingen of ziektes komen veel voor, ook onder jongeren. Toch 
blijven deze een taboeonderwerp, als je ze vergelijkt met lichamelijke stoornissen of ziektes. 
Geluksgericht onderwijs zou een bijdrage kunnen leveren aan de vermindering van mentale 
problemen; het geluk van de leerling komt centraal te staan en er ontstaat ruimte voor herstel 
van stoornissen en ziektes.  
 

Burn-out 

Zoals in hoofdstuk 2.2 al genoemd, geven veel leerlingen aan last te hebben van burn-
outklachten en stress. Door de hoge prestatiedruk op school ervaart ongeveer de helft van 
de jongeren burn-outklachten84, er wordt dan ook veel van ze gevraagd. Een vermindering 
van deze klachten kan worden gerealiseerd door het veranderen van de doelstelling van het 
onderwijs. De prestatiegerichtheid, die veel jongeren stress bezorgt85, kan makkelijk leiden 
tot uitputting. Jongeren worden er niet blij van en zien liever geluksgericht onderwijs86, 
waarbij cijfers minder centraal komen staan.87 Op die manier is de kans ook groot dat 
jongeren veel minder stress ervaren en daarmee minder snel in een burn-out terecht komen.  
 

Depressie 

Nederlanders zijn het depressiefste volk van Europa88. Dit is genoeg reden om meer 
aandacht te besteden aan de preventie van depressiviteit, alleen al omdat depressies zorgen 
voor een hoger risico op zelfmoord en hartziekten. Maar ook omdat het een zeer negatieve 
invloed heeft op de gemoedstoestand van mensen. Uitgaande van dat veel mensen een 
positieve gemoedstoestand verkiezen boven een negatieve, is het logisch dat er iets moet 
gebeuren om depressiviteit zo veel mogelijk te voorkomen.  
 
Het voortgezet onderwijs is uitermate geschikt om een gelukkige basis te leggen voor 
leerlingen, wat veel invloed zou kunnen hebben op de gemoedstoestand van een leerling in 
zijn jeugd, maar ook in zijn toekomst. Jaarlijks lopen 797.000 Nederlanders rond met een 
depressie. Preventie, bijvoorbeeld op het voortgezet onderwijs, kan ervoor zorgen dat het 
aantal mensen met een depressie 20 tot 30 procent teruggebracht wordt.89 Dit is niet alleen 
de moeite waard omdat het de gemoedstoestand van leerlingen omhoog brengt, maar ook 
omdat de kosten die aan depressie verbonden zijn erg hoog zijn. Depressie is namelijk de 
boosdoener wat betreft verzuim op het werk.90 Behandeling is natuurlijk mogelijk, maar 
vermindert de ziektelast maar voor een deel.91 Daarom is het van groot belang dat preventie 
vanzelfsprekend wordt.  
 
Onderstaande informatie is afkomstig van: 
https://www.mentaalbeter.nl/nl-NL/Mentaal-Beter-Jong/De-hulpvraag-1/Depressies 
 
Kinderen en jongeren met een depressie kunnen de volgende kenmerken hebben: 
 
• Genieten minder of niet meer 
• Prikkelbaar of agressiviteit  
• Hebben minder interesse of plezier in dingen die ze eerder deden 
• Zijn moe en hebben weinig energie 
• Slapen slecht of juist heel veel 

                                                           
84 Enquêtevraag 28 
85 Enquêtevraag 4; http://www.sevendays.nl/nieuws/helft-scholieren-wel-eens-thuis-door-stress 
86 Enquêtevraag 47 
87 Enquêtevraag 16 
88 https://www.volkskrant.nl/binnenland/nederlanders-depressiefste-volk-van-europa~a3539853/  
89 https://www.trimbos.nl/themas/depressie-angst-suicidepreventie  
90 https://www.trimbos.nl/themas/depressie-angst-suicidepreventie 
91 https://www.trouw.nl/home/psychische-problemen-zijn-te-voorkomen~a6a4cc29/  
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• Hebben minder trek in eten of eten juist veel 
• Blijven het liefst in bed liggen en zien overal tegenop 
• Voelen zich minderwaardig of schuldig 
• Zijn rusteloos of juist traag 
• Reageren sneller geïrriteerd, boos of verdrietig 
• Kunnen last hebben van stemmingswisselingen 
• Hebben concentratieproblemen en zijn besluiteloos 
• Kunnen terugkerende gedachten hebben aan de dood of zelfmoord 
 
Als er sprake is van een sombere stemming, maar minder heftig dan hierboven beschreven, 
dan kan er sprake zijn van een persisterende depressieve stoornis, ook wel een dysthymie 
genoemd. Dit is een lichte vorm van depressie. Dat houdt in dat je je meer dan een jaar lang 
vaker somber dan niet somber voelt. Bij een dysthyme stoornis zijn de kenmerken van een 
depressie vaak op een mildere en sluimerende manier aanwezig. 
- 
 
Gegeven dat depressieve klachten zoveel negatieve gevolgen kunnen hebben voor 
jongeren, is het dus niet alleen belangrijk om op het voortgezet onderwijs preventie in te 
schakelen in verband met de mogelijkheid van een depressie die anders op latere leeftijd 
ontwikkeld kan worden, maar ook omdat veel jongeren (55%) tijdens hun middelbare 
schooltijd last hebben van depressieve klachten.92 Als in het voortgezet onderwijs het geluk 
van de leerlingen voorop komt te staan, is er grotere kans dat er met meer zorg en begrip 
omgegaan wordt met depressieve klachten, aangezien het dan als zeer belangrijk wordt 
gezien dat een leerling er weer bovenop komt. Bij prestatiegericht onderwijs wordt al snel het 
doel dat iemand zo snel mogelijk van zijn depressie afkomt om maar weer beter te kunnen 
presteren. Op deze manier zal een jongere niet bepaald het gevoel krijgen dat er ruimte is 
voor zijn mentale problemen en door de prestatiegerichtheid ook minder lang de tijd nemen 
om te herstellen. Zonde als er weinig ruimte is voor herstel, aangezien depressie ook 
makkelijk terug kan keren in latere levensjaren.93 
 

Faalangst 

Faalangst komt in schokkende mate voor onder jongeren, 68 procent heeft er namelijk wel 
eens last van.94 Naast faalangst zijn er nog vele andere angststoornissen die bij jongeren 
voorkomen, die worden hier echter achterwege gelaten omdat ze niet makkelijk te koppelen 
zijn aan het onderwijs.  
Leerlingen geven zelf aan dat ze vinden dat er op school te veel gefocust wordt op cijfers95 
en dat ze onzeker worden van de prestatiegerichtheid.96 Een logisch gevolg van deze 
prestatiegerichtheid is faalangst. Leerlingen ervaren een enorme druk om op school goed te 
presteren, vanuit zichzelf, hun ouders of vanuit school. De angst om te falen en niet aan 
verwachtingen te voldoen komt hier al snel bij kijken. Faalangst kan natuurlijk behandeld 
worden, maar het blijft een veelvoorkomende angst. Het huidige onderwijs zorgt er alleen 
voor dat deze angst versterkt wordt, omdat er zoveel nadruk wordt gelegd op het behalen 
van goede cijfers. Als een verschuiving plaatsvindt naar geluksgericht onderwijs, zal de 
leerling minder getriggerd worden om faalangst te ontwikkelen, omdat goede cijfers dan niet 
meer het belangrijkst zijn. Dit is nodig, opdat meer leerlingen goed in hun vel komen te zitten. 
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Hoofdstuk 5: Geluk buiten het huidige lesprogramma 
 
In dit hoofdstuk draait het om hoe geluk geïntegreerd kan worden buiten de al bestaande 
vakken. Dit varieert van veranderingen in de werkomgeving tot een uitbreiding van het aantal 
vakken. In ieder deelhoofdstuk worden onderzoeksresultaten en informatie uit bronnen 
samengevoegd met persoonlijke ideeën. 
 
Hoofdstuk 5.1 Werkomgeving 
 
De werkomgeving waarin je je bevindt, in dit geval het schoolgebouw, heeft invloed op je 
geluk. Uit de zeven bronnen van arbeidsvreugde is gebleken dat een school die geluk 
voorop stelt ervoor moet zorgen dat leerlingen en docenten zich veilig en gezond voelen op 
school. We verdelen dit onderwerp in drie delen. Namelijk veiligheid, inspiratie en 
gezondheid. 
 

Veiligheid 

Leerlingen die zich niet veilig voelen, zitten niet goed in hun vel en zullen daardoor over het 
algemeen niet gelukkig zijn en niet goed presteren. Het gevoel van onveiligheid zal constant 
de aandacht van de leerling opeisen. Daarom is het voor scholen belangrijk om waarde te 
hechten aan het gevoel van veiligheid bij leerlingen. Als een leerling zich niet veilig voelt op 
school, zal er meteen actie ondernomen moeten worden.  
 
In Nederland krijgen we niet vaak te maken met levensbedreigende situaties, vooral niet op 
school. Veiligheid gaat dus meer over je op je gemak voelen op school. Daarbij is het 
belangrijk dat je je veilig voelt onder de mensen en dat je je dus ook niet bedreigd of gepest 
voelt. Het is voor scholen dan ook ten zeerste aan te raden om hard op te treden tegen 
bedreiging, pesten en gerelateerde zaken.  
 
88 procent van de leerlingen voelt zich op z’n gemak op school.97 Gelukkig is dit een grote 
meerderheid, want er zijn heel wat uren die doorgebracht moeten worden op het voortgezet 
onderwijs; het is vervelend als een leerling zich in die uren niet op zijn gemak voelt. De 
overige leerlingen voelen zich echter niet op hun gemak. Aan de school (inclusief de 
leerlingen en docenten zelf) de taak om hierin een actief beleid te voeren, bijvoorbeeld door 
het ondersteunen van de opbouw van genoeg zelfvertrouwen. Als een leerling niet sterk in 
zijn schoenen staat, wat makkelijk het geval kan zijn in de puberteitsperiode, is er een 
grotere kans dat diegene zich ongemakkelijk voelt op school.  
 

Inspiratie 

Aan veiligheid wordt door veel scholen al veel aandacht besteed. Minder vanzelfsprekend is 
het zo inrichten van het schoolgebouw dat dit als inspirerend wordt ervaren. Waarschijnlijk 
staat dit niet op de prioriteitenlijst van de meeste middelbare scholen, toch kan het erg veel 
positieve effecten voortbrengen. Zo zorgt een inspirerende werkomgeving ervoor dat 
leerlingen meer motivatie hebben om aan de slag te gaan98, wat hard nodig is op de 
momenten dat ze dit niet helemaal zien zitten. Hoe gemotiveerder de leerlingen, hoe meer 
betrokkenheid er ontstaat rondom school.99 Zoals in hoofdstuk 1.2 als is besproken, is 
betrokkenheid een belangrijke geluksfactor. Een inspirerende werkomgeving zal het geluk 
van de leerling dus zeker een ‘boost’ geven. 
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Op dit moment wordt de werkomgeving op school door ruim 75 procent van de leerlingen 
niet als inspirerend ervaren.100 Wat kan er gedaan worden om de school wél inspirerend te 
maken?  

