
 

Leerlingen die met plezier naar school gaan, die lekker in hun vel zitten en 
actief meedoen aan de les. Dat is de droom van iedere leerkracht. Kinderen die 
zich prettig voelen en zelfvertrouwen hebben, presteren ook beter op school. 
De floreersafari is een vernieuwend en uniek lesprogramma dat zich richt op 
het verhogen van het welbevinden van basisschoolleerlingen en hun 
leerkrachten. Het komt voort uit een relatief nieuwe trend van interventies 
vanuit de positieve psychologie. Dit stuk bevat uitleg over de theoretische 
principes en doelen hiervan.  

Waarom de floreersafari? 
We leven in een complexe en veeleisende maatschappij. Vooral voor opgroeiende kinderen 
kan het lastig zijn om hun plekje hierin te vinden. Er zijn dan ook veel signalen dan het 
welbevinden van jongeren steeds meer onder druk komt te staan. Veel van hen kampen 
met angst, depressie, eenzaamheid, stress en slaapproblemen (NJI, 2022). Deze 
neerwaartse spiraal in welbevinden is recentelijk versterkt door de pandemie. Scholen 
kregen te maken met zieke leerkrachten en leerlingen, lesuitval, een overstap naar online 
onderwijs en beperkende maatregelen. Dit heeft een enorm beroep gedaan op de mentale 
veerkracht van zowel leerkrachten als leerlingen. De spanningen en onregelmatigheid die 
dit alles met zich meebracht, hebben hun weerslag gehad op hun stemming en 
leerprestaties. De sluiting van de scholen lijkt hierbij een aanzienlijke factor te zijn geweest 
(NJI, 2022). Daarnaast volgen ontwikkelingen in de maatschappij elkaar in hoog tempo op 
en steeds complexere problematiek doet zich voor, waar toekomstige generaties mee te 
maken krijgen (Bohlmeijer et al., 2020; Waters, 2011). Ook is de nadruk in het onderwijs op 
cijfermatige prestaties aanzienlijk, waardoor leerlingen uit groep 7 en 8 van het 
basisonderwijs al in de stress zitten over toetsen en cijfers en hoge eisen aan zichzelf stellen 
(Trimbos, 2020). Deze nadruk op productiviteit en de complexiteit van de maatschappij 
vragen om een rugzak aan sociale en mentale vaardigheden van opgroeiende kinderen 
(Bohlmeijer et al., 2020; Waters 2011; Evans-Whipp et al., 2017).  

Interventies vanuit de positieve psychologie 
Preventieve interventies om mentale veerkracht te creëren zijn nu belangrijker dan ooit 
(NJI, 2022). Scholen zijn daarvoor een goed startpunt. Kinderen krijgen idealiter op school 
een solide basis mee aan kennis en cognitieve vaardigheden, en doen er ook sociaal-
emotionele vaardigheden opdie kunnen leiden tot een hoger welbevinden en meer 
veerkracht. Daarmee worden zij optimaal voorbereid op de eisen van de maatschappij 
(Goldberg, 2020; Kennes et al., 2020; Waters, 2011). Dit ligt in lijn met het gedachtegoed 
van de positieve psychologie, de wetenschap die zich richt op het bevorderen van 
welbevinden en sociaal, emotioneel en psychisch functioneren (Bohlmeijer et al., 2020). 
Het preventief stimuleren van de veerkracht en het zelfbeeld van jongeren, biedt 
bescherming tegen mentale problemen en gedragsstoornissen (Seligman & 
Csikszentmihalyi, 2000; Stifter et al., 2020). Positief-psychologische schoolinterventies zoals 
de floreersafari, zijn hier geschikt voor. 

Educatieve positief-psychologische schoolinterventies hebben als doel het welbevinden van 
alle leerlingen binnen het reguliere onderwijs te verhogen. Dit zijn programma’s, 



 

trainingen, behandelmethoden of activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van 
positieve emoties, positief gedrag en positieve gedachten. Eerder onderzoek toonde aan 
dat deze interventies kunnen leiden tot een betere sociaal-emotionele en cognitieve 
ontwikkeling, hogere leerprestaties, zelfacceptatie, levenstevredenheid, positieve 
stemmingen, meer sociale vaardigheden en minder probleemgedrag (Lavy, 2019; 
Shankland & Rosset, 2017;  Šouláková et al., 2019; Stifter et al., 2020; Waters, 2011). Ook 
ontwikkelen zich positieve relaties tussen leerlingen onderling en met de leerkracht en een 
prettiger algeheel klas- en schoolklimaat (Wang et al., 2020). Ten slotte hebben educatieve 
positief-psychologische interventies tot doel de intrinsieke motivatie van leerlingen aan te 
wakkeren, door hun nieuwsgierigheid te prikkelen en een growth mindset te stimuleren. 
Dat is het idee dat intelligentie en andere persoonlijke kenmerken niet vaststaan, maar te 
beïnvloeden zijn door bijvoorbeeld oefening, uitdaging en ervaringen (Ng, 2018). Kinderen 
leren zo dat ze hun leven lang kunnen blijven groeien, niet alleen op cognitief gebied maar 
ook in hun persoonlijke kwaliteiten. Ook talenten kunnen zich verder ontwikkelen door 
aandacht en oefening. De floreersafari richt zich nadrukkelijk op deze persoonlijke 
kwaliteiten. 

