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We starten om 20.00 uur...

Welkom!
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Toveren met gevoelens
Emotieregulatie
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Opvoeden =
Toveren met 
gevoelens
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Terugblik

Werkboek
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Emoties spelen een centrale rol in de opvoeding
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Programma

1. Wetenschappelijk onderzoek naar de 
werking en functie van emoties

2. Enkele wetmatigheden die bruikbaar
zijn in het werken met kinderen

3. Non-verbale manieren om emoties te
reguleren: ons lijf als instrument

6



22-03-2022

3

1. Er gebeurt iets, 
je merkt het op, 

het raakt je 

2. Dat roept
reacties op in je 

lichaam: hartslag, 
grote ogen, alert, 
klaar om iets te
doen, energie

3. Je komt in actie: 
• Direct
• Moment van pauze
• Je weegt af, doet

iets of doet niets

4. Je kijkt hoe datuitpakt, wat de 
reacties zijn

Onderzoek naar de werking
en functie van emoties: 
Proces van emotieregulering
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Emoties geven energie om je belangen te behartigen

Iets zit je dwars à boosheid à slaan, verdedigen à je wilt je zin krijgen

Alles zit tegen à verdriet à huilen, hulpeloos doen à je wilt hulp en troost

Iets gevaarlijks à angst à vluchten, voorzichtigheid à je zoekt veiligheid

Alles zit mee à plezier à enthousiasme, concentratie à genieten, doen waar je zin in 
hebt

9



22-03-2022

4

Wat is volgens jou:

Het verschil tussen kinderen en volwassenen? 
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Wetmatigheid 1
1. Er gebeurt iets, je merkt het op, het raakt je à

2. Dat roept reacties op in je lichaam: hartslag, grote ogen, alert, klaar om iets te doen, energie à

3. Je komt in actie: à

• JONGE KINDEREN: Direct: je lacht, omhelst, kijkt boos, je trekt je terug, of ….…..

• VOLWASSENEN: Pauze: je geeft woorden aan gevoel: ‘blij’, ‘geirriteerd’, ‘boos’, …

• VOLWASSENEN: Je weegt af à
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Wetmatigheid 2
Als je heftig wordt geraakt, roept dat vaak tegenstrijdige emoties op:
• Handelen
• Niet handelen, omdat dat gevaarlijk is

Experiment met de Rode Knop van Victor Mids:

Observeer (werkboek blok 1)
Welke belangen spelen een rol?
• Welke emoties worden opgeroepen?
• Hoe proberen de kinderen kun emoties te reguleren?
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Controleren van hun nieuwsgierigheid:
• Wegkijken, zichzelf afleiden
• Vraagkijken, rondkijken of er een volwassene is
• Hardop zeggen van het verbod op knop drukken
• Afschuiven op ander
• Doen alsof, zogenaamd “ongelukje”, grapjes maken

Twee tegenstrijdige emoties:

• Nieuwsgierigheid

• Wens om volwassene ter wille te zijn; angst 
voor afkeuring, straf
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Gereedschap van de pedagogisch professional

Wat zien we in het gedrag van de kinderen? 
Hoe kunnen we daarop inspelen?

Wetmatigheid 3: Wegkijken

• Kinderen ‘weten’ dat het zien van de Rode Knop onweerstaanbaar is
• Pedagogisch professionals beïnvloeden prikkels in de omgeving
• wat raakt de kinderen negatief à wegnemen!
• wat raakt de kinderen positief à toevoegen!
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Gereedschap van de pedagogisch professional

Wetmatigheid 4:  Uitlaad zoeken voor emotie-energie:

• Elkaar aanraken, grapjes maken, onrustig bewegen
• PM-er:
• Kinderen een alternatief doel geven waarin ze hun energie

kwijt kunnen
• Voorbeelden: kind ‘hulpjuf laten zijn; rustig plekje, 

lokaal om rond te rennen
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Gereedschap van de pedagogisch medewerker

Wetmatigheid 5: Zoeken naar steun van opvoeder
(gehechtheids-mechanisme):

• Rondkijken, vraagkijken
• Na overtreding: lachen naar Victor/opvoeder om relatie te herstellen
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Terughalen Webinar 1 Gehechtheids-mechanisme

