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Wat hebben kinderen met intense emoties nodig? 

In onze hectische levens hebben we nauwelijks meer tijd om te reflecteren, te ontspannen en op te laden. Door 

momenten van rust en kalmte aan te bieden, zal de concentratie vergroten, stress afnemen en zal het zich beter 

kunnen ontwikkelen. Bewegen is een goede manier om stresshormonen af te voeren. Beweging is dus een heel 

belangrijk onderdeel in het omgaan met emoties. Door met je aandacht naar je lichaam te gaan, ontstaat er meer 

rust in het hoofd. 

Kinderen hebben structuur en voorspelbaarheid nodig. Door op vaste momenten oefeningen in te bouwen, merk je 

al snel dat de kinderen hiermee vertrouwd raken en er ook naar uit kijken.  

 

Als een kind heel hoog in zijn emotie zit, ga je niet gelijk naar ontspannende oefeningen. Dit doen we in een paar 

stappen: 

 

1. Bewegingsoefening 

Stress of emotie die vastzit in ons lichaam komt los door te bewegen. Door bewust te bewegen bereiden we ons 

lichaam voor op de diepere ontspanning.  

2. Evenwichtsoefening 

Om emotioneel in evenwicht te komen, is de samenwerking tussen onze linker- en rechterhersenhelft belangrijk.  

3. Ontspanning  

Dit kan op verschillende manieren. Door yoga-oefeningen aan te bieden, een massage, mindfulness of meditatie. 

Maar bijvoorbeeld ook een kleuroefening zoals een mandalakleurplaat past hier goed bij.  

Effecten van kinderyoga/mindfulness 

• Rust en kalmte tijdens deze oefeningen zorgen ervoor dat de energie in de groep positief verandert.  

• Sterkere spieren en soepele gewrichten. 

• Het evenwicht verbetert en daarmee ook de concentratie.  

• Betere ademhaling wat weer energie oplevert en rust geeft. 

• Ontspanning. 

• Bewustwording van lichaamshouding. 

• Respect en begrip voor elkaar.  

• Stimuleert de creativiteit en fantasie. 

• Vergroot het zelfvertrouwen. 

• Minder angst. 

Massage als onderdeel van yoga 

Door zacht, respectvol en met aandacht een kind (of elkaar) aan te raken, komt er een hormoon vrij, oxytocine. Dit is 

het hormoon van rust, verbondenheid en herstel. Beter bekend als ‘het knuffelhormoon’. Dit werkt gelijk in op de 

rust en ontspanning bij kinderen. Doordat bij onderlinge kindermassage dit hormoon ook vrij komt, voelen de 

kinderen zich meer verbonden met de ander, met zichzelf en de wereld om hen heen.  

Het is door onderzoek aangetoond dat onderlinge kindermassage ervoor zorgt dat er minder gepest wordt. Massage 

verbetert de gezondheid en zorgt voor diepe ontspanning voor lichaam, geest en emoties. Het is een soort 

rustmoment. Het zelfvertrouwen en de concentratie worden vergroot. Er is minder stress in het lichaam. Er groeit 

meer respect voor elkaar en de kinderen leren hun eigen grenzen aan te geven en die van anderen te respecteren. 

 



Eenvoudige oefeningen die je in de klas kunt uitvoeren als de kinderen op hun stoel zitten zijn: 

De schommel: voel hoe je zit, ga vooraan op je stoel zitten en trek je benen ophoog. Schommel van voor naar achter 

op je stoel 

De draaimolen: bovenlichaam draaien als een wokkel. 

De trommel: vooroverbuigen, trommelen op je benen. 

De buffel: trappelen met je voeten.  

De kameel: zit op je stoel en pak de achterpoten vast en leun achterover. Kijk omhoog.  

De halve maan: pak één van de voorste stoelpoten vast en strek de andere hand omhoog. Kijk naar je hand die 

omhoog wijst.  

Potlood & gum: maak je lang als een potlood en dan slap als een gum 

Tafeladem: adem in en trek je vinger langs de korte kant van je tafeltje, adem uit terwijl je met je vinger langs de 

lange kant van de tafel gaat. 

Ochtend: ga in gedachten terug naar de ochtend. Wat vond je fijn en wat minder fijn? Wat wil je de volgende 

ochtend anders doen? 

Babywiegen: Je zit op je stoel. De voeten staan plat op de grond. Pak een voet en been vast met je handen. Doe alsof 

je een baby vast houdt. Wieg de baby heen en weer. Wissel van been.  

Bloemknop: Ga lekker op je stoel zitten. Je voeten staan plat op de grond. Je maakt vuisten van je handen. Leg je 

handen op je benen. Adem diep in en knijp in je handen. Adem uit en open je handen en steek je armen omhoog. De 

bloemknoppen komen uit. Herhaal dit een paar keer. Variatie: doe het eens met je ogen dicht. En als je je armen 

uitstrekt, ga er bij staan en laat de bloem nog hoger groeien. Links en rechts met je armen om zonnestralen op te 

vangen.  

Zon: Ga achter je stoel staan. Adem in en zwaai je armen omhoog. Kijk naar je handen. Doe ze tegen elkaar en adem 

uit en houdt ze weer voor je borst. Doe dit 5 keer.  

De praatsteen: De praatsteen wordt telkens doorgegeven. Je zegt iets aardigs over degene aan wie je de steen geeft. 

Wat merk je als je iets aardigs over iemand zegt? Wat merk je als iemand iets aardigs tegen jou zegt? 

Massagespel: De kinderen zitten achter elkaar (in een cirkel met allemaal). Je tekent met je vinger een figuur op de 

rug. Bijvoorbeeld een cirkel. Deze tekent het weer op de rug bij de volgende. De laatste tekent het figuur op een 

papier, klopt het nog?  

Ontspanning: Ga zitten (of liggen) met je ogen dicht. Leg je handen op je buik. Adem in…je buik wordt bol. Adem 

uit…je buik wordt weer plat. Adem in….Adem uit….Adem nu heel rustig in….en langzaam weer uit. Dit doen we nog 

een paar keer.  

Literatuur met oefeningen die direct toepasbaar zijn:  

Yoga-energizers voor kinderen,  geschreven door: Dhroeh Nankoe en Janayitri Brahmanda 

De wereld in met yoga, geschreven door Sandra Coobs 

Klas in balans, geschreven door Helen Purperhart en Rosalinda Weel 

Muziek: 

Er is op YouTube een enorm aanbod van rustgevende en ontspannende muziek te vinden die je in de groep kunt 

gebruiken. Het is maar net wat bij de doelgroep past. De een houdt van natuurgeluiden, terwijl de ander er 

zenuwachtig van wordt. Dus luister en ervaar wat het met je kinderen doet.  

Samengesteld door Berna Wienke, Leerkracht SO de Bodde en Yogadocent 