- Technologie is erg belangrijk geworden in deze tijd en blijkt ook invloed te hebben op 
de motivatie. Tevredenheid rondom technologische voorzieningen werkt motiverend 
en ontevredenheid demotiverend. Hierbij is het voor een school aan te raden om 
leerlingen en docenten te ondervragen en klachten aan te horen omtrent de 
satisfactie rondom technologische voorzieningen die beschikbaar zijn en/of verplicht 
gebruikt moeten worden.101 Om vervolgens de feedback toe te gaan passen. 

- De inrichting van de werkomgeving op school wordt door de meerderheid van de 
leerlingen als prettig ervaren102, maar dat betekent niet dat deze ook inspirerend 
wordt gevonden. Om een op een werkplek meer inspiratie te bieden is het goed om 
veel planten in de werkomgeving te hebben, dus ook in lokalen. Daarbij is de 
verlichting van belang, vooral daglicht (dus ramen) zorgt voor een fijne verlichting. 
Ook zouden de creatieve leerlingen die bijvoorbeeld kunst als vak hebben, de 
mogelijkheid kunnen krijgen om inspiratiewanden in de school te maken met daarop 
beelden of teksten die leerlingen inspireren.103 

- De inrichting van een school zal niet snel door iedereen gewaardeerd worden, smaak 
is nu eenmaal persoonlijk. Wel kan de school zorgen voor een nette verzorging van 
de faciliteiten, zodat rommelige klaslokalen niet voor vervelende afleiding zorgen.104 
Door de school kan ook bewust gekozen worden voor het gebruik van een bepaalde 
kleur in de school. Zo wordt oranje gezien als de kleur van positiviteit en 
productiviteit, brengt groen de natuur en daarmee rust naar binnen en zorgt blauw 
voor een betere concentratie.105 Allemaal kleuren die goed zouden kunnen passen in 
een schoolgebouw, afhankelijk van wat de school graag wil bevorderen. 

 

Gezondheid  

Er is aangetoond dat je gezondheid invloed heeft op je geluk.106 Daarom is het voor een 
school belangrijk om gezond leven onder leerlingen te stimuleren. Zo kan roken naar mijn 
mening het beste verboden worden op (het grootste deel van) het schoolplein, zodat het voor 
leerlingen lastiger wordt om hun rookverslaving op school aan te houden.  
 
Beweging kan gestimuleerd worden bij gym, maar ook tussen de lessen door, door de 
leerlingen af en toe (buiten) een rondje te laten lopen. Per dag moet een leerling op school 
vaak minstens 6 uur lang zitten, wat erg slecht is voor het menselijk lichaam. Hierbij zijn nog 
niet eens de huiswerkuren thuis meegeteld. Een school die de gezondheid van leerlingen wil 
stimuleren doet er dan ook goed aan om statafels in de klas te zetten of fietsapparaten onder 
hoge bureaus te schuiven, zodat leerlingen aan hun beweging toe komen tijdens de lessen. 
Hiermee stimuleren scholen de gezondheid en waarschijnlijk ook het concentratieniveau van 
leerlingen. 107 
 
Naast beweging is voeding een belangrijke bepaler van de gezondheid. De school kan 
natuurlijk geen invloed uitoefenen op wat leerlingen kopen buiten school, maar in de school 
zouden genoeg gezonde opties aangeboden moeten worden. Dat kan bijvoorbeeld 
betekenen dat er in de kantine gebruik wordt gemaakt van vooral onbewerkte producten en 
dat er in de automaten gezonde snackrepen te vinden zijn. Dit zal bijdragen aan een goede 
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gezondheid onder leerlingen, wat positieve effecten heeft voor het geluk en het 
concentratievermogen.  
In plantaardige producten zoals groente, fruit, noten en zaden zijn namelijk bepaalde 
aminozuren te vinden die samen zorgen voor de aanmaak van dopamine en noradrenaline, 
die beide zorgen voor het opwekken van een positief gevoel.108 
Ook zorgt bijvoorbeeld het vermijden van geraffineerde suikers ervoor dat je 
bloedsuikerspiegel stabiel blijft, waardoor je je beter kunt concentreren.109 Voor scholen is 
het dus slim om gezond eten beschikbaar te stellen en te stimuleren.  
 
 
Hoofdstuk 5.2 Vrije invulling (bepaald aantal) lesuren   
 

Zelf was ik erg nieuwsgierig naar wat voor effect het zou hebben als middelbare scholieren 
een bepaald dagdeel of bepaalde dagdelen in de week vrij in zouden mogen vullen. In deze 
dagdelen zouden dan begeleiders (bijvoorbeeld docenten of coaches) aanwezig zijn om de 
leerlingen te begeleiden in hun werk. Dit werk kan schoolwerk zijn of zelf gekozen werk en is 
bedoeld om de passie en creativiteit bij leerlingen te vergroten. In dit hoofdstuk bespreek ik 
de mogelijkheden omtrent deze vrije uren en hoe deze uren geluk kunnen bevorderen. 
 

Hoofdstuk 5.2.1 Bevordering geluk 
 
95 procent van de leerlingen is enthousiast om een vrij dagdeel/meerdere vrije dagdelen op 
de planning te krijgen op school.110 Niet omdat ze dit zien als een kans om niks uit te gaan 
voeren, maar eerder omdat ze dit als een kans zien om aan hun passies te werken.111 Het 
feit dat leerlingen dit fijn zouden vinden, geeft al aan dat ze er geluk uit zullen halen.  
Daarbij kunnen in dit vrije deel verschillende geluksfactoren te pas komen, die in het huidige 
lesprogramma vaak uitblijven.  

- De betrokkenheid van leerlingen zal verhoogd worden, omdat leerlingen kunnen 
werken aan iets waar ze plezier in hebben en zich vanuit intrinsieke motivatie 
geroepen voelen om over hun persoonlijke onderwerp te leren. Deze hogere 
betrokkenheid zorgt voor een goed gevoel.  

- De zingeving, die op dit moment geen prioriteit krijgt op school, zal meer aandacht 
krijgen. Als een leerling zelf mag kiezen waar hij de gegeven uren aan besteedt, dan 
zal hij gegarandeerd de betekenis zien achter hetgeen wat hij doet. De leerling zelf 
wil graag werken aan zijn passies.112 Als hij daar de kans voor krijgt, kan hij werken 
aan iets dat in lijn gebracht is met zijn doelen/dromen in het leven. Totstandbrenging 
van doelen is een belangrijke geluksfactor en kan door het integreren van vrije 
dagdelen gerealiseerd worden. Op dit moment heeft het grootste deel van de 
leerlingen daar niet de kans voor113, dus de integratie van vrije uren heeft nog veel te 
bieden op het gebied van de verbetering van het geluk van de leerlingen. 

- Persoonlijke groei is bijna gegarandeerd bij de integratie van vrije dagdelen. Het 
wordt voor de leerling namelijk veel makkelijker om op persoonlijk vlak te groeien, als 
hij gevoel heeft controle uit te kunnen oefenen op de situatie. De leerling krijgt de 
ruimte om iets te leren waar hij graag over wil leren en kan dus iets kiezen wat aan 
zijn behoeften voldoet. Als de leerling dit vanuit intrinsieke motivatie doet, zal het hem 
helpen op persoonlijk vlak te groeien. Daarbij komt ook dat de leerling leert zelf 
beslissingen te maken over zijn leven, waardoor het gevoel van autonomie groeit. 
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Een win-win situatie, want de leerling stelt het zelf erg op prijs om mee te kunnen 
beslissen over wat hij leert114 en tegelijkertijd stijgt het verantwoordelijkheidsgevoel 
van de leerling, omdat hij het vertrouwen krijgt zelf te mogen beslissen over de 
situatie. 
 

 
Hoofdstuk 5.2.2 Mogelijkheden vrij dagdeel 
 
In hoofdstuk 4.2 werd de optie om de keuzevrijheid op school te vergroten al geopperd. In dit 
hoofdstuk volgt een verdere toelichting van de mogelijkheden rondom die keuzevrijheid, in 
de vorm van één of meer vrije dagdelen in de week. 
 
Keuzevrijheid geven aan de leerling; er zullen zeker mensen zijn die hem al knijpen bij het 
idee. Toch is het de moeite waard om het een kans te geven, aangezien veel leerlingen 
aangeven dat ze één of meer vrije dagdelen zouden besteden aan het leren of ondernemen 
van dingen die ze graag willen leren, maar niet op school aangeboden worden. De overige 
leerlingen geven aan dat zij aan de huidige schoolvakken zouden werken, wat ook helemaal 
geen probleem is en waarschijnlijk zelfs goede resultaten oplevert. Zeven procent van de 
leerlingen zou misbruik maken van de keuzevrijheid, door niks te doen.115 Zelfs dat zou hoeft 
geen probleem te zijn, zolang het een klein percentage blijft en zolang zij hier geen andere 
ambitieuze leerlingen in meenemen. Dit kleine percentage aan leerlingen kan ook nog 
aangespoord worden door een begeleidende volwassene opdat zij toch nuttig gebruik 
moeten gaan maken van deze vrij in te delen uren, eventueel zouden er zelfs consequenties 
aan vast kunnen zitten wanneer een leerling te weinig inzet toont en het vertrouwen dat hij 
krijgt misbruikt. 
 
Een mogelijke situatie bij de integratie van vrije uren in de week zou er als volgt uit kunnen 
zien: 
Het vrije dagdeel in de week mag door de leerling zelf ingevuld worden. Hierbij kan een 
leerling kiezen uit het besteden van zijn tijd aan schoolvakken, mocht hij deze interessant 
vinden. Ook kan de leerling ervoor kiezen om zijn tijd te besteden aan andere onderwerpen 
waarover hij graag zou willen leren, of andere vlakken waarop hij zichzelf zou willen 
ontwikkelen. Zoals eerder al genoemd, wordt het kleine percentage aan leerlingen dat niks 
doet flink aangespoord.  
 
De leerlingen kunnen ingedeeld worden in groepen, waarbij verschillende jaarlagen door 
elkaar heen kunnen zitten. De groepen bestaan uit mensen die met dezelfde dingen bezig 
willen zijn, bijvoorbeeld leren programmeren, fotograferen of een nieuwe taal als Arabisch 
leren. In een groep hoeven dan natuurlijk niet alleen maar fotograferende mensen te zitten, 
maar de groep kan een mengeling zijn van mensen die iets doen wat met camera en geluid 
te maken heeft. Op die manier kunnen de leerlingen elkaar verder helpen en inspireren, 
waardoor ze leren samenwerken en tegelijkertijd zichzelf ontwikkelen.  
 
