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Reflectie en opdrachten 

Online training SOS kinderen en emoties 

 

De opdrachten zijn bedoeld ter verdieping om meer over jezelf en emoties te ontdekken en in de praktijk 

direct actief met het geleerde aan de slag te gaan. We nodigen je dan ook uit om bij de vragen en 

opdrachten vooral bij jezelf stil te staan. Wat ervaar jij? Wat voel jij? Waar voel je dat? Sta stil bij je eigen 

emoties en wordt er (nog) bewuster van, zodat je die ervaringen mee kunt nemen in jouw werk. 

Na afloop van de training mail je dit document naar adm@sos-kinderenenemoties.nl. Daarna krijg je 

een voorstel voor het afsluitende evaluatiegesprek. 

LET OP: De opdrachten in deze reader komen niet exact overeen met de opdrachten in de video’s. In de 

video’s komen extra vragen naar voren; die zijn optioneel voor jezelf. In deze reader komen enkele extra 

opdrachten aan bod, die niet in de video worden benoemd. Je dient de opdrachten in deze reader te 

maken en na afloop te mailen. 

 
Les 1: Emoties, hoe zit dat? 

 

1. a) Denk eens terug aan een situatie waarin je een bepaalde emotie had en waarbij iemand niet 

prettig op jou reageerde.  

• Wat gebeurde er? 

• Hoe voelde jij je? 

• Welke behoefte had je? 

• Wat dacht je? 

• Wat deed je? 

• Wat had je graag gewild dat die ander zou doen of had gedaan op dat moment? 

 

1. b) Sta nu stil bij een situatie die je met een kind hebt gehad en waarvan je zelf het idee hebt 

dat je het wellicht anders of beter had aan kunnen pakken.  

• Wat gebeurde er? Wat deed het kind en wat deed jij? 

• Hoe voelde het kind zich (denk je)? En jij? 

• Welke behoefte had het kind (denk je)? En jij? 

• Wat denk je dat dat kind op dat moment graag gewild had dat jij zou doen? 
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2. Het 4-staps leerproces: Wat roept dit bij je op? Wat kan/wil jij ermee in jouw werk? 

 

3. Reflectie: Kan jij je nog een moment herinneren dat je je emoties moest inhouden? Van een 

ander of van jezelf? Hoe was dat? Wat deed dat me je? En een moment dat je ze (volledig) 

mocht ontladen? Wat deed dat met je? 

 

4. Taal geven aan emoties. Bedenk een manier om met jouw doelgroep te werken aan het geven 

van meer taal aan of begrip van emoties. 

 

5. Wat is/zijn jouw belangrijkste inzichten of tips die jij uit deze les haalt? 

 

Les 2: Boos 

 

1. a) Bekijk het filmpje van Kikker in de academie van 1.55min tot 4.09min als je met jongere 

kinderen werkt. Beschrijf in je eigen woorden wat je ziet gebeuren rondom de emotie boos en 

wat herken je hierin van jezelf of een ander? 

b) Bekijk het fimpje van Rechill als je met oudere kinderen werkt. Beschrijf wat jij uit dit filmpje 

haalt; een inzicht, een tip, iets anders? 

 

2. a) Denk aan een situatie waarin een kind boos was en noteer wat jij denkt dat de reden was 

van zijn/haar boosheid. Welke grens werd bereikt en welke behoefte werd niet vervuld?  

 

b) Denk aan een situatie waarin jij boos was op het werk en noteer wat jij denkt dat de reden 

was van jouw boosheid. Welke grens werd bereikt en welke behoefte werd niet vervuld? 

 

3. Om welke soort boosheid ging het bij opdracht 2? 

 

4. Denk aan een situatie met een kind die jou soms of regelmatig boos maakt. 

• Om welk soort boosheid gaat het dan? 

• Welke grens wordt bij jou bereikt? 

• Welke behoefte van jou wordt niet vervuld? 

• Wat denk je op zo’n moment?  

• Hoe voel jij je op zo’n moment? 

• Wat doe je dan (meestal)?  

• Wat is dan (meestal) het gevolg? 

 

a) Kies een helpende gedachte uit die jou kan helpen in dit soort situaties.  

b) Beschrijf wat die helpende gedachte met jou doet.  

c) Om je een gewoonte eigen te maken, moet jet iets meestal langere tijd herhalen. Gebruik 

de komende week je zelf gekozen of bedachte helpende gedachte en bedenk een manier 

om deze sterker te maken (bijvoorbeeld door op je spiegel te plakken of als 

achtergrondfoto te plaatsen op je telefoon).  

Welke invloed heeft deze gedachte gehad op jouw handelen?  

