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SESSIE 1 INTRODUCTIE
MATERIALEN
Kinderen
◊ Werkblad ‘Doelen’
◊ Werkblad ‘SPOOR-vaardigheden’
◊ Werkblad ‘Mijn Emoties’
◊ Naambordjes
◊ Spoordoosje
◊ Knutsel materiaal (voor Spoordoosje)
Ouders
◊ Werkblad ‘SPOOR-vaardigheden’
◊ Werkblad ‘Trainingsagenda’
◊ Werkblad ‘ZEC vaardigheden’
◊ Werkblad ‘Mijn Emoties’
◊ Formulier ‘Wat mijn kind niet mag eten’
Huiswerk
◊ Huiswerkopdracht ‘Mijn Emoties’
OPZET SESSIE 1
◊
◊

◊
◊

◊

Spoordoosje en knutselmateriaal klaarzetten
Schrijf de agenda op het bord
o Welkom
o De SPOOR vaardigheden
o Wat is Emotie Detective (ED)?
o Mijn doelen voor ED
Ouders gaan naar oudergroep
Kind groep:
o Team activiteiten
o Introductie van emoties en groep
o Spoordoosjes
Ouders keren terug:
o Leren over gevoelens
o Emotioneel gedrag
o Doelen bespreken
o Huiswerk
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KIND

1. Normaliseren van emoties
◊

Uitleg normalisatie van emoties die in de groep heersen;
We hebben zojuist een aantal gevoelens en zorgen opgeschreven waar we mee te
maken hebben. Ik gok dat iedereen verschillende dingen heeft opgeschreven,
verschillende situaties die je spannend vindt of die je boos of verdrietig maken.
Maar ook al zijn onze specifieke problemen anders, de manier waarop emoties
werken is voor iedereen hetzelfde. Deze groep zal ons helpen om niet alleen emoties
beter te begrijpen, maar ook om er beter mee om te gaan.

2. Rationale van de training Emotie Detective
◊

◊

Uitleg ‘Emotie detectives’;
Deze groep heet de Emotie Detective groep. Wat is een detective?
Voorbeeld: Iemand die op zoek gaat naar sporen en een mysterie oplost
Soms voelen onze emoties als mysteries en we zouden detectives moeten zijn om ze te
begrijpen en te weten hoe we ermee om moeten gaan.
Denk je dat Detectives meer succes hebben als ze alleen werken, of als ze samen
werken met andere mensen?
Brainstorm over bekende detectives en hun helpers (bv. Harry Potter, Ron,
Hermelien, Inspector Gadget etc).

3. Team building activiteiten
◊

◊

◊

Groepsnaam:
o Laat kinderen nadenken over een ‘dappere’ groepsnaam. Zoals sterke
tijgers, sterke salamander, etc.
o Schrijf mogelijke namen op het bord en stem (snel) of kom tot
overeenstemming.
Detective regels:
o We moeten als een groep regels hebben om ervoor te zorgen dat iedereen zich
veilig voelt en alles uit de training kan halen.
o Schrijf regels op het bord
§ Luisteren, handen voor jezelf houden, om de beurt praten, alles
proberen, werk samen
Team petten*:
o Iedereen maakt eigen pet van karton/papier.
o Elk kind voegt een detail toe (sticker, foto, notitie) aan andermans pet.
*naar eigen invulling te vervangen voor ander groepssymbool
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4. Introduceren van SPOOR vaardigheden
◊

◊

◊

Benadruk dat een mysterie iets is dat moeilijk te begrijpen is, en vraagt om sterke
SPOOR vaardigheden;
Misschien denk je dat je weet wat er aan de hand is, of wat er gaat gebeuren, maar
detectives gaan op zoek naar sporen die leiden tot bewijs om het mysterie op te
lossen.
Werkblad ‘SPOOR-vaardigheden’
Net zoals bij een normaal mysterie, moeten we goed kunnen opsporen om het
mysterie van onze emoties op te kunnen lossen. Dus, tijdens onze bijeenkomsten
zullen we goed de SPOOR-vaardigheden leren zodat we een Emotie Detective Expert!
Deze vaardigheden helpen ons om onze angsten te overwinnen en met onze emoties
om te gaan. (vraag de groep: wat betekent: ‘ermee omgaan’ eigenlijk?)
Uitleg van de SPOOR zinnen;
Pak SPOOR zinnen erbij. Laat elk kind oplezen waar de SPOOR letters voor staan.