Daarbij is het handig als in iedere interessegroep een begeleidende docent of coach 
aanwezig is die de leerling kan ondersteunen en aanwijzingen kan geven in de door hem 
gewenste ontwikkeling. Handig dus dat de leerlingen dan over interessegroepen verdeeld 
zijn, zo hoeft de begeleider niet op alle terreinen thuis te zijn. Natuurlijk hoeft de begeleider 
niet gespecialiseerd te zijn op dit terrein, wel is het handig als hij een beetje bekend is op het 
terrein, zodat hij leerlingen op weg kan helpen en zich kan verdiepen in eventuele vragen.  
 
Voor de rest is het juist goed als leerlingen zelf onderzoek leren doen naar hoe ze bepaalde 
kennis kunnen vergaren en hoe ze bepaalde vaardigheden onder de knie kunnen krijgen. Zo 
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leert een leerling zichzelf begeleiden in zijn ontwikkeling, die zijn hele leven een rol zal 
blijven spelen. In de toekomst zal de leerling namelijk vrijwel alles op eigen houtje moeten 
regelen en moeten leren hoe hij zichzelf zo kan ontwikkelen dat hij de uitdagingen in zijn 
leven zo goed mogelijk aan kan gaan. Door de verantwoordelijkheid die de leerling krijgt voor 
zijn eigen ontwikkeling, zal de flexibiliteit en het adaptievermogen van de leerling flink 
toenemen, waardoor de leerling perfect voorbereid wordt op zijn toekomst. In de 21ste eeuw 
zijn deze vaardigheden essentieel, in verband met het razendsnelle tempo waarin de 
samenleving zich ontwikkelt. 
 
 
Hoofdstuk 5.3 Vakken rondom persoonsvorming 
 
Zoals in eerdere hoofdstukken al naar voren kwam, blijkt persoonlijke groei een erg 
belangrijke geluksfactor en blijken lessen in persoonsvorming en sociaal-emotionele 
vaardigheden zeer van belang te zijn in het onderwijs. Het levert voor jongeren veel op om te 
investeren in de verandering van hun persoonlijkheid, meer zelfs dan het verhogen van hun 
intelligentie. Ontwikkeling van persoonsvorming speelt dus zonder twijfel een rol in het 
creëren van een succesvolle en gelukkige toekomst. 
 
Ook kan het voor jongeren zeker geen kwaad om in hun puberteitsperiode, wanneer 
onzekerheden hoe dan ook op komen116, les te krijgen over zichzelf en over hun eigen 
veranderingen. 62 procent van de leerlingen zou hier zelfs heel graag les in krijgen, om meer 
te weten te komen over zichzelf.117 Voor de overige minderheid van de leerlingen die hier 
niet per se behoefte aan heeft, zou het in principe alsnog veel opleveren om les te krijgen 
over zichzelf, misschien juist omdat ze er in eerste instantie geen affectie mee hebben en er 
dus zelf niet erg mee bezig zijn buiten school. Een andere optie is om zo’n vak als keuzevak 
aan te bieden, mocht er onenigheid bestaan over de waarde van het vergaren van inzicht in 
persoonlijke groei voor jongeren op het middelbaar onderwijs.  
 
Lessen rondom persoonsvorming zijn niet alleen belangrijk voor een succesvolle en 
gelukkige toekomst. Wanneer persoonlijke groei meer aandacht krijgt, zullen leerlingen 
namelijk ook meer inzicht krijgen in de vaardigheden die zij willen verbeteren, of de 
uitdagingen die zij aan willen gaan. Hierdoor krijgen zij hoogstwaarschijnlijk meer beeld van 
hun doelen in het leven en zal het geluk van de leerling vergroten omdat ze de mogelijkheid 
krijgen aan zichzelf te werken.  
 
Om de waarden van de Nederlandse samenleving zoals gelijkheid en respect in praktijk te 
brengen, is het nodig om op school te werken aan persoonsvorming. Volgens het 
humanistisch verbond ben je eerst mens en dan burger. Zij omschrijven het persoonlijke, 
menselijke als hetgeen waarin we van elkaar verschillen. In het burgerlijke zijn wij allemaal 
gelijken. Voor jongeren is het belangrijk om zich te leren realiseren waar ze voor staan en 
welke waarden en normen ze hebben meegekregen in hun opvoeding. Op die manier 
kunnen ze ervaren dat zij het fijn vinden als anderen hun overtuiging(en) in zijn waarde laten, 
zodat ze vervolgens kunnen leren dat anderen hetzelfde recht verdienen, ongeacht de 
inhoud van hun overtuiging. Als leerlingen leren hierover in gesprek te gaan, wordt het een 
stuk vanzelfsprekender om met elkaar samen te leven op een respectvolle manier.118 
 
Uit het onderzoek ‘twee werelden, twee werkelijkheden’119 blijkt dat er een grote kloof 
aanwezig is tussen verschillende groepen kinderen. De ene jongere kan de werkelijkheid 
dan ook heel anders ervaren dan de ander. Jongeren hebben immers ook allemaal een 
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andere opvoeding, buurt en andere vrienden. Op school zijn ze echter verplicht om samen te 
leven, waar volwassen elkaar simpelweg kunnen ontlopen. Dat betekent dat school dé plek 
is om les te geven in burgerschapsvorming naast persoonsvorming. Verschillende groepen 
jongeren kunnen op deze leeftijd meer tot elkaar komen door te leren over democratische 
waarden en omgaan met diversiteit. Als zij de vaardigheden onder de knie krijgen waarmee 
ze een actief burger kunnen worden, terwijl ze tegelijkertijd respect houden voor elkaar, zou 
de maatschappij in de toekomst veel samenhangender kunnen worden.120 
 
Op dit moment bestaan deze waarden vooral op papier en worden ze weinig in de praktijk 
gebracht. Het wij-zijdenken in onze samenleving wordt steeds sterker. Lessen in 
persoonsvorming en daarbij burgerschapsvorming bieden daarom een mooie mogelijkheid 
om de verbinding tussen verschillende bevolkingsgroepen te versterken, zonder dat de 
individualistische maatschappij daaraan verloren gaat.  
 
Hoofdstuk 5.4 Groter scala aan vakken 
 
De laatste voor de hand liggende manier om geluk te bevorderen buiten de al bestaande 
vakken, is het vergroten van het aanbod dat er is aan vakken. Als er meer variatie komt in 
vakken, zullen meer leerlingen school als plezierig gaan ervaren omdat ze nu keuze hebben 
uit vakken die ze daadwerkelijk interessant vinden. Maar liefst negentig procent van de 
leerlingen heeft de behoefte om dingen te leren waarover geen les gegeven wordt op 
school.121 Daar komt bij dat 97 procent van de leerlingen op school zou willen werken aan de 
dingen waar hij gepassioneerd over is.122 Als we deze twee resultaten combineren, blijkt dat 
het een logische stap zou zijn om middelbare scholieren andere vakken als optie te bieden, 
opdat meer leerlingen dan de mogelijkheid hebben om les te krijgen in vakken die te maken 
hebben met hun passie. 
 
Waar een wil is, is een weg. Het moet dus mogelijk zijn om een groter scala aan vakken aan 
te bieden, al wordt dat alleen maar gedaan omdat dit de betrokkenheid en het gevoel van 
zingeving en totstandbrenging bij leerlingen vergroot (zie h. 4.2) en de mogelijkheid biedt om 
aan de behoefte van de leerlingen op het voortgezet onderwijs, die graag over andere 
dingen zouden leren, te voldoen.  
 
Bij een uitbreiding van het aantal vakken, lijkt het me belangrijk om met een open blik te 
kijken naar de ontelbare opties. In plaats van vast te houden aan al het bekende, alle vakken 
die al zeker honderd jaar een plaats hebben in het voortgezet onderwijs, kan men breder 
denken. Zo zou het goed zijn om rekening te houden met de meervoudige 
intelligentietheorie, die aangeeft dat de besproken intelligenties allemaal even waardig zijn 
en dus ook evenveel aandacht zouden mogen krijgen. Het onderwijs is nu taal- en 
rekenkundig ingericht, wat betekent dat aan de overige zes intelligenties weinig tot geen 
vakken gekoppeld zijn. Natuurlijk kunnen er bij uitbreiding vakken zoals Spaans en Arabisch 
aangeboden worden. Er zullen zeker mensen zijn die deze talen graag zouden willen leren. 
En natuurlijk kan er een vak komen waarin je leert programmeren. Dit valt echter wel weer 
onder de rekenkundige (logisch-mathematische) intelligentie.  
 
Om de leerlingen, aan wiens voorkeuren nu geen gehoor wordt gegeven, ook gelukkig te 
maken met het vakkenaanbod, is het van belang om meer aandacht te geven aan de overige 
zes intelligenties. Zo kunnen juist de leerlingen die nu niet hun kwaliteiten kwijt kunnen op 
school, dat na uitbreiding van het vakkenaanbod wel. Bij iedere overige intelligentie heb ik 
een of meerdere voorbeelden genoemd van een vak dat hierbij zou aansluiten: 
 

                                                           
120 http://www.humanistischverbond.nl/nieuws/persoonsvorming-op-scholen-is-hard-nodig 
121 Enquêtevraag 14 
122 Enquêtevraag 17 
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o Ecologisch-naturalistische intelligentie: duurzaamheidstechnologie 
o Interpersoonlijke intelligentie: sociologie, psychologie  
o Intrapersoonlijk: bewustzijnsontwikkeling, mindfulness 
o Lichamelijk-kinesthetische intelligentie: drama, fysiotherapie, gebarentaal 
o Muzikaal-ritmische intelligentie: songwriting, geluidstechniek 
o Visueel-ruimtelijke intelligentie: fotografie, videografie, interieurontwerpen 

 
Al met al zal een uitbreiding van het vakkenaanbod niet gemakkelijk zijn, maar het is zeker 
het proberen waard. Het zal namelijk positieve invloed hebben op de gemoedstoestand van 
leerlingen, omdat er op deze manier meer gehoor gegeven wordt aan persoonlijke interesses 
en kwaliteiten, wat de betrokkenheid van leerlingen zal verhogen. 
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Hoofdstuk 6: Geluk binnen het huidige lesprogramma (van 

Nederlands) 
 
Hoofdstuk 6 draait om de integratie van geluk binnen de al bestaande vakken. Daarbij ligt de 
focus op het vak Nederlands, om situatieschetsen van aanpassingen binnen het onderwijs 
concreter te maken. Voor ieder vak zal de aanpak van de verschuiving naar geluksgericht 
onderwijs anders zijn, omdat de lesstof nu eenmaal anders is. Wat voor het vak Nederlands 
geldt, geldt dus niet per se voor alle vakken, maar de aanpak zal zeker overlap hebben.  
 