Belang van welbevinden 
Wat is mentaal welbevinden eigenlijk? Het omvat levenstevredenheid, aanwezigheid van 
positieve emoties en de afwezigheid van negatieve emoties, zelfacceptatie, persoonlijke 
groei, levensdoelen, positieve relaties met anderen, autonomie en sociale vaardigheden 
(Kennes et al., 2020). Het is daarnaast gelinkt aan mentale gezondheid, die volgens de 
positieve psychologie niet alleen de afwezigheid van stoornissen en problemen betekent, 
maar ook de aanwezigheid van welbevinden (Keyes, 2002). Dit ligt in lijn met de definitie 
van mental health van de World Health Organization (WHO), die dit omschrijft als ‘a state 
of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the 
normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a 
contribution to his or her community’ (WHO, 2021). Het vermogen om onder verschillende 
omstandigheden te functioneren en de eigen ontwikkeling te ondersteunen, is heel 
belangrijk in deze complexe samenleving. Met dit vermogen kunnen mensen optimaal 
functioneren en lopen minder risico op ziekte en gedragsproblemen (Bohlmeijer et al., 
2020).  

Mechanismen achter de floreersafari: broaden-and-build theory 
De floreersafari is een lesprogramma met als doel het welbevinden van kinderen te 
verhogen en is vormgegeven op basis van de theoretische principes van de positieve 
psychologie. Volgens de broaden-and-build-theory, een fundamentele theorie binnen de 
positieve psychologie, zijn positieve emoties essentieel in het verhogen van mentaal 
welbevinden. Positieve emoties zetten mensen aan om in actie te komen en ergens mee 
door te gaan. Ze hebben, net als negatieve emoties, een evolutionaire functie, maar terwijl 
negatieve emoties leiden tot vernauwing van aandacht om in een vecht-of-vluchtsituatie te 
overleven, zijn positieve emoties erop gericht om het denken over het actie-
handelingsrepertoire te verbreden. Hierdoor worden mensen creatiever, leren meer en 
beter, ontdekken ze nieuwe mogelijkheden, reflecteren op ervaringen, ontwikkelen nieuwe 
perspectieven en krijgen meer zin in sociale interactie. Daarnaast leiden positieve emoties 
tot een opbouw van langdurige hulpbronnen van fysieke, intellectuele, psychische en 
sociale aard en zorgen voor positieve gedragsveranderingen op langere termijn. Ook 



 

positieve emoties hebben dus een evolutionair belang, want meer vaardigheden en 
hulpbronnen verhogen de kans op overleving (Fredrickson, 2001). Toegepast op leerlingen: 
hoe meer plezier zij ervaren bij het leren en het omgaan met klasgenootjes en de leraar, 
hoe meer zij zich openstellen voor nieuwe ervaringen en gemotiveerd raken om actief 
betrokken te zijn.  

Onderzoek laat het verbredende effect van positieve emoties bij kinderen zien, waarbij hun 
sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling en sociale vaardigheden verbeteren. 
Kinderen raken gemotiveerd om actief betrokken te zijn bij de omgeving en kortdurende, 
elkaar versterkende effecten van blijdschap kunnen leiden tot een opwaartse spiraal van 
welbevinden (Stifter et al., 2020). De missies van de floreersafari zijn specifiek gericht op 
het ervaren van positieve emoties zoals plezier, verbondenheid, zelfwaardering en 
nieuwsgierigheid. 

