
Ervaringen met Gelukskunde 
 

Ouders: 
 

Bert Peeters over Gelukskunde 
"Onze zoon is iemand die graag actief bezig is. Een sportieve en lekker ondeugende jongen. Op 
de basisschool raadde men ons, mede op basis van de cito-score, aan hem naar havo te sturen. 
Overigens kwam dit overeen met de indruk die we van onze zoon hadden. Na de normale 
gewenningsperiode die iedere leerling wel als brugklasser heeft, werd hij na verloop van tijd nog 
gemotiveerder, leerde nog gestructureerder. Ook zijn discipline viel ons op, iets wat we achter 
zo'n "wiebelkont" nooit gezocht hadden. Vaker dan vroeger kwam ook de vraag of hij kon 
helpen met afwassen of de auto mocht poetsen. Niet dat hij eerst nooit meehielp, integendeel. 
Het viel echter dermate op dat mijn vrouw en ik elkaar af en toe verbaasd aankeken. 
Na enkele weken gingen we toch eens informeren wat dat vak "gelukskunde" eigenlijk inhield. 
Je verwacht iets positiefs, oké, maar je denkt ook wel iets "zweverigs" tegen te komen. Het 
tegendeel bleek waar. Onze zoon uitte zich enthousiast en vertelde allerlei verhalen over de 
lessen waarover wij alleen maar ons lof kunnen uitspreken! We herkenden veel van die dingen 
in het gedrag dat ons toch al opviel. Ook heeft de klas overduidelijk een hechte band gekregen 
en onze zoon voelt zich helemaal thuis op het Charlemagne College. Hij is ondanks zijn grapjes, 
dwarse buien, plagerijtjes en heerlijk kinderlijke opvattingen ook soms opvallend verstandig. 
Wat kun je als ouders nog meer wensen dan een gelukkig kind en een school die je kind daarin 
steunt! 
En...Op dit moment ziet het ernaar uit dat hij zelfs naar 2 VWO over kan. 
Bert Peeters, mei 2009  
 

Ger Kockelkorn over Gelukskunde 
Ger Kockelkorn heeft 1,5 jaar geleden een les gelukskunde op het Charlemagne College 
bijgewoond en concludeerde toen: 'Gelukkig gelukskunde'. Nu volgt hij een les gelukskunde bij 
Dhr. Wismans en beschrijft zijn ervaringen.  
 
Gelukkig steeds meer Gelukskunde! 

Ongeveer anderhalf jaar geleden heb ik een les gelukskunde op het Eijkhagen college, inmiddels 
Charlemagne college mogen bijwonen. Toen was ik voornamelijk als ouder van een verse 
brugmug geïnteresseerd in wat Gelukskunde eigenlijk inhield. Nu, anderhalf jaar, veel publiciteit 
en de nodige prijzen later, was ik benieuwd naar de ontwikkelingen en ervaringen. Ook deze 
keer was het voor Theo Wismans geen enkel probleem, ik was wederom van harte welkom om 
Gelukskunde te komen ervaren. De vorige keer zat ik er als geïnteresseerde ouder, deze keer 
had ik me voorgenomen om meer als zelfstandig trainer/coach de Geluksles te volgen. 
Anderhalf jaar geleden zat ik tussen de brugklassertjes, deze keer tussen de gestaag in hun 
pubertijd gevorderde leerlingen van 2 VMBO.  
 
Al snel bemerk ik dat ook in deze klas respect voor medeleerlingen en de leerkracht 
overduidelijk aanwezig is. De leerlingen zijn de afgelopen tijd bezig geweest met het behalen 

http://www.malmberg.nl/Voortgezet-onderwijs/Methodes/Mens-Maatschappij/Gelukskunde/Gelukkig-Gelukskunde.htm


van een doelstelling die zij zichzelf hebben gesteld. Een leerling legt, als een volleerd spreker, in 
het kort uit hoe zij te werk zijn gegaan. Iedere leerling heeft een, al dan niet zelfgemaakt, 
gelukspoppetje aan de onderkant voorzien van een blaadje met daarop de eigen doelstelling. 
Deze doelstelling heeft ieder leerling voor zichzelf en uit vrije wil gekozen. Vervolgens is dit 
gelukspoppetje geplaatst op een plek waar het regelmatig gezien wordt, thuis wel te verstaan. 
Bij het plaatsen van het poppetje wordt een oogje afgeplakt. Wanneer de leerling zijn doel 
bereikt heeft wordt het tweede oogje afgeplakt. Vandaag worden de resultaten besproken.  
 
De leerlingen zijn vrij hun doel wel of niet bekend te maken. Waarschijnlijk juist om deze reden 
vertellen de meesten wel wat hun doel was. De doelstellingen variëren van minder ruzie met 
zus of ouders tot een beter punt voor Frans halen. En geloof het of niet bijna elke leerling heeft 
zijn doel bereikt. De enkeling die zijn doel nog niet bereikt heeft is er nog hard mee bezig en 
heeft waarschijnlijk te hoog gegrepen. Tja, eventjes kijken wat je wel bereikt hebt.  
 
De leerlingen zijn het er unaniem over eens dat het werkt. De opmerking van een van de 
leerlingen "Ook al kijk je niet naar het gelukspoppetje, je weet gewoon dat het er is." werd door 
de anderen volmondig beaamd. De jongen die veel ruzie met zijn zus maakte vertelt dat zijn zus 
het ook een prima idee vond en inmiddels zelf haar doel op papier heeft gezet. Nu werken ze 
samen aan hetzelfde doel, minder ruzie.  
 
Het is toch prachtig om te zien dat deze jongeren leren inzien dat zijzelf invloed hebben op hun 
omgeving. Je mag trots zijn op wie je bent. Je hoeft niet anders te worden je hoeft alleen maar 
bewuster te zijn van jezelf en je eigen invloed op je situatie. Lukt dat altijd en kun je er altijd zelf 
wat aan doen. Nee, natuurlijk niet maar zoals deze leerlingen zeggen. "Ik voel me er wel een 
stuk beter bij". Ik vind het alleen daarom al een hele positieve ontwikkeling dat inmiddels zo'n 
150 scholen Gelukskunde op de één of andere manier inzetten.  
 
Ik word bijna jaloers op deze leerlingen. Ik zou het heel fijn hebben gevonden als ik vroeger had 
geleerd dat het OK is wie je bent. Pas op latere leeftijd kwam ik tot de ontdekking die deze 
jongeren nu al maken. Ben wie je bent, je hoeft niet te zijn wie je denkt te moeten zijn. Ik en 
met mij heel veel anderen weten dat je daar behoorlijk last van kunt krijgen.  
 
Als trainer/ coach kom ik heel veel mensen tegen die niet meer weten wie zijzelf zijn. Vijftig 
procent van de Europeanen geeft zelfs toe zich met name op het werk anders voor te doen dan 
ze eigenlijk zijn. In mijn ogen is Gelukskunde iets dat niet alleen in het onderwijs hard nodig is. 
Wij kunnen veel leren van deze kinderen. Shakespeare schreef al "To be or not to be....that's the 
question". Kies jij ervoor om te zijn?  
 
Charlemagne college met name Theo en Tjeu, hartstikke bedankt voor dit initiatief. Dat nog vele 
scholen (en niet alleen scholen) jullie voorbeeld mogen volgen.  
Veel geluk,  
 
Ger Kockelkorn 
Kockelkorn Coaching & Training  