Hoofdstuk 6.1 Variatie in de lessen (MI) 
 
Inmiddels is duidelijk geworden dat variatie een cruciale rol speelt in hoe de lessen worden 
ervaren. Uit de meervoudige intelligentietheorie maken we immers op dat leerlingen de 
lesstof op verschillende manieren optimaal tot zich kunnen nemen. Variatie kan naast het 
geluk van de leerling, dus ook het algemene prestatieniveau verhogen, omdat verschillende 
lesvormen aan bod komen. Lesvorm ‘a’ kan perfect inspelen op de intelligentie van de ene 
leerling, waar lesvorm ‘b’ juist meer aansluit bij de andere leerling. Zo blijft het interessant 
voor alle typen leerlingen en is er grotere kans dat de stof goed wordt opgenomen door een 
groter aantal scholieren. In hoofdstuk 3.2 werd al duidelijk dat vijf van de zeven bronnen van 
arbeidsvreugde aan bod komen als de meervoudige intelligentie toegepast wordt op school, 
het algemene geluks-peil zal door meer variatie in de les dus hoe dan ook omhoogschieten.  
 
Variatie in de lessen heeft een positieve invloed op de leerling. Om geluk te integreren, is het 
streven dus om de lessen zo gevarieerd mogelijk te maken. 77 procent van de leerlingen 
ervaart de Nederlandse les echter niet als gevarieerd.123 Dit duidt erop dat het hoog tijd is om 
deze lessen minder eenzijdig te maken.  
 

Beelden, toepassing van de stof, beweging 

Ten eerste kan er ruimte gemaakt worden in de les om te bewegen. Om de stof te overhoren 
kan er bijvoorbeeld een quiz gegeven worden. Zoals in het voorbeeld op pagina 21 al 
aangegeven stond, kan de docent vragen stellen over de stof. Vervolgens moet de leerling 
naar de kant van het lokaal lopen waartoe het juiste antwoord behoort.  
Een andere manier is om leerlingen vragen te laten maken voor hun klasgenoten. Met hun 
lijstje vragen kunnen alle leerlingen door de klas lopen en de vragen stellen aan de leerling 
die ze ‘tegenkomen’.  
 
Van beide concepten kan een spelvorm gemaakt worden door er bijvoorbeeld muziek bij te 
gebruiken (zo worden ook meteen muzikaal-ritmische leerlingen erbij betrokken), of door 
teams te maken (zo ontstaat er interactie; interpersoonlijk ingestelde leerlingen zullen hier blij 
mee zijn).  
Simpele oefeningen als deze zorgen er al voor dat de stof aangereikt wordt op een minder 
eentonige manier, waarbij drie verschillende intelligenties hun portie krijgen.  
 
Onderstaande ideeën over variatievormen in de les aangepast op specifieke intelligenties 
zijn een combinatie van mijn eigen inzichten en informatie van deze website: 
http://assortiment.bsl.nl/files/01b8a312-a179-4c69-ab40-
a640c48b7c37/werkvormenenmeervoudigeintelligenties.pdf  
 
De interpersoonlijke intelligentie is sowieso makkelijk in de Nederlandse les te integreren, 
door in iedere les, al is het een aantal minuten, tijd vrij te maken voor het samenwerken aan 
een opdracht. Ook kun je leerling ‘a’ als opdracht geven om de stof uit te leggen aan leerling 

                                                           
123 Enquêtevraag 32 

http://assortiment.bsl.nl/files/01b8a312-a179-4c69-ab40-a640c48b7c37/werkvormenenmeervoudigeintelligenties.pdf
http://assortiment.bsl.nl/files/01b8a312-a179-4c69-ab40-a640c48b7c37/werkvormenenmeervoudigeintelligenties.pdf


38 
 

‘b’, waardoor zowel leerling a als leerling b de stof beter gaat begrijpen. Leerling a moet de 
stof namelijk zo begrijpen dat hij het kan uitleggen aan leerling b. Leerling b steekt weer iets 
op van leerling a, die de stof misschien net zó uitlegt dat hij het nog beter begrijpt. 
Groepswerk bij bijvoorbeeld presentaties is natuurlijk ook een optie, maar uit ervaring weet ik 
dat dit bij Nederlands al redelijk vaak gedaan wordt . 
 
Muzikaal-ritmische leerlingen zullen al een stuk verder komen met hun werk als ze muziek 
mogen luisteren terwijl ze aan het werk zijn. Voor hen is het fijn als dit vanuit een docent 
gestimuleerd wordt. Bij talen blijven de te leren rijtjes ook beter hangen als er een melodie 
aan gekoppeld wordt. 
 
Om ook andere intelligenties aan bod te laten komen in de Nederlandse les, is het belangrijk 
om de stof op verschillende manieren te presenteren. Zo is het voor visueel-ruimtelijk 
ingestelde leerlingen fijn als bepaalde concepten in beelden worden uitgelegd. Naast het 
gebruik van afbeeldingen, kunnen er ‘mindmaps’ of schema’s op het digibord worden 
gemaakt. Eigenlijk helpt iedere vorm die in plaats van letters of cijfers juist beeldende 
onderdelen bevat voor deze leerlingen om de stof makkelijker tot zich te nemen. 
 
Schema’s en diagrammen worden ook als prettig ervaren door leerlingen die logisch-
mathematisch intelligent zijn. Werkwoordspelling is voor hen waarschijnlijk een stuk simpeler 
als het niet met al te veel worden wordt uitgelegd. Een duidelijk schema sluit beter aan bij 
hun logisch ingestelde brein.  
 
Voor intrapersoonlijke leerlingen is het fijn als ze veel ruimte krijgen om zelfstandig te 
werken. In principe sluiten de Nederlandse lessen hier al goed bij aan. Deze leerlingen 
houden namelijk vaak van lezen en op hun eigen tempo en manier werken. Momenten van 
reflectie zijn belangrijk in het leven van deze leerlingen. Een Nederlands docent kan hier 
goed op inspelen door deze leerlingen de optie te bieden om hun reflectie op bepaalde stof, 
zoals literatuur, onder worden te brengen. Zo kan de leerling de gedachten die door zijn 
hoofd zweven kwijt op papier, terwijl hij ongemerkt werkt aan zijn schrijfvaardigheid. 
 
Verbaal-linguïstische leerlingen passen eigenlijk goed in de Nederlandse les. Grote kans dat 
dit vak hen van nature interesseert en dat er weinig moeite voor nodig is om de stof in zich 
op te nemen. Wel is het goed om af te wisselen tussen schriftelijke en verbale manieren van 
lesgeven. Sommige van deze leerlingen verkiezen namelijk het verbale boven het 
schriftelijke of andersom. Presentaties geven, gedichten die voorgedragen worden, de leraar 
die uitleg geeft of een verhaal vertelt; dit zijn voorbeelden die aan zullen sluiten bij de verbaal 
ingestelde leerlingen. Lezen, spelling, schrijfvaardigheid en literatuur zullen het meest 
gewaardeerd worden door de schriftelijk sterke leerlingen. 
 
De naturalistisch-ecologische intelligentie is misschien wel de lastigste intelligentie om toe te 
passen in de Nederlandse les, omdat er weinig overlap tussen die twee te vinden is. De 
oplossing hiervoor is misschien een hele creatieve docent. Helaas is niet iedere docent zo 
creatief, dus niet iedere naturalistisch ingestelde leerling zal bij Nederlands aan zijn trekken 
komen. Een optie is nog om deze leerling te laten schrijven en lezen over natuur en 
duurzaamheid. Deze onderwerpen vindt hij namelijk ongetwijfeld interessant. Als hij hierover 
mag schrijven en lezen, zullen deze vaardigheden ongemerkt verbeterd worden, terwijl hij 
iets doet waar hij gepassioneerd over is.  
 
Bovenstaande variatievormen kunnen natuurlijk aangepast worden aan de voorkeur van de 
leraar. Ze dienen eerder als richtlijnen die de variatie in een Nederlandse les kunnen 
bevorderen.  
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Hoofdstuk 6.2 Arbeidsvreugde  
 
Bij het toepassen van de meervoudige intelligentietheorie in de les komen al vijf van de 
zeven bronnen van arbeidsvreugde aan bod. Hiernaast zijn er nog andere manieren om de 
lessen meer geluksgericht te maken, die af te leiden zijn uit de zeven bronnen van 
arbeidsvreugde. In hoofdstuk 3.2 is een algemeen overzicht gegeven van mogelijkheden 
omtrent toepassing van deze bronnen in het onderwijs. In dit hoofdstuk gaat het specifiek 
over hoe de zeven bronnen in de huidige (Nederlandse) lessen kunnen worden geïntegreerd 
om de arbeidsvreugde van leerlingen te vergroten. 
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Fysiek Welbevinden 
De meeste winst kan hierbij behaald worden op werkomgeving, ofwel het 
klaslokaal. In hoofdstuk 5.1 ben ik uitgebreid ingegaan op wat de ideale 
componenten zijn voor een positieve werkomgeving. Naast veiligheid en 
gezondheid is inspiratie een belangrijke factor om je goed te voelen bij het 
klaslokaal. Drie vierde van de leerlingen vindt de inrichting van de school niet 
inspirerend.124 Aan het klaslokaal kunnen dus nog dingen aangepast worden, 
zodat deze inspirerende eigenschappen krijgt en leerlingen meer motivatie 
hebben om door te werken. De volgende componenten (uit hoofdstuk 5.1) zullen 
de inspiratie in het klaslokaal vergroten:  

- Technologie 
- Inrichting 
- Kleur 

 
Collegialiteit 
Een goede relatie tussen leraar en leerling werkt stimulerend.125 Voor 
(Nederlands) docenten is het dus van toepassing om hun relatie met leerlingen te 
onderhouden. In hoofdstuk 3.2 ben ik al ingegaan op manieren om deze bron van 
arbeidsvreugde toe te passen. Verder lijkt mij dat wederzijds begrip in de 
(Nederlandse) les zal helpen bij het onderhouden van de goede relatie. 
 
Waardering en Vertrouwen 
Geheel niet onbelangrijk is de waardering die docenten geven aan leerlingen 
voor hun werk. Complimenten werken als een positieve stimulans.126 Aangezien 
leerlingen niet genoeg positief gestimuleerd worden in de Nederlandse les127, kan 
er in de Nederlandse les meer gefocust worden op iemands kwaliteiten. Op deze 
positieve stimulansen wordt verder ingegaan in hoofdstuk 6.4. 
 
Goede Prestaties 
Het gevoel van goed presteren zorgt voor arbeidsvreugde bij de leerling.  
Iedereen moet de kans krijgen beloond te worden voor zijn harde werk, niet 
alleen de meest intelligente leerlingen. Een pluspunt op je proefwerk als je al je 
huiswerk maakt, is hier een goed voorbeeld van. Op deze manier bied je 
iedereen de kans om een beter cijfer te halen als je hard je best doet. 
 
