
Links 
 
Er is veel over geluk en gelukskunde te vinden op internet. Een selectie van interessante links: 
  
The Happiness declaration 
Eind september 2012 bezocht een delegatie uit Bhutan de gemeente Roerdalen. Zij kwamen op 
uitnodiging van de gemeente van gedachten wisselen over hun begrip ‘Happiness’ en het begrip 
‘Klein Geluk’ dat de gemeente als motto heeft. 
Bekijk het filmpje  
 
TedxYouth 
TedxYouth is een evenement voor jongeren van 12 t/m 18 die hun ideeën willen delen met 
leeftijdgenoten en anderen. 
Bekijk het filmpje  
 
Expeditiemodel 
Op www.onderwijsvanmorgen.nl staat een serie artikelen over het Expeditiemodel, waarbij 
geluk en Gelukskunde ook aan bod komen. 
Expeditiemodel 1b - De gelukkige leerling  
 
TEDMED 
Goldie Hawn en Dan Siegel op TEDMED. Ze praten over geluk bij kinderen en de 
wetenschappelijke kant hiervan. 
Bekijk het filmpje  
 
Ouders en kinderen 
Artikel in j/m voor ouders over de invloed van ouders op het geluk van de kinderen. 
Lees verder  
 
Sociale Vaardigheden en Emotioneel Welzijn 
Eindproef voor het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen door Arjenne Schuurman. 
Lees verder  
 
Mag een puber homo zijn? 
Anders dan in diverse landen is homoseksualiteit in Nederland niet strafbaar. Geen probleem, 
dus zou je zeggen. 
Lees verder  
 
Lessen in Happy life 
In Japan worden 'Happy life' lessen gegeven. Op youtube kun je de serie van 5 video's bekijken.  
Bekijk video 1 van 5  
 
  

http://www.youtube.com/watch?v=NMZfFZYwtR8
http://www.leraar24.nl/video/3326
http://www.onderwijsvanmorgen.nl/
http://www.onderwijsvanmorgen.nl/het-expeditiemodel-1b-de-gelukkige-leerling/
http://www.youtube.com/watch?v=1OdBXGHwNCk
http://www.jmouders.nl/Themas/Opvoeding/Opvoeden/Als-ze-maar-gelukkig-zijn.htm
http://www.malmberg.nl/web/file?uuid=9de71adc-d76f-4724-85d3-d175dfdf2bab&owner=c07d6168-abe7-45a7-9936-32eba4352e7f
http://www.onderwijsvanmorgen.nl/homoseksualiteit-in-de-klas/
http://www.youtube.com/watch?v=armP8TfS9Is


Questiozone 
Is een online zone waar jongeren ieder (psychisch of sociaal) probleem in vertrouwen kunnen 
voorleggen. Ze krijgen er gratis op interactieve wijze advies van gespecialiseerde hulpverleners. 
Ga naar de site van Questionzone  
 
Visual writing 
Kim Ravers is o.a. een visual writer die met zwart-wit beeld en kleuraccenten een boodschap of 
gevoel over kan brengen. 
Ga naar de site van haar ‘Bureau voor beeldzaken’  
 
Inspiratie inTiazé 
Kennismaking met Taizé tijdens lessen levensbeschouwing.  
Ga naar Leraar24: Levensbeschouwing, Taizé als fundament  
 
Slowfood 
Site over het recht op het genieten van goed eten en drinken. 
Ga naar: slowfood.nl  
 
Startpagina Geluk 
Zoals elke startpagina wisselen interessante en goede sites zich af met sites die nauwelijks de 
moeite waard zijn voor de doelgroep van gelukskunde.  
Ga naar geluk.startpagina.nl  
 
Onderwijs van morgen 
Dé site over het onderwijs van morgen met tal van tips die meteen in de onderwijspraktijk 
toepasbaar zijn, omdat ze afkomstig zijn van docenten.  
Ga naar onderwijsvanmorgen.nl  
 
Sneller leren 

Site van de uitgever van o.a. ‘Gebruik je hersens', ‘Leer als een speer' met technieken voor 
snellezen, mindmaps en concentratie en het 'LifeBook voor volwassenen', waarvoor 
gelukskunde als inspiratiebron diende.  
Ga naar brainstudio.nl  
 
Je hersenen en leren 
Site van het Centrum voor Brein & Leren van de Universiteit Maastricht.  
Ga naar hersenenenleren.nl  
 
Duurzaamheid 
Site met interessant materiaal over duurzaamheid met beknopte info over veel onderwerpen 
die eenvoudig als lesmateriaal in te zetten zijn.  
Ga naar people-planet-profit.nl  
 
  

http://www.questionzone.nl/
http://www.customheartwork.nl/
http://www.leraar24.nl/video/1949/levensbeschouwing-taize-als-fundament
http://www.slowfood.nl/
http://geluk.startpagina.nl/
http://www.onderwijsvanmorgen.nl/
http://www.brainstudio.nl/
http://www.hersenenenleren.nl/
http://www.peopleplanetprofit.be/


Beroemde citaten 
Site met citaten van beroemde en minder bekende mensen, ook over ‘geluk'.  
Ga naar citaten.net  
 
Duurzaam geluk 
Deze site is een initiatief van de Volkskrant en is er voor iedereen die zijn leven bewust vorm wil 
geven en streeft naar persoonlijke ontwikkeling en een optimale balans tussen lichaam en 
geest. Met een gratis online cursus ‘Duurzaam geluk'.  
Ga naar hartenziel.nl  
 
Materiaal voor Gelukskunde 
Site met prachtige filmpjes van HD-kwaliteit. Even zoeken en je vindt geweldig materiaal voor 
de lessen Gelukskunde, maar ook bijvoorbeeld voor CKV.  
Ga naar vimeo.com  

http://www.citaten.net/home.asp
http://www.hartenziel.nl/
http://www.vimeo.com/