Mechanismen achter de floreersafari: self-determination theory 
Een andere centrale theorie binnen de positieve psychologie is de self-determination 
theory, die verklaart waardoor mensen intrinsieke motivatie en welbevinden ervaren en in 
staat zijn tot zelfregulatie. Het gaat om interne en externe factoren die de aangeboren 
neiging van mensen om te leren en zich te ontwikkelen versterken, hun welbevinden 
verhogen en hen effectief laten functioneren. We hebben drie aangeboren psychologische 
behoeften: autonomie, sociale verbondenheid en competentiegevoel. Als aan deze 
behoeften wordt voldaan, raken mensen intrinsiek gemotiveerd. Dit houdt in dat de 
motivatie om tot handelen over te gaan van binnenuit komt en niet beïnvloed wordt door 
externe factoren, zoals een beloning. Intrinsieke motivatie is essentieel om tot leren en 
optimale ontwikkeling te komen. Deze zorgt ervoor dat mensen aan een taak beginnen, 
ermee doorzetten en vervolgens succesvol afronden. Wanneer een leeromgeving 
tegemoetkomt aan deze drie psychologische behoeften, raken leerlingen, volgens deze 
theorie, gemotiveerd om actief deel te nemen, neemt hun welbevinden toe en kunnen zij 
zich optimaal ontplooien en functioneren (Ryan & Deci, 2000). Hun competentiegevoel 
neemt toe wanneer ze reflecteren op hun successen en sterke kanten. Ook neemt hun 
gevoel van autonomie toe, doordat zij zelfgekozen doelen hanteren en een gevoel van 
vrijheid en zelfsturing ervaren. Daarnaast draagt de bewustwording van eigen talenten bij 
aan openstaan voor contacten en sociale acceptatie, wat kan leidn tot sociale 
verbondenheid (Bohlmeijer et al., 2020; Shankland & Rosset, 2017, Waters, 2011). Alle 
missies van de floreersafari zijn zo ontworpen dat ze tegemoetkomen aan deze drie 
fundamentele psychologische basisbehoeften, zodat kinderen vertrouwen ontwikkelen in 
zichzelf en in relatie tot anderen om hen heen. 

Floreersafari: gedreven en praktisch 
De floreersafari is vernoemd naar het doel ervan, namelijk dat kinderen leren floreren, 
oftewel optimaal functioneren (Bohlmeijer et al., 2020). Floreren kan worden gedefinieerd 
als ‘zich goed voelen en goed doen voor zichzelf, anderen en de samenleving’ en gaat dus 
niet alleen over het eigen welbevinden, maar ook over die van de hele gemeenschap 
(Bohlmeijer et al., 2020; Lavy, 2019). De floreersafari richt zich op het verhogen van 
welbevinden en veerkracht, met als uitgangspunt dat kinderen zich bewust worden van hun 
persoonlijke sterke kanten en deze verder leren uitbouwen. De nadruk ligt op persoonlijke 
successen en kwaliteiten die het vertrekpunt vormen voor een positief zelfbeeld 



 

(Bohlmeijer et al., 2020; Waters, 2011). Door de floreersafari te doorlopen, krijgen de 
leerlingen inzicht in hun eigen unieke competenties en die van de anderen om hen heen. 
Ook leren zij hoe ze deze vaardigheden in de praktijk kunnen toepassen en verder 
ontwikkelen.  

De floreersafari wordt door speciaal hiervoor getrainde leerkrachten gegeven binnen het 
reguliere curriculum. Het lesprogramma is hierbij ingebed in de bestaande schoolstructuur, 
is duurzaam en draagt bij aan een schoolbrede visie op en aandacht voor de ontwikkeling 
van ‘de volledige leerling’, namelijk diens cognitieve, emotionele, morele, sociale en 
persoonlijkheidsontwikkeling (Shankland & Rosset, 2017). Scholen vormen een goed 
uitgangspunt voor de floreersafari, want bij leerlingen in de late kindertijd en vroege 
adolescentie is de ontwikkeling van de hersenen zover dat zij in staat zijn te reflecteren op 
hun gedachten en zelfstandigheid bezitten. Daarnaast staan kinderen op deze leeftijd nog 
open voor verandering (Chodkiewicz & Boyle, 2017). Verder zijn de implementatiekosten en 
-inspanningen relatief gering, aangezien de leerkrachten het programma overbrengen. Dat 
heeft veel voordelen: leerkrachten hebben al een relatie met de leerlingen en kunnen het 
programma gemakkelijk integreren in hun dagelijkse lespraktijk. Het programma biedt veel 
vrijheid in de uitvoering ervan, zodat iedere leerkracht het op zijn of haar eigen manier kan 
inzetten. Verder past het gedachtegoed van de floreersafari binnen bestaande 
beleidsaspecten van basisscholen, zoals persoonsvorming en de ontwikkeling van 21-
eeuwse vaardigheden (Goldberg, 2020; Waters, 2011). 

Kortom, de floreersafari is een veelbelovend lesprogramma dat een tegenwicht kan bieden 
aan mentale problemen en kinderen kan helpen meer veerkracht en zelfvertrouwen te 
ontwikkelen, die een basis vormen voor optimale zelfontplooiing en een gelukkig leven. En 
gelukkige leerlingen die graag naar school gaan werken aanstekelijk op hun omgeving, 
zowel op school als thuis. 
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