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Zeven lessen in geluk
Kinderen op jonge leeftijd positief ondersteunen in hun individuele 
emotionele ontwikkeling. Dat is de missie van Gelukskoffer. 
Het wetenschappelijk onderbouwde programma stimuleert kinderen 
zichzelf en de ander te leren kennen en vertrouwen, de basis voor een 
veilig schoolklimaat. In 7 lessen met verschillende thema’s werken de 
kinderen aan een positief en solide eigen gedachtegoed.

Filosofi e
Kinderen die jong kennismaken met persoonlijk leiderschap, de kracht 
van gedachten en de maakbaarheid van geluk hebben een positievere 
levenshouding. Dit geeft een stevige veilige basis, die hen en anderen 
inspireert een verschil te maken in de samenleving van morgen. 
Geluk is voor 40% te beïnvloeden door bewust gedrag. Kinderen kunnen 
dit leren. 

Ieder kind 
in zijn kracht 

Persoonlijke ontwikkeling in het onderwijs



Gelukskoffer investeert in
•  Kracht van ieder kind 
•  Persoonlijk leiderschap
•  Welzijn van het kind met positieve 

gevolgen voor de veiligheid in de 
groep.

Resultaten
•  Kinderen zijn minder bang, 

boos en verdrietig 
•  Sociale omgang is signifi cant 

verbeterd
•  Klasseklimaat positief verbeterd 

Wetenschappelijk aangetoond 
door Universiteit Leiden.

Wat biedt Gelukskoffer
•  Individuele opleiding tot 

geluksleerkracht*
•  Studiedag schoolbreed, waarbij 

leerkrachten opgeleid worden 
tot geluksleerkracht.

GELUKSKOFFER is een initiatief van drs. Clara den Boer 
(psycholoog/interventie-deskundige), drs. Claudia König 
(klinisch kinder- en jeugdpsycholoog) en mr. Anke Appel 
(jurist en gecertifi ceerd coach). Gelukskoffer richt zich 
op de kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld; mens 
en samenleving van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap. Gelukskoffer is CRKBO gecertifi ceerd. 

*  Dankzij de bijdrage van Stichting Kinderpostzegels, VSBfonds en de Rabobank Foundation kan 
een school in aanmerking komen voor een fi nanciële tegemoet koming van 50% van de kosten.

Meer weten?
Neem contact op 
met Gelukskoffer via 
085 – 8771659 of 
stuur een e-mail naar 
info@gelukskoffer.nl 

Volg ons via 
www.gelukskoffer.nl 
en via

Gelukskoffer in samenwerking met AVS
•  Masterclass schoolteams: Van werkdruk naar werkgeluk
•  Masterclass directies/ besturen: Geluk voor leidinggevenden

Meer info op www.avs.nl

“ Ik kan in drie 
woorden ver-
tellen wat ik 
geleerd heb: 
I love me.”
Wael, 11 j.aar 

“ De lessen in 
geluk hebben 
mij.n groep 
hechter 
gemaakt.”
Juf Nicole, Emmaschool 

“ Bij. j.ullie leren 
we  niet uit 
boeken maar 
uit onszelf.” 
Patricia, 11 j.aar 
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