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1. Wat hebben kinderen te leren m.b.t. emoties?

2. Welke emoties zijn er?

3. Wat is de functie van emoties?

4. Waarom zijn emoties belangrijk?

5. Hoe reageren op emoties?

6. Invloed van ons brein op emoties

7. Welke behoeften spelen er een rol bij emoties?

8. Hoe leer je kinderen omgaan met emoties?

9. Afsluiting

Stel gerust vragen!

Programma



Van start!



En wat roept dit bij jou op?

How2Talk2kids



Uitgangspunt 1



Uitgangspunt 2



Van mopperen naar 
aanmoedigen…



Hoe was jouw dag vandaag?



Liefdevol
Vrolijk
Hoopvol
Energiek
Enthousiast
Verrast
Sterk
Trots
Blij
Vrij
Waardevol
Zeker
Ontroerd

Hoe was jouw dag vandaag?

Nieuwsgierig
Dankbaar
Ontspannen
Tevreden
Voldaan
Opgelucht
Vertrouwd
Veilig
Gelukkig
Zorgeloos
Positief
Kalm
Verliefd

Verdrietig
Teleurgesteld
Wanhopig
Leeg
Eenzaam
Somber
Onzeker
Schaamte
Woedend
Bang
Verward
Zenuwachtig
Heimwee

Moedeloos
Machteloos
Afschuw
Jaloers
Geschokt
Gespannen
Gefrustreerd
Boos
Prikkelbaar
Afwezig
Schuldig



Wat hebben kinderen te leren?

1. Herkennen (wat voel ik?)

2. Benoemen (hoe heet dat wat ik voel?)

3. Accepteren (wat ik voel is oké)

4. Op gezonde manier uiten (ik weet wat ik 
kan doen als ik een bepaalde emotie heb)

https://www.youtube.com/watch?v=uMHbJ8pijhE


Welke emoties kennen we?

BLIJ BOOS

BEDROEFD BANG



Wat is de functie van emoties?

Blij ➔ Opladen



Wat is de functie van emoties?

Boos ➔ Grenzen aangeven



Wat is de functie van emoties?

Verdriet ➔ Verwerken



Wat is de functie van emoties?

Angst ➔ Beschermen/waarschuwen



Emoties uitleggen aan kinderen



Waarom emoties belangrijk zijn

• Ze vertellen ons hoe het met ons gaat
• Ze helpen ons groeien, ontwikkelen en 

overleven
• Ze zetten ons in beweging (versnellingsbak)

Leren luisteren naar emoties, betekent goed 
voor jezelf kunnen zorgen.



Werking van ons brein
In relatie tot heftig gedrag



Werking van ons brein
In relatie tot heftig gedrag

Welk inzicht(en) levert dit op?





Om over na te denken…



Tip; ga samen brainstormen



Emoties signaal van (on)vervulde behoeften

• Positieve/fijne emotie: behoefte is vervuld.
• Negatieve/niet-fijne emotie: behoefte is niet 

vervuld.

Inzicht in behoefte achter gedrag  = 
keuze in jouw manier van reageren.

Waar heb ik of de ander behoefte aan en 
kan/wil ik daaraan tegemoet komen?

Behoeften achter gedrag



• Primaire behoeften (aanraking, veiligheid, 
voeding, warmte, beweging, enz.)

• Duidelijkheid (eerlijkheid, openheid, 
voorspelbaarheid, zekerheid, enz.)

• Ontwikkeling (groeien, inspiratie, inzicht, 
stimulatie, uitdaging, vooruitgang, enz.)

• Sociaal contact (betrokkenheid, communicatie, 
erbij horen, nabijheid, samenwerking, enz.)

• Spelen (creativiteit, fantasie, genieten, ontdekken, 
enz)

• Waardering (aandacht, bevestiging, gezien 
worden, erkenning, enz.)

• Vrede (acceptatie, eenheid, harmonie, liefde, enz.)
• Zelfontplooiing (autonomie, bewustzijn, 

integriteit, keuze, ruimte, enz.)

Universele behoeften



Wat is/was de behoefte 
achter de emotie?

Neem een gebeurtenis met een kind die je lastig 
vond.
1. Hoe voelde jij je? En welke behoefte had je?
2. Hoe voelde het kind zich denk je? En welke 

behoefte had het kind denk je?



• Maak verschil tussen reageren ín het moment 
en reageren achteraf.

• Gebruik je eigen ervaringen.
• Maak het gewoon en alledaags.
• Maak gebruik van ontspanning en 

spelenderwijs leren.

Hoe leer je een kind omgaan 
met emoties?



Spelenderwijs



Wat is belangrijk bij de 
basisemoties?

• Blij = bewust worden en er meer van doen; 
veerkracht versterken

• Boos = je pauzeknop induwen
• Bedroefd= erbij stil staan, de ruimte geven
• Bang = een stap voorwaarts zetten; bouwen 

aan vertrouwen



www.sos-kinderenenemoties.nl

• Trainingen voor professionals
• Workshops voor ouders/opvoeders
• (Werk)boeken



Aanbod 
SOS kinderen en emoties & Samenkind  

• Samenkind coach opleiding, 
jaaropleiding inclusief de 
basistraining SOS kinderen en 
emoties.

• ONLINE: Individueel, inclusief 
eindgesprek, cursusmaterialen 
thuisgestuurd. €447,- per januari 
€497,-. 

• ONLINE/ LIVE: 2 hele dagen of 4 
avonden van 3 uur. €447,- per 
januari €497,-. 



Wij zijn het voorbeeld



Bedankt dat je er was! 