 

5. Vertel n.a.v. de diverse doe-opdrachten in het uiten en leren omgaan met boosheid, wat jij 

hiermee wel/niet kan (krassen, pauzeknop, weiland, pan op het vuur). Welke past/passen bij 

jouw doelgroep? Op welke manier kun je ze inzetten? 

 

6. Wat is/zijn jouw belangrijkste inzichten of tips die jij uit deze les haalt? 
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Les 3: Hooggevoeligheid 

 

1. Bekijk het filmpje Sensory overload in de academie en beschrijf wat dit filmpje bij jou oproept. 

Wat merk je op in je lijf? 

 

2. Wat herken je m.b.t. de signalen van overprikkeling bij kinderen waar jij mee werkt? En wat 

herken je eventueel bij jezelf? 

 

3. Hoe ziet jouw ontlaadlijst eruit? En wat ga of wil je er concreet mee doen? 

 

4. Wat is/zijn jouw belangrijkste inzichten of tips die jij uit deze les haalt? 

 

Les 4: Bang 

 

1. Bekijk het filmpje Ten meter tower in de academie en beschrijf wat jij bij jezelf opmerkt in je lijf 

als je naar het filmpje kijkt. 

 

2. Op welke helpende manieren kun je reageren op een kind dat bang is? Wat kan jij bedenken 

of wat doe je al? 

 

3. Bekijk de tips in de reader over reageren op een kind dat bang is. Zijn ze helder? Zo niet, stel 

je vragen! 

 

4. Vul de ladder van vertrouwen in voor een kind of jezelf, pas hem toe wanneer mogelijk en 

beschrijf het effect. Maak een afbeelding van de ingevulde ladder of beschrijf hem hier. 

 

5. Bekijk het filmpje van de pizzamassage in de academie. Indien mogelijk, pas de pizza massage 

toe (of leer een ouder deze toepassen) en beschrijf jouw ervaring hiermee. 

 

6. Wat is/zijn jouw belangrijkste inzichten of tips die jij uit deze les haalt? 

 

Les 5: Zelfvertrouwen 

 

1. Wat roept de zin ‘Een moeilijk kind of een kind dat het moeilijk heeft’ bij jou op? 

 

2. Lees de tips blz. 29, 30 en 31 van de reader en kies er 1 uit waar jij meer aandacht aan zou 

kunnen besteden. Beschrijf hoe je dat aan gaat pakken, voer het uit en beschrijf wat het effect 

is. 

 

3. Welk etiket kreeg jij zelf vroeger als kind? Wat deed dit met jou? Welke kwaliteit zit hierachter? 

Welk etiket geef jij nu zelf weleens (onbewust) aan een kind? Of aan een ouder/opvoeder? 

Welke kwaliteit zit hierachter?  

 

4. Wat is/zijn jouw belangrijkste inzichten of tips die jij uit deze les haalt? 

 

Les 6: Bedroefd 

 

1. Huilen, wat vind jij daarvan? 

 

2. Bekijk het filmpje van Inside out in de academie. Wat haal jij uit dit fragment? 

3. Lees de rest van de tips op blz. 35 en 36 over reageren op huilen en kijk of er 

vragen/onduidelijkheden zijn. Zo ja, noteer ze dan hier. 
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4. Maak je eigen tranenthee. Maak een afbeelding of beschrijf hem hier. Sta stil bij wat je ervaart 

terwijl je dit doet. Beschrijf wat je bij jezelf opmerkt. 

 

5. Welke positieve en/of negatieve ervaring(en) heb je zelf met rouw? Wat was fijn en wat heeft 

geholpen? Wat was niet fijn en heeft niet geholpen? Wat kan jij als professional met deze 

ervaringen. 

 

6. Wat is/zijn jouw belangrijkste inzichten of tips die jij uit deze les haalt? 

 

Les 7: Blij 

 

1. Bekijk het filmpje van de lachende dreumes in de academie. Beschrijf wat jij bij jezelf opmerkt 

tijdens/na afloop van het bekijken van het filmpje. 

 

2. Wat heeft jouw veerkracht doen toenemen? 

 

3. ‘Dit ben ik poster’ invullen. Maak een afbeelding of beschrijf hier wat je ingevuld hebt. 

 

4. Wat is/zijn jouw belangrijkste inzichten of tips die jij uit deze les haalt? 

 

Afsluiting training 

 

1. Vul het actieplan in (zie download in les 7) en stuur afbeelding mee of beschrijf hier wat je 

ingevuld hebt. 

 

2. Welke vragen heb je nu nog en wil je graag met mij bespreken tijdens ons afsluitende 

gesprek? 

 

 

 

 