Groei 
In de Nederlandse les moeten handvatten geboden worden om als persoon te 
groeien. Als een leerling bijvoorbeeld zijn spreekvaardigheid wil verbeteren, is het 
belangrijk dat hij hier de mogelijkheid toe krijgt. De kennis zal sowieso groeien, 
maar voor de arbeidsvreugde bij leerlingen is het vooral belangrijk dat ze naar 
eigen voorkeur kunnen groeien. Op die manier zullen leerlingen meer motivatie 

https://www.nrc.nl/nieuws/2015/10/10/een-compliment-werkt-beter-dan-een-bonus-1543331-a191442
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Hoofdstuk 6.3 Positieve stimulans, verplichtingen en creatieve vrijheid 
 
Leerlingen positief stimuleren is belangrijk, omdat dit het leren makkelijker en leuker maakt 
en daarmee ook de prestaties bevordert. Tegelijkertijd werkt het ook positief als een leerling 
positieve aandacht ontvangt over wat hij goed doet.128 Op dit moment wordt er op school 
maar weinig aandacht geschonken aan de kwaliteiten van de leerling.129 Zonde, want juist 
een positieve stimulans als deze bemoedigt de leerling en zorgt ervoor dat hij een positief 
zelfbeeld ontwikkelt.130 
 
Logischerwijs is het ook bij Nederlands van belang om leerlingen positief te belonen. Hierbij 
gaat het niet alleen om het belonen van goede cijfers, een leerling die heel goed is in 
Nederlands kan namelijk gemakkelijker een hoog cijfer halen dan een leerling die er moeite 
mee heeft. Het zou onrechtvaardig zijn als alleen de leerlingen met goede cijfers beloond 
worden, terwijl andere leerlingen misschien minstens net zo hard hun best doen voor een 6. 
Dat betekent echter niet dat de leerlingen die goed zijn in Nederlands niet beloond moeten 
worden. Ook zij vinden het namelijk fijn om complimenten te ontvangen over hun 
kwaliteiten.131 
 
De kern van positief stimuleren ligt in het benoemen en belonen van positief gedrag. Dit 
zorgt er namelijk voor dat de leerling het gevoel heeft goed bezig te zijn geweest, waardoor 
hij het gewenste gedrag zal herhalen, ook al gaat dit soms ongemerkt. Ongewenst gedrag 
daarentegen kan het beste zo min mogelijk aandacht ontvangen (zo lang het geen probleem 
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hebben om vooruitgang te boeken, omdat ze zeggenschap hebben in de richting 
waarin ze willen groeien. 
 
 
Werken met Hart en Ziel 
Met hart en ziel werken voor Nederlands wordt lastig als dit vak je simpelweg niet 
interesseert. Toch zou het kunnen helpen als er meer variatie in de lessen komt, 
waardoor er verschillende onderdelen ontstaan in een les. Iedereen heeft dan 
een bepaald onderdeel waar hij goed in is, waardoor hij met meer passie aan 
Nederlands zal werken, ondanks het feit dat het algehele vak hem misschien niet 
ligt. Hierbij kan gekeken worden naar de richtlijnen voor verschillende 
toepassingsvormen van de meervoudige intelligentietheorie in hoofdstuk 6.1. 
 

Hogere zingeving 
Bij zingeving gaat het erom dat de arbeid die iemand verricht een diepere 
betekenis heeft en ertoe doet. Om de arbeidsvreugde bij het vak Nederlands te 
vergroten zou er meer stof aangeboden kunnen worden die te koppelen is aan de 
huidige maatschappij. Op die manier kan de leerling de stof direct toepassen in 
zijn eigen leven en het gevoel hebben iets bij te dragen. Ook is het belangrijk dat 
aan de leerling uitgelegd wordt waarom hij bepaalde dingen leert, zodat hij het 
nut ervan in kan zien.  
 
Bovenstaande bronnen zijn niet al te ingewikkeld om toe te passen. Als een 
school en de docenten zich bewust zijn van deze zeven bronnen en zij er 
aandacht aan schenken, zullen ze wel degelijk de arbeidsvreugde in de 
(Nederlandse) les vergroten 
 
 
 

http://www.smartonderwijs.nl/uploads/9/4/6/7/9467353/de_kracht_van_direct_positief_belonen.pdf
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oplevert). Als ongewenst gedrag wel veel aandacht ontvangt komt daar namelijk focus op te 
liggen, ook voor de leerlingen die wel gewenst gedrag vertonen en zich in hetzelfde 
klaslokaal bevinden. Een kritische stem of veroordeling roept alleen maar een negatief, 
teleurgesteld of boos gevoel op bij zowel degene die zijn veroordeling uit als degene die de 
kritische noot ontvangt. De meest effectieve manier om het ongewenste gedrag te 
‘bestrijden’ is door het om te zetten in gewenst gedrag. Dit kun je doen door constant het 
gewenste bedrag te benoemen, maakt niet uit hoe klein het is.132 Smart onderwijs geeft als 
voorbeeld het volgende:  
“Ben je nog niet gestart met die opdracht? ” heeft een ander effect dan “ik zie dat je schrift al 
klaar ligt, goed zo. Weet je wat je bij de eerste opdracht moet doen?” 
 
Zo’n zeventig procent van de leerlingen vindt dat hij niet positief gestimuleerd wordt voor 
Nederlands. Bovenstaande methode zou zeer effectief kunnen zijn in het positief stimuleren 
van leerlingen bij Nederlands, zodat hun motivatie en de sfeer in de les beter wordt. Ook is 
het van toepassing om te kijken naar wat niet werkt als een positieve stimulans. 
Verplichtingen binnen het vak Nederlands, zoals de literatuurlijst, het schrijfdossier en 
huiswerkopdrachten, worden niet als een positieve stimulans ervaren door 85 procent van de 
leerlingen. Genoeg reden om vraagtekens te zetten bij de effecten van deze verplichtingen. 
Worden leerlingen door deze verplichtingen gemotiveerd om aan de slag te gaan voor 
Nederlands, of ontwikkelen ze hierdoor juist een negatieve blik richting dit vak waardoor hun 
motivatie zakt? 
 
Het antwoord op deze vraag zal vast en zeker per leerling verschillen, maar een conclusie 
kan getrokken worden op basis van mijn verwachtingen en de kennis die we hebben over het 
effect van verplichtingen.  
Als we uitgaan van het huidige onderwijs, dan weten we dat verplichtingen soms een must 
zijn, anders voldoet een leerling nu eenmaal niet aan de exameneisen. Toch moet het 
mogelijk zijn om het aantal verplichtingen te beperken, zodat een deel van de verplichtingen 
vervangen kan worden door deels docent- en deels leerlinggestuurde opdrachten. Voor een 
docent is het hierbij belangrijk om te kijken aan hoeveel vrijheid elke individuele leerling toe 
is. Leerlingen hebben namelijk meer plezier en intrinsieke motivatie bij het maken van een 
vrije opdracht dan bij het maken van een vaststaande opdracht. Dat komt omdat ze bij een 
vrijere opdracht meer ruimte krijgen om hun passie of kwaliteiten erin te betrekken, waardoor 
ze het gevoel hebben dat ze ook daadwerkelijk iets leren.133 
 
Verder is het bij opdrachten die vanuit de docent komen, ofwel verplichtingen (hierbij kan de 
leerling dus weinig of niks bepalen over de inhoud van de opdracht), van belang dat er 
ruimte is voor creatieve vrijheid binnen de opdracht. De intrinsieke motivatie van leerlingen 
wordt dan namelijk automatisch hoger.134 Twee derde van de leerlingen vindt dat er bij 
Nederlands niet genoeg ruimte is voor creatieve vrijheid.135 Om ervoor te zorgen dat 
verplichtingen eerder als een positieve stimulans worden ervaren is het dus van belang dat 
er zoveel mogelijk creatieve vrijheid aan de opdracht wordt verbonden. Hierbij kan 
bijvoorbeeld de meervoudige intelligentietheorie toegepast worden, waarbij de leerling zijn 
favoriete manier van werken kan gebruiken om aan een verplichting te voldoen. Grote kans 
dat dit een positief effect heeft op de intrinsieke motivatie van de leerling.  
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Hoofdstuk 7 Onderzoek onder middelbare scholieren 
 
Om mijn profielwerkstuk goed te kunnen voltooien, leek het me van belang om alle vragen 
rondom geluksgericht onderwijs die bij me naar boven kwamen samen te stellen in een 
enquête aan middelbare scholieren. In mijn onderzoek heb ik nu vaak verwezen naar een 
resultaat van mijn enquête, om de hoofdstukken extra kracht bij te zetten. In dit hoofdstuk 
zijn alle resultaten van de enquête na te lezen. Eventuele conclusies die ik aan het 
onderzoek heb verbonden en nog niet duidelijk terug te vinden zijn in de voorgaande 
hoofdstukken, staan ook genoteerd.  
 
Inleiding van de enquête aan de leerlingen: 
 

Beste leerling, 

Dankjewel dat je de tijd neemt om deze ANONIEME enquête in te vullen. Voor mijn 

profielwerkstuk over geluksgericht voortgezet onderwijs heb ik je hulp namelijk nodig! Door het 

invullen van deze 5-10 minuten durende enquête, help je me om het onderzoek zo goed mogelijk 

uit te voeren. Waarschijnlijk valt het je tijdens het invullen van deze enquête op dat de 

antwoorden die je kunt geven erg zwart-wit zijn (bijvoorbeeld ja/nee). Ik heb hier met opzet voor 

gekozen, om te zorgen dat ik duidelijkere resultaten krijg. Als je twijfelt bij een stelling/vraag, kies 

dan gewoon het antwoord dat het beste klopt voor jou. 

Alvast bedankt! 

Groeten, 

Maxime Klerkx 

Sint-Oelbertgymnasium 
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De leerlingen die deel hebben genomen aan het onderzoek komen vooral uit de bovenbouw. 
Klas 6 is het hoogstvertegenwoordigd, aangezien de meeste contacten van mij uit mijn eigen 
jaarlaag komen. In principe goed omdat deze leerlingen al de meeste ervaring hebben op de 
middelbare school.

 
De gemiddelde leeftijd van de ondervraagden is 16,48 jaar. Oud genoeg dus om ergens een 
duidelijke mening over te kunnen vormen en eerlijke afwegingen te maken. 
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De leerlingen die de enquête ingevuld hebben volgen geen onderwijs dat ‘lager’ is dan 
mavo/havo. Atheneum en gymnasiumleerlingen vormen samen 83 procent van de 
ondervraagden, waarvan het grootste deel gymnasium doet. Logisch, want de enquête is 
vooral leerlingen van het Sint-Oelbertgymnasium verspreid. De resultaten kunnen dan ook 
niet algemeen bindend verklaard worden voor het Nederlands voortgezet onderwijs, wel voor 
Nederlands voorgezet onderwijs op (havo en) vwo niveau. 
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 Meer dan 80 procent van de ondervraagden heeft last van stress door school. Ik vat dit op 
als een teken dat de prestatiedruk te hoog is. Hier zou je tegenin kunnen brengen dat de 
leerlingen niet goed genoeg kunnen plannen, maar persoonlijk lijkt me het onwaarschijnlijk 
dat zo’n groot percentage van met name bovenbouwleerlingen (die al ervaring hebben met 
plannen) daar veel moeite mee heeft. 
 