Kinderen zoeken bij stress en onzekerheid steun en nabijheid van 
de hechtingsfiguur:
Gehechtheidsgedrag: contact en nabijheid, vraagkijken
Doel: troost, warmte en bescherming

In situatie van onzekerheid kijken ze naar opvoeder:
• Wat moet ik doen?
• Imiteren van wat opvoeder doet
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Tegenstrijdige
belangen en emoties
tijdens conflicten met 
vriendjes:

• Eigen belang, je zin 
krijgen

• Sociaal belang, plezier
in samen spelen
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Videofragment Otto (3;10) en Jim (2;0)

Observeer welke belangen van de kinderen worden geraakt
(werkboek blok 2)

• Hoe proberen ze het conflict tussen eigen belang en
rekening houden met de ander (samen spelen op te
lossen)?
• Strategieën van Jim om ‘zijn’ brandweerauto te behouden
• Strategieën van Otto om met Jim’s brandweerauto te

spelen
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Belangen die worden geraakt en
reguleren emoties:

Conflict strategieën van Jim: 
•………………….

Conflict strategieën van Otto: 
•…………………………..
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Oplossing van de pedagogisch medewerker:

• Geef woorden aan de emoties; erken dat er meerdere emoties zijn!
• Door woorden, krijgt het kind greep op zijn/haar emoties

• Geef manieren om compromis te vinden:
• Samen, om de beurt
• Erkenning van elkaars rechten (Jim: zijn auto; Otto: samen delen)

• Geef rust door je aandacht en aanwezigheid. 
• Jouw aanwezigheid geeft vertrouwen in eerlijke oplossing.
• Je maakt gebruik van het gehechtheidsmechanisme

• Afleiden en reguleren energie: 
• Door brandweerspel aan te bieden waaraan beiden kunnen meedoen
• Je gebruikt inzicht dat emoties verdwijnen als bepaalde prikkels verdwijnen
• Je gebruikt inzicht dat kinderen hun emotie-energie kwijt moeten
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Conflict tussen eigen belang – sociaal belang

In ons onderzoek vonden we:
• Hoe ouder de kinderen, hoe meer taal ze gebruikten à meer controle
• Kinderen verwoorden de regels en aanwijzingen van opvoeders
à Pedagogisch professional: 

• Woorden geven aan gevoel van binnen (ook tegenstrijdige emoties) 
• Houd rekening met (onbewust) verschil maken bij jongens en meisjes; en culturele

verschillen.

Het plezier in samen spelen was belangrijkste belang om eigen wil niet door te drukken
à Pedagogisch professional: versterk
• Gevoel van gezamenlijkheid in de groep
• Gevoel van erbij te horen
• Plezier in elkaar en vriendschapsrelaties
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Ruimte geven aan de 
eigenheid van ieder kind

Verbinden van kinderen om samen
een fijne groep te maken
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Ik draag oplossingen en adviezen aan 
als een kind in een emotie zit om het te 
helpen om rustig te worden. 
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Non-verbale manieren om emoties te reguleren
Ons lijf als instrument

ØDe eigen regulatie
ØDe groepsregulatie 
ØKind specifieke co-regulatie 
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Ik draag oplossingen en adviezen aan 
als een kind in een emotie zit om het te 
helpen om rustig te worden. 
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ØDe eigen regulatie
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-> Herkennen van je eigen 
spanningsopbouw
-> Wat is hierin helpend voor jou?
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Helpende gedachte
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ØDe groepsregulatie 
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Non-verbale oplossingen:  
Oxytocine
• De verbindende en kalmerende werking van oxytocine:
• remt gevoelens van angst;
• helpt te ontspannen;
• geeft vertrouwen bij het maken van contact met anderen.

• Oxytocine komt vrij door:
• aanraking;
• positieve ervaringen van nabijheid van een vertrouwde 

volwassene;
• positieve interacties en oogcontact
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ØKind specifieke co-regulatie 
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ØKind specifieke co-regulatie 
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ØKind specifieke co-regulatie 
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Winactie
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Schrijf 3 
inzichten 
op die je 
meeneemt
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Vragen
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Bedankt!
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