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Programma

Terugblik lezing

Verdieping a.h.v.

Theorie en praktijk

Uitwisseling

Vooruitblik



Omgaan met intense emoties van jonge kind

WAARNEMEN EN BEGRIJPEN:

Afstemmen op onderwijsbehoeften:

1. Welke taal gebruik jij bij het waarnemen en begrijpen van emoties 

2. Wat is de functie van intense emoties? 

3. Wat is de rol van de leerkracht?

4. Observeer je emoties en neem je deze signalen mee in je 
registraties?

5. Welke aanpakken zijn er, wat doe je al op het gebied van 
emotieregulatie?

6. Hoe stem je af met ouders en zorg je voor een goede afstemming 
school en thuis?



Terugblik Lezing Floor van Lier
Intense emoties van jonge kinderen

Herken je de verschillende emoties uit de emotieklok van Floor van 
Lier?

Kun je voorbeelden geven van deze emoties bij kleuters, jezelf en/of 
ouders?

Herken je de mogelijkheid om van vanuit de intense emotie een 
beweging te maken van een “energie kostende emotie” naar een 
“energie gevende emotie”?

Koppel jij kleuren aan een emotie?

https://youtu.be/4rZrWC76xj
8

https://youtu.be/4rZrWC76xj8


Prentenboeken en emotiekleuren



(Prenten)boeken en emoties ‘kleuren’
1. Welke taal gebruik jij bij het waarnemen en begrijpen van emoties



Prentenboeken en emoties begrijpen en ‘’kleuren’
5. Welke aanpakken zijn er, wat doe je al op het gebied van emotieregulatie?



Waarnemen van intense emoties en gedrag
1. Welke taal gebruik jij bij het waarnemen en begrijpen

Piramide van aandacht.  A. Rietman (2009)                         Piramide van invloed. F. van Lier (2018)



Het brein en de functie van emoties
2. Wat is de functie van intense emoties? 

https://www.youtube.com/watch?v=FfSbWc3O_5M

Wanneer voel je angst?

Waar in je lijf voel je angst?

Wat ziet de ander?

Wat heeft angst jou te vertellen?

https://www.youtube.com/watch?v=FfSbWc3O_5M
https://www.youtube.com/watch?v=sZuyhdNw2ZM
https://www.youtube.com/watch?v=sZuyhdNw2ZM
https://www.youtube.com/watch?v=sZuyhdNw2ZM
https://www.youtube.com/watch?v=sZuyhdNw2ZM


Hersens en emoties in beeld
2. Wat is de functie van intense emoties? 
5. Welke aanpakken zijn er, wat doe je al op het gebied van emotieregulatie?

https://www.youtube.com/watch?v=sZuyhdNw2ZM

https://www.youtube.com/watch?v=sZuyhdNw2ZM


Waarnemen van intense emoties en gedrag
1. Welke taal gebruik jij bij het waarnemen en begrijpen

Piramide van aandacht.  A. Rietman (2009)                         Piramide van invloed. F. van Lier (2018)



Waarnemen en beter begrijpen via emoties 

1.Wat zou je nog meer willen weten
om de emotie/gedrag van deze 

leerling beter te kunnen begrijpen?
2. Wat heeft dit kind nodig en hoe 
gebruik jij de stem van de leerling 

om af te stemmen op deze 
(onderwijs)behoeften?



Begrijp elkaar beter, luister naar de leerling
3. Wat is de rol van de leerkracht?
5. Welke aanpakken zijn er, wat doe je al op het gebied van emotieregulatie?

• https://youtu.be/H-lvgYbZzy4

https://youtu.be/H-lvgYbZzy4


Emoties ruimte geven, via observeren en 
registreren, naar een afgestemd plan
5. Welke aanpakken zijn er, wat doe je al op het gebied van emotieregulatie?

Ondersteuningsbehoeften in kaart brengen d.m.v

Praat + Teken Structuur bieden



Via beter begrijpen naar 
afstemmen op onderwijsbehoeften
1. Welke taal gebruik jij bij het waarnemen en begrijpen van emoties

Informatie over IVO-velden en 

het afstemmen op intense emoties:

- Aandacht en tijd

- Materialen

- Inrichting ruimte

- Expertise binnen de school

- Externe expertise (incl. ouders)



Emoties waarnemen, observeren en registeren,
1. Welke taal gebruik jij bij het waarnemen en begrijpen van emoties

Zien

• https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=fdry_YA-NMU

https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=fdry_YA-NMU


Zien 
uitdraai



Emoties waarnemen, observeren en registeren,
1. Welke taal gebruik jij bij het waarnemen en begrijpen van emoties

https://www.bazalt.nl/images/Bestanden/KIJK-
downloads/bijlage_1._basiskenmerken_detaillijst_voor_observeren.pdf



Emoties herkennen
2. Wat is de functie van intense emoties?
3. Wat is de rol van de leerkracht?

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

Raad de gevoelens
Uit de film Insite Out

Heb je vanuit je praktijk een voorbeeld van een leerling?
Hoe heb je dat aangepakt, wat was jouw rol?

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


Uitwisseling in Tafelgroep
Waarnemen en begrijpen 

Koppeling met eigen 
observatiemodel en/of 

Cirkel van randvoorwaarden. 

Hoe observeer je emoties en 
waar/hoe registreer je en 
maak je de koppeling met 

onderwijsbehoeften?



Emotie opvangen hoe en met wie doe jij dat?
4. Wat is de rol van de leerkracht? En de ib-er?
6. Hoe stem je af met ouders en zorg je voor een goede afstemming school en 
thuis?

https://youtu.be/UxBz_YvO9kM



Emotie opvangen hoe en met wie doe jij dat?
4. Wat is de rol van de leerkracht? En de ib-er?
6. Hoe stem je af met ouders en zorg je voor een goede afstemming school en thuis?



Samen aan de slag met intense emoties 

Bespreek met elkaar een 
meegebrachte casus, 

praktijksituatie en/of succesvolle 
aanpak.

Welke aanpak geeft jou meer 
inzicht?

Welke inzichten wil je graag 
delen?



Vooruitblik en afsluiting
Bijeenkomst 3 workshops

1.Mindfulness en Yoga; praktische oefeningen
2.Afstemmen met ouders op intense emoties
3.Intense emoties en Trauma en Hechting  
4.Intense emoties en Verlies en Rouwverwerking
5.…………………………..