 
Ook hieraan is te zien dat de prestatiedruk hoog is, waardoor leerlingen veel tijd in school 
steken en weinig vrije tijd overhouden.  
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Bij vraag 6 en 7: Het is positief dat de meerderheid van de leerlingen de vakken op school 
als nuttig beschouwt. Dat betekent dat die leerlingen de zin en waarde in zien van de meeste 
dingen die ze leren en dus meer arbeidsvreugde ervaren. Voor de overige veertig procent is 
het belangrijk dat zij ook veel nuttige dingen op school gaan leren, ofwel dingen die zij als 
waardevol beschouwen voor hún leven. (Vervolg bij vraag 13) 
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Misschien is dit wel de belangrijkste vraag in mijn hele enquête. Het antwoord: over het 
algemeen worden leerlingen niet gelukkig van school. In eerste instantie lijkt dit misschien 
logisch en voor de hand liggend. In voorgaande hoofdstukken werd echter duidelijk dat geluk 
bijdraagt aan heel veel aspecten in het leven en dus onwijs belangrijk is. Het feit dat we niet 
gewend zijn aan het idee dat leerlingen gelukkig zouden kunnen worden van school, hoeft 
niet te betekenen dat het normaal is dat leerlingen er niet gelukkig van worden. Duidelijk is 
geworden dat het wel degelijk nodig is om iets te veranderen aan het schoolsysteem als we 
willen dat leerlingen zich wél gelukkig voelen door school. 
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50/50. Voor de helft van de leerlingen geldt dat ze op school niet werken aan dingen 
waarvan zij menen dat die belangrijk zijn voor hun toekomst. Onwijs zonde als je je bedenkt 
hoeveel tijd zij doorbrengen op en rondom school. Genoeg redenen om het vakkenaanbod 
op school groter te maken, zodat deze helft ook een goede voorbereiding krijgt op zijn 
toekomst en het gevoel heeft naar zijn toekomst toe te werken op school. Voor de helft die 
wel meent dingen te leren die belangrijk zijn voor zijn toekomst, is het natuurlijk zeer prettig 
om deze kans te krijgen op school. Deze kans zou echter aan iedere leerling gegeven 
kunnen worden. 
 
Daarnaast kunnen leerlingen op school geholpen worden met het werken aan een 
toekomstbeeld. Op die manier wordt voor hen duidelijk aan welke vaardigheden zij moeten 
werken om dichter bij dit toekomstbeeld te komen. Een plan, visie of doel voor ogen hebben 
draagt namelijk in grote mate bij aan het geluksgevoel van leerlingen. Daarnaast biedt het 
ook meer motivatie om aan bepaalde vaardigheden te werken of om uberhaupt aan school te 
werken. Een decaan, coach of andere begeleider kan hier bijvoorbeeld een belangrijke rol in 
spelen. 
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Opvallend is dat de meerderheid van de leerlingen bij vraag 6 aangaf veel nuttige dingen te 
leren op school. Omdat bij deze vraag meer dan de helft van de leerlingen aangeeft de 
meerderheid van de vakken niet nuttig te vinden, blijkt de vraagstelling een verschil uit te 
maken. Naar mijn inzicht kan gesteld worden dat het feit dat leerlingen vinden dat ze veel 
nuttige dingen leren op school, dus niet hoeft te betekenen dat dat bij de meeste vakken het 
geval is.  
 
Als leerlingen de meerderheid van de vakken niet nuttig vinden, zou dat betekenen dat ze 
het gevoel hebben deze niet te kunnen gebruiken in hun leven of in hun latere leven. Dit kan 
verbonden worden aan het doel of toekomstbeeld dat leerlingen voor ogen hebben. Wanneer 
een vak niet bijdraagt aan dat doel, zal een leerling een vak sneller als onnuttig en daarmee 
oninteressant ervaren. Daarom is het belangrijk dat de meerderheid van de vakken als nuttig 
ervaren wordt. Op die manier kunnen leerlingen namelijk toewerken naar een doel. Dat 
draagt, zoals eerder genoemd, in grote mate bij aan het geluksgevoel van de leerlingen. 
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De ondervraagden zijn het er bijna unaniem over eens dat cijfers te veel centraal staan op 
school en dat ze op school zouden willen werken aan de dingen waarvoor ze passie of 
interesse voelen. Beide wijzen erop dat er prioriteit gesteld moet worden aan bijvoorbeeld 
vrijekeuzeruimte, om ervoor te zorgen dat leerlingen de mogelijkheid hebben om aan hun 
passie te werken op school. Die prioriteit kan alleen gesteld worden als er minder aandacht 
komt te liggen op cijfer en meer op het geluk en de wensen van de leerling. 
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Het is voor leerlingen zeer belangrijk dat ze dingen leren die goed van pas komen in het 
dagelijks leven. Op die manier wordt de zingeving aan het schoolwerk en daarmee de 
arbeidsvreugde verhoogd. De motivatie voor school zal hoger zijn wanneer men de lesstof 
kan toepassen in het dagelijks leven, dan heeft de leerling namelijk het gevoel dat het actief 
deelnemen aan de lessen en het maken van schoolwerk ook echt ergens toe leiden. 
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Zelfs voor (met name) vijfde- en zesdeklassers geldt dat ze niet met zelfvertrouwen in het 
leven staan door de middelbare school. Deze leerlingen zijn al gewend aan de middelbare 
schoolcultuur, waardoor je zou zeggen dat ze inmiddels sterk in hun schoenen zouden 
staan. Het tegendeel is waar; de meeste van deze leerlingen staan nog steeds niet met 
zelfvertrouwen in het leven door de middelbare school. Vandaar dat het nuttig zou zijn om 
leerlingen tijdens hun middelbare schoolperiode  actief te begeleiden rondom 
persoonsvorming. Zelfvertrouwen is namelijk een belangrijke factor om sterk in het leven te 
staan en uitdagingen op het voortgezet onderwijs, maar ook in de toekomst, aan te kunnen 
gaan. Het is dus van belang om hiervoor een goede basis te leggen binnen het voortgezet 
onderwijs. 
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In de voorgaande hoofdstukken is al duidelijk geworden dat veel leerlingen niet de kans 
krijgen om hun kwaliteiten te ontwikkelen in het voortgezet onderwijs. Mede door het feit dat 
de nadruk ligt op twee van de acht intelligenties van Howard Gardner. De kwaliteiten van 
twee derde van de leerlingen kunnen niet tot bloei komen in het huidige schoolsysteem. Ik 
kan me voorstellen dat hierdoor heel veel talent verloren gaat dat een grote ontwikkeling 
door had kunnen maken in de middelbare schooltijd. Jongeren hebben het vermogen om 
snel dingen in zich op te nemen en te groeien als persoon. Voor hen zou het dan ook heel 
fijn zijn als dit vermogen toegepast zou kunnen worden op hun kwaliteiten, zodat hun 
persoonlijke talenten de kans krijgen om tot bloei te komen. School speelt een belangrijke rol 
in het helpen ontdekken van die persoonlijke talenten en zou die rol naar mijn mening meer 
op zich mogen nemen. 
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Hier wordt duidelijk hoe belangrijk relaties tussen mensen zijn voor de motivatie van de 
leerling. Sowieso waren positieve relaties van belang voor de arbeidsvreugde, maar ze 
verhogen dus ook de motivatie onder leerlingen. Ik verwacht dat ook docenten bereid zijn 
beter hun best te doen om leerlingen iets bij te brengen als ze met de leerling een goede 
relatie hebben. Waarschijnlijk werken de effecten van een positieve relatie tussen leerling en 
docent dus twee kanten op. De precieze effecten van de relatie tussen die twee groepen zou 
interessant zijn om op in te gaan in een volgend onderzoek. 
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Een kleine meerderheid van de leerlingen heeft het gevoel dat hij er toe doet. Gelukkig 
ervaren de meeste leerlingen dat zo. Dit is namelijk belangrijk voor een sterk gevoel van 
autonomie en daarmee ook voor het geluk van de leerling. Een leerling die de waarde in ziet 
van zijn eigen bestaan zal optimistischer in het leven staan en ondernemend zijn rondom zijn 
kwaliteiten, hij ziet immers in dat die kwaliteiten een verschil kunnen maken of 
onderscheidend zijn. Afgerond veertig procent van de leerlingen heeft het gevoel er niet toe 
te doen als hij met school bezig is of over het algemeen. Een uitdaging in het onderwijs is 
dus om ervoor te zorgen dat deze leerlingen wel de waarde in gaan zien van hun bestaan, 
ook als ze met school bezig zijn. Mogelijk is dat als leerlingen les krijgen rondom 
persoonsvorming en daarnaast aan hun passies en kwaliteiten mogen werken op school, 
deze leerlingen vanzelf het gevoel krijgen dat ze ertoe doen.  
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Niet voor niets heb ik gekozen voor enige inbreng, in plaats van helemaal kunnen bepalen 
waarover je leert. Dat zou namelijk nogal overweldigend kunnen zijn voor een leerling en 
daarnaast ook niet bepaald realistisch. Het schoolsysteem zou dan namelijk in één keer met 
zo’n grote verandering te maken krijgen dat de kans op mislukking groot is. Naar mijn 
mening werkt het beter om leerlingen één of een paar dagdelen in de week te laten kiezen 
waarover ze leren. Op die manier kunnen leerlingen in die dagdelen bewust kiezen voor wat 
zij graag willen leren, wat ze naar verwachting wel zullen doen als die dagdelen daar 
speciaal voor bedoeld zijn. Het verlangen naar deze inbreng is groot genoeg om hier in het 
schoolsysteem naar toe te gaan werken. De overige tien procent, die dit verlangen niet direct 
heeft, kan dan in principe alsnog werken aan de gegeven schoolvakken. 
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Achteraf bedacht ik me dat deze vraag heel breed is en dat hij op veel verschillende 
manieren geïnterpreteerd kan worden. Daarom is het lastig om een conclusie uit deze vraag 
te trekken.  
Sommige leerlingen zullen gedacht hebben in school als geheel, dus inclusief activiteiten op 
school, het sluiten van vriendschappen e.d.  
Anderen kunnen het zo geïnterpreteerd hebben dat ze dachten vanuit de lesstof die 
aangeboden wordt en of ze daarvan dus op persoonlijk vlak gegroeid zijn. 
 
Logisch is dan dat de eerste groep leerlingen ‘ja’ heeft geantwoord. Het concept van school 
zorgt er namelijk bijna automatisch voor dat je op persoonlijk vlak moet groeien. Zo leer je op 
school bijvoorbeeld met verschillende soorten mensen omgaan en word je langzaam 
onafhankelijker van je ouders op schoolreizen. 
 
In de tweede groep zitten naar inschatting meer leerlingen die ‘nee’ hebben geantwoord. In 
de lessen wordt namelijk heel weinig aandacht besteed aan persoonlijke groei, als in dat je 
daar niet in begeleid wordt. Vandaar dat deze leerlingen waarschijnlijk antwoorden dat ze 
niet op persoonlijk vlak zijn gegroeid door school. 
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De prestatiegerichtheid draagt dus duidelijk niet bij aan het zelfvertrouwen van de leerling. 
Zoals bij vraag 20 al duidelijk werd, staat zeventig procent van de leerlingen niet met 
zelfvertrouwen in het leven door de middelbare school. Dit hoeft natuurlijk niet alleen met de 
prestatiegerichtheid te maken te hebben, maar de prestatiedruk zal zeker grote invloed 
hebben op het zelfvertrouwen van de leerling (in negatieve zin). Dit wordt nog eens 
ondersteund door het feit dat 82 procent van de leerlingen ook echt aangeeft zich onzeker te 
voelen door de prestatiegerichtheid. 
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Deze vraag was cruciaal voor mijn onderzoek. Omdat ik vind dat de mening van leerlingen 
een grote rol moet gaan spelen in het voortgezet onderwijs, is het zeer belangrijk dat ook zij 
geluk als belangrijkste doelstelling zien in het onderwijs. Een grote meerderheid is het hier 
gelukkig mee eens, waardoor bevestigd wordt dat de verschuiving in het onderwijs van 
prestatie naar geluk een gewenste verschuiving is. 
 
Ook biedt deze uitkomst een prettig toekomstbeeld. Als deze generatie aan leerlingen, die 
straks de kern van de maatschappij zullen zijn in de politiek en onderwijssector, graag een 
verschuiving willen zien in de doelstelling van het voortgezet onderwijs, dan is er een grote 
kans dat dit ook daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korte film 
https://www.youtube.com/watch?v=X2AYPkZRzWo&t=119s  

In het kader van geluksgericht onderwijs heb ik aan mijn profielwerkstuk deze korte film toegevoegd, 

omdat beelden en specifiek video’s mij gelukkig maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X2AYPkZRzWo&t=119s
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Conclusie 
Uit mijn beschrijvende en eigen onderzoek is veel helder geworden over wat de mens 
gelukkiger maakt en wat voor positieve effecten gelukkig zijn heeft, namelijk; 

- Om het geluksgevoel te vergroten is meer nodig dan het simpelweg tevreden houden 
van leerlingen. Zo hebben passie, enthousiasme, gedrevenheid, motivatie, vitaliteit 
en gemoedsrust veel invloed op het voelen van geluk. 

- Pijlers die het geluk in grote mate beïnvloeden zijn (volgens het Perma en Ryff 
model) optimisme, betrokkenheid, positieve relaties, zingeving, zelfacceptatie, 
autonomie en doelen of dromen hebben en bereiken in het leven.  

- Geluk wordt als een waardig goed gezien omdat het duurzaam is; bij de integratie 
van geluk kijken we dus naar het soort geluk dat een langdurig effect heeft, niet het 
soort dat al te erg beïnvloed wordt door welvaart. 

- De focus op het cognitieve in het onderwijs zorgt voor prestatiedruk. Dit laten ook 
cijfers zien die aantonen dat depressie, stress, faalangst en burn-outklachten 
tegenwoordig erg veel voorkomen onder jongeren.  

- Negentig procent van iemands geluk wordt bepaald door persoonlijkheid en positieve 
mentaliteit. Door het onderwijs meer te richten op welzijn in plaats van 
cijfers/prestatie, vinden er dus veel positieve veranderingen plaats in de 
gelukservaring/tevredenheid van jongeren. Ook is gebleken dat gelukkige jongeren 
betere prestaties hebben, gemotiveerder zijn, creatiever zijn, makkelijker contact 
maken en betere leiders zijn. 

- Voor de toekomst van deze jongeren kan een verschuiving in de doelstelling van 
onderwijs mooie vooruitzichten bieden. De huidige emotionele gezondheid van 
scholieren heeft namelijk de grootste invloed op later succes. Daarom kunnen de 
ontwikkeling van persoonsvorming en geluk een grote rol spelen in het creëren van 
een succesvolle en gelukkige toekomst. Ze zijn zelfs belangrijker dan het verhogen 
van de algemene kennis en intelligentie, aangezien investeringen in persoonsvorming 
meer resultaat leveren. Intellectuele vaardigheden dragen wel bij aan latere 
studieresultaten en daarna aan het inkomen. Dat inkomen heeft echter maar weinig 
invloed op het geluk, terwijl de invloed van emotionele gezondheid (bij scholieren nu 
en als ze volwassen zijn) veel groter is op het geluk. 

 

De middelbare scholen in Nederland zouden er goed aan doen om hun doelstelling te 
veranderen van goede cijfers naar het geluk van leerlingen. Geluksgericht onderwijs is 
mogelijk, de vraag was alleen nog hoe. Inmiddels is duidelijk geworden hoe geluk meer 
geïntegreerd kan worden in het Nederlandse onderwijs. Verschillende aspecten zijn hierbij 
van belang. 

- De meervoudige intelligentietheorie en de zeven bronnen van arbeidsvreugde 
kunnen bijdragen aan geluksgericht onderwijs. Stilstaan bij de zeven bronnen van 
arbeidsvreugde en deze toepassen in de lessen zorgt voor een verhoging van het 
werkplezier. De meervoudige intelligentietheorie speelt in op de pijlers van het Perma 
en Ryff model, zoals het ervaren van persoonlijke groei en het ontvangen van 
waardering en heeft daarmee een positief effect op onder andere de betrokkenheid 
en motivatie bij leerlingen. 

- Een verhoging van het geluksniveau bij leraren heeft een positief effect op het 
enthousiasme van leerlingen. 

- Er is nog genoeg ruimte voor verbetering op het voortgezet onderwijs, wat betreft 
inspelen op geluksfactoren. Er valt hierbij veel winst te behalen op het terrein van 
welbevinden van leerlingen. 

- De toegenomen prestatiedruk op het voortgezet onderwijs zorgt voor veel mentale 
problemen bij leerlingen, zoals faalangst, depressieve klachten en burn-outklachten. 
Geluksgericht onderwijs zou een bijdrage kunnen leveren aan de vermindering van 
mentale problemen; het geluk van de leerling komt centraal te staan en er ontstaat 
ruimte voor herstel van stoornissen en ziektes.  
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Voor de integratie van geluk buiten de al bestaande vakken is het volgende belangrijk: 
- De werkomgeving waarin je je bevindt, in dit geval het schoolgebouw, heeft invloed 

op je geluk. Een school die geluk voorop stelt moet ervoor zorgen dat leerlingen en 
docenten zich veilig, geïnspireerd en gezond voelen op school.  

- Leerlingen zouden graag gebruik maken van de mogelijkheid om één of meer 
dagdelen in de week zelf in te vullen. Deze mogelijkheid heeft ook op het geluk een 
positief effect. De betrokkenheid, zingeving en persoonlijke groei bij leerlingen gaan 
er namelijk op vooruit.  

- Lessen rondom persoonsvorming zijn belangrijk voor een succesvolle en gelukkige 
toekomst: wanneer persoonlijke groei meer aandacht krijgt, zullen leerlingen ook 
meer inzicht krijgen in de vaardigheden die zij willen verbeteren, of de uitdagingen die 
zij aan willen gaan. Hierdoor krijgen zij een helderder beeld van hun doelen in het 
leven en zal het geluk van de leerling vergroten, omdat ze de mogelijkheid krijgen op 
persoonlijk vlak te groeien. 

- Als er een grotere variatie komt in vakken, zullen meer leerlingen school als plezierig 
gaan ervaren omdat ze nu keuze hebben uit vakken waar ze gepassioneerd over zijn 
en waarin hun kwaliteiten tot hun recht komen. Om de leerlingen, aan wiens 
voorkeuren nu geen gehoor wordt gegeven, ook gelukkig te maken met het 
vakkenaanbod, is het van belang om meer aandacht te geven aan de overige zes 
intelligenties (dus niet de taalkundige en rekenkundige intelligentie). Zo kunnen juist 
de leerlingen die nu niet hun kwaliteiten kwijt kunnen op school, dat na uitbreiding 
van het vakkenaanbod wel. 
 

Voor de integratie van geluk binnen de al bestaande vakken (in het bijzonder Nederlands) is 
het volgende belangrijk 

- Variatie speelt een cruciale rol in hoe de lessen worden ervaren. Uit de meervoudige 
intelligentietheorie maken we immers op dat leerlingen de lesstof op verschillende 
manieren optimaal tot zich kunnen nemen. Variatie in de lessen heeft een positieve 
invloed op het geluk van de leerling. Het streven zou dus moeten zijn om de lessen 
zo gevarieerd mogelijk te maken. Leerlingen ervaren de Nederlandse les niet als 
gevarieerd. Ook bij Nederlands is het dus belangrijk om de meervoudige 
intelligentietheorie meer toe te passen en aspecten zoals beelden en beweging in de 
les te integreren. 

- Om de arbeidsvreugde binnen de al bestaande vakken te verhogen, moeten de 
zeven bronnen van arbeidsvreugde meer toegepast worden in de (Nederlandse) les. 
Zo is het belangrijk dat iedereen beloond wordt voor hard werk, ongeacht de cijfers 
die daarop volgen. Daarnaast is het van belang dat er in de Nederlandse les 
handvatten geboden worden die de leerling stimuleren om op persoonlijk vlak te 
groeien. 

- Het positief stimuleren van leerlingen werkt positief en zorgt voor herhaling van 
gewenst gedrag. Hiervoor is het belangrijk dat er meer aandacht wordt besteed aan 
de kwaliteiten van de leerling.  

- Verplichtingen werken niet als een positieve stimulans en dienen dus zo veel mogelijk 
beperkt te worden. De verplichtingen die dan wegvallen kunnen vervangen worden 
door deels docent- en deels leerlinggestuurde opdrachten, waarbij gekeken wordt 
naar hoeveel vrijheid elke individuele leerling aankan. Leerlingen ervaren namelijk 
meer plezier en intrinsieke motivatie bij het maken van een vrije opdracht dan bij het 
maken van een vaststaande/verplichte opdracht. 

- Bij opdrachten die toch verplicht blijven is het van belang dat er ruimte is voor 
creatieve vrijheid binnen die opdracht, opdat de intrinsieke motivatie van leerlingen 
omhoog gaat. Het vak Nederlands biedt deze ruimte niet genoeg, dus er zal meer 
ruimte vrij moeten komen voor creatieve vrijheid om de intrinsieke motivatie bij 
verplichtingen te verhogen. 
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In de hypothese waren een aantal verwachte uitkomsten op een rij gezet, die ik na het 
vormen van deze conclusie als waar kan aannemen. 
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Nawoord 
 
Het maken van dit profielwerkstuk voelde als een reis. In het begin leek het alsof ik nooit 
door de berg aan hoofdstukken en uren heen zou komen, ook al vertelde mijn begeleider me 
dat ik gewoon moest beginnen met schrijven en er vanzelf wel zou komen. Eerlijk gezegd 
had hij helemaal gelijk toen hij dit zei. Eenmaal begonnen was ik namelijk niet meer te 
stoppen. Af en toe waren er momenten waarop ik even geen woord meer kon zien over het 
onderwerp van mijn profielwerkstuk, maar een paar dagen later bleek ik dan weer genezen 
en zelfs gemotiveerd om verder te werken. Nu, bijna aan het einde van deze reis, kijk ik met 
verbazing terug over hoe ik in hemelsnaam zo veel uren in mijn profielwerkstuk kan hebben 
gestopt zonder het echt beu te worden. Ik vind dan ook dat ik trots op mezelf mag zijn dat ik 
zo gedisciplineerd en gemotiveerd verder heb gewerkt en een mooi profielwerkstuk heb 
geschreven.  
 
Ik heb geleerd dat het loont als ik mijn eigen wil om te schrijven over dit onderwerp, doorzet. 
Het doet me goed om op school eindelijk eens tijd te mogen besteden aan iets wat ik 
interessant vind. Persoonlijk vind ik het bijzonder dat ik gelukkig werd van het schrijven over 
geluksgericht voortgezet onderwijs. Logisch is dat natuurlijk wel, aangezien uit mijn 
onderzoek blijkt dat werken met hart en ziel, aan iets waar je gepassioneerd over bent, geluk 
ten zeerste bevordert.  
 
Daarnaast heb ik geleerd dat het soms beter is om niet te ver vooruit te kijken. De grote 
stapel aan werk bleek makkelijker te overleven als ik er per onderdeel naar keek, in plaats 
van naar alles wat ik nog moest doen. Ook was het goed voor me om te leren schrappen. In 
het begin wilde ik mijn profielwerkstuk nog uitgebreider maken, maar ik werd door de 
beperkte tijd die ik in dit examenjaar heb eigenlijk gedwongen om een extra hoofdstuk weg te 
laten.  
 
Als laatste ben ik erachter gekomen dat ik mezelf niet meer hoef te onderschatten. In het 
begin dacht ik dat ik niet over genoeg vaardigheden beschikte om met weinig hulp een goed 
profielwerkstuk neer te zetten, maar het tegendeel is bewezen (al zeg ik het zelf).  
 
Voor de begeleiding bij mijn profielwerkstuk wil ik graag dhr. Stultiëns bedanken, die genoeg 
vertrouwen in mij had om me mijn gang te laten gaan in het schrijven van het werkstuk en 
me waar nodig de goede richting wees. Ook dank ik mvr. Muller. Zij heeft na het inleveren 
van mijn profielwerkstuk nuttig inhoudelijk commentaar geleverd, waarmee ze mij heeft 
geholpen in het aanscherpen van mijn profielwerkstuk. Zonder alle honderd mensen die de 
enquête hebben ingevuld, was ik er zeker niet gekomen, dus hierbij ook bedankt aan hen.  
Daarnaast wil ik Romein de Klerkx, Max Pennings en Vera van der Schoof bedanken voor 
het meewerken aan de korte film in mijn profielwerkstuk, omdat ze zichzelf via mijn enquête 
beschikbaar hadden gesteld om er eerlijk en open antwoord te geven op de vragen die ik in 
het interview stelde. Mijn grote dank gaat ook uit naar Maroussia van Gerven, die niet alleen 
mee heeft gewerkt aan het interview, maar ook samen met mij een aantal uren heeft gefilmd 
voor de korte film. 
Misschien wel de belangrijkste mensen om mijn dankwoord aan te geven zijn mijn ouders die 
me er altijd van hebben verzekerd dat mijn kwaliteiten ertoe deden, ondanks het feit dat deze 
niet per se erkend en benoemd worden in het onderwijs. Mijn ouders hadden dan ook graag 
gezien dat ik een deel had uitgemaakt van de eerste generatie die vernieuwd, geluksgericht 
onderwijs kon volgen. Dit is helaas geen werkelijkheid geworden, maar ik heb er vertrouwen 
in dat daar snel verandering in zal komen. 
Ik hoop dan ook dat de komende generatie, waaronder mijn toekomstige kinderen, 
geluksgericht onderwijs kan gaan volgen. Waardoor de jongeren uit de komende generatie 
met meer zelfvertrouwen, ontwikkelde kwaliteiten, motivatie, geluk en enthousiasme in het 
leven zullen staan. 
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Logboek 
 

Wat?                             Wanneer? Tijd in min. 

Oriëntatie omtrent het onderwerp: websites  27-02-2017 90 

Voorlopige bronnenlijst opstellen 28-03-2017 60 

Opzet deelonderwerpen maken 17-04-2017 90 

Logboek vormen 19-08-2017 15 

Plan van aanpak uitwerken 21-08-2017 45 

Deelvragen koppelen aan tot nu toe gevonden bronnen 21-08-2017 60 

Deelvragen koppelen aan tot nu toe gevonden bronnen 26-08-2017 30 

PWS-gesprek over verder verloop 31-08-2017 30 

Hypothese opstellen 02-09-2017 60 

Inhoudsopgave maken 02-09-2017 90 

Per hoofdstuk wat ga ik doen met welke bronnen 05-09-2017 90 

Titelblad maken 05-09-2017 15 

PWS-gesprek over verder verloop 07-09-2017 20 

Hoofdstuk 1.1 schrijven 11-9-2017 60 

Hoofdstuk 1.1 herlezen en herschrijven 12-9-2017 30 

Hoofdstuk 1.2 bronnen onderzoek uitbreiding 13-9-2017 60 

Hoofdstuk 1.2 eerste alinea 13-9-2017 20 

Hoofdstuk 1.2 Perma model uitschrijven 14-9-2017 80 

Hoofdstuk 1.2 Ryff model uitschrijven 15-9-2017 110 

Hoofdstuk 2.1 schrijven 16-9-2017 60 

Video kijken één vandaag  17-9-2017 10 

Voorwoord opzet schrijven 17-9-2017 15 

Hoofdstuk 2.2 bronnenonderzoek uitbreiding + schrijven 17-9-2017 90 

Hoofdstuk 2.3 inleiding en bronnen doorlezen 19-9-2017 20 

Hoofdstuk 2.3 schrijven 23-9-2017 120 

Hoofdstuk 2.3 laatste alinea 24-9-2017 15 

Hoofdstuk 3.1 schrijven (uitwerking theorieën)  24-9-2017 150 

Hoofdstuk 3.2 schrijven kopje zeven bronnen van 
arbeidsvreugde 

25-09-2017 110 

Hoofdstuk 3.2 schrijven kopje meervoudige intelligentie + 
toepassing door leraren 

05-10-2017 200 

Hoofdstuk 4.1 bron lezen en mini-opzet 05-10-2017 20 

Enquête leerlingen maken voorlopig op survio.com 09-10-2017 90 

PWS-gesprek over verder verloop/evaluatie  12-10-2017 30 

Enquête leerlingen afmaken 16-10-2017 60 

Mail richting leerlingen opstellen 16-10-2017 20 

Mail naar STU over enquête 16-10-2017 20 

Facebook oproep enquête  16-10-2017 20 

Voorwoord schrijven 18-10-2017 30 

Aanpassen hoofdstukken en deelonderwerpen 18-10-2017 60 

Hoofdstuk 4.1 schrijven 18-10-2017 70 

Hoofdstuk 4.2 inleiding + opzet 19-10-2017 45 

Hoofstuk 4.2 schrijven 19-10-2017 150 

Resultaten onderzoek deels verwerken 22-10-2017 30 

Hoofdstuk 4.3 schrijven 22-10-2017 180 

Hoofdstuk 5.1 schrijven 25-10-2017 130 

titels en pagina nummers deels aanpassen  25-10-2017 15 

Hoofdstuk 5.2.1 deels schrijven 26-10-2017 45 

Hoofdstuk 5.2.1 afmaken (behalve slot) 27-10-2017 25 
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Hoofdstuk 5.2.2 schrijven 27-10-2017 50 

Hoofdstuk 5.3 schrijven 29-10-2017 90 

Hoofdstuk 5.4 schrijven 29-10-2017 60 

Bronnenlijst maken (deels) 29-10-2017 40 

Bronnenlijst maken (deels) 30-10-2017 70 

Hoofdstuk 6 en 7 samenvoegen in inhoud 30-10-2017 10 

Bronnenlijst maken tot nu toe 31-10-2017 30 

Hoofdstuk 6 inleiding en hoofdstuk 6.1 schrijven 31-10-2017 120 

Hoofdstuk 6.2 schrijven 31-10-2017 90 

Resultaten onderzoek deels verwerken 01-11-2017 30 

Hoofdstuk 6.3 schrijven 01-11-2017 120 

Inleiding hoofdstuk 7 schrijven 01-11-2017 15 

Hoofdstuk 7 vraag 1 t/m 9 ordenen en eventuele 
opmerkingen 

03-11-2017 80 

Hoofdstuk 7 vraag 10 t/m 47 ordenen en eventuele 
opmerkingen 

04-11-2017 150 

Conclusie schrijven 05-11-2017 150 

Inleiding schrijven 07-11-2017 40 

Nawoord schrijven 07-11-2017 50 

PWS doorlopen; hoofdstuk 1 t/m 3, voetnoten toevoegen en 
verbeteringen aanbrengen 

08-11-2017 360 

PWS doorlopen; hoofdstuk 4 t/m 6, voetnoten toevoegen en 
verbeteringen aanbrengen 

09-11-2017 300 

 

PWS-gesprek over kladversie 17-11-2017 20 

Filmen voor korte film op school met Vera, Maroussia, 
Romein en Max 

1-12-2017 200 

Reflectie schrijven bij logboek 4-12-2017 10 

Hoofdstuk 1 t/m 3 doorlopen en fouten verbeteren 4-12-2017 180 

Hoofdstuk 4 t/m 6 + nawoord doorlopen en fouten verbeteren 5-12-2017 120 

Korte film editen eerste stuk 6-12-2017 240 

Beginnen opbouw powerpoint 7-12-2017 10 

Korte film editen 7-12-2017 90 

Conclusie verbeteren  8-12-2017 10 

Korte film helemaal af-editen  10-12-2017 420 

Presentatie maken 11-12-2017 360 

Presentatie leren 12-12-2017 120 

Aanpassingen naar aanleiding van opmerkingen  18-02-2018 120 

Aanpassingen naar aanleiding van opmerkingen  19-02-2018 180 

 
Totaalaantal minuten: 6920 totaalaantal benodigde minuten: 4800 
Totaal aantal uren: 115,33 
 

Reflectie  

In principe liep ik goed op schema wat betreft de fases waarin delen van het profielwerkstuk 
ingeleverd moesten worden. Wel moest ik door het samenvallen van fase 5 met een hele 
volle SE week heel veel in één periode doen, wat me nogal wat stress opleverde. Achteraf 
hadden deze twee niet bij elkaar gepland mogen worden, of ik had dat in klas vijf al moeten 
voorzien toen ik mijn planning maakte. Al met al ben ik tevreden met de discipline die ik 
getoond heb bij het volgen van het tijdsschema, wat denk ik deels heel goed werkte omdat ik 
mijn profielwerkstuk zonder partner heb gemaakt en dus kon werken wanneer dat mij het 
beste uitkwam. 