5. Het Spoordoosje
◊

◊

◊

Knutselen van het Spoordoosje;
Kinderen krijgen een Spoordoosje en papier/pen om in doosje te bewaren.
Kinderen mogen het Spoordoosje versieren.
Bespreek (terwijl kinderen aan het versieren zijn) het belang van het
Spoordoosje;
o Elke keer dat we een SPOOR vaardigheid leren en behaald hebben, krijgen we
een letter die we in ons doosje bewaren. Deze letters zullen ons helpen de
SPOOR vaardigheden goed te onthouden.
o Met onze Spoordoosjes zullen kunnen we onze SPOOR vaardigheden bij ons
houden als we de groep verlaten. Zodra we problemen hebben met onze
emoties, kunnen we gebruik maken van ons Spoordoosje – we onthouden op
deze manier de vaardigheden die we hier geleerd hebben.
o Optioneel: We krijgen ook een notitieboek en pen zodat we notities kunnen
maken tijdens de training en tijdens huiswerk maken. Schrijf kleine tips op die
je wil onthouden voor later.
Bespreek het belang van het huiswerk;
o Je hebt misschien op school al huiswerk. Waarom krijg je huiswerk voor
school?
Het huiswerk dat we doen voor deze groep helpt ons te oefenen wat we
hebben geleerd tijdens de training. Hoe meer we ermee oefenen, hoe betere
detectives we kunnen worden. Maar als we ze niet oefenen, dan lopen we vast.
We moeten blijven oefenen om als groep vooruit te kunnen gaan (of: beter te
kunnen worden).
o Optioneel: sport analogie;
Een sport analogie aanhalen, de noodzaak om te blijven oefenen tussen
wedstrijden door om beter te worden (of: tijdens de wedstrijd beter te
presteren).
o Optioneel: beloningssysteem;
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OUDER

1. Algemene introductie en kennismaking
◊

Werkblad ‘Trainingsagenda’;
o Benadruk het belang van aanwezigheid en consistentie tijdens de sessies
o Bespreek vertrouwelijkheid en beantwoord evt. vragen over het verloop /
proces van de training
o Zorg dat er contactinformatie / noodnummers beschikbaar en kloppend
zijn

2. Behandelmodel
◊

Werkblad SPOOR-vaardigheden;
Het SPOOR model dient als ons behandelmodel en bijna alle vaardigheden die we
jullie kinderen leren tijdens deze training zullen gerelateerd zijn aan een aspect van
het SPOOR model;
S: Spoor je Gevoel op
=> leren over emoties
P: Pak je Gedachten
=> bewust zijn van gedachten en flexibiliteit in gedachten
O: Ontdek & gebruik je SPOOR-denken
=> cognitieve herstructurering
O: Onderga je Angst & Gevoelens
ð exposure
Geef een korte uitleg van het doel en uitvoering van exposures.
Zorg ervoor dat gezinnen begrijpen dat we hier verdere uitleg over
geven voordat we aan daadwerkelijke exposures beginnen. Geef
aan dat zij zullen leren hoe ze hun kind het beste kunnen steunen
bij graduele exposures tijdens en buiten de groep.
R: Relax, houd jezelf gezond & Blij
=> terugvalpreventie

3. Cirkel van vermijden
◊

Uitleg vermijding;
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◊

◊

Het vermijden van emotionele ervaringen is in wezen een bekrachtiging voor lastige
(oncomfortabele) emoties. Voorbeelden:
o Je nerveus voelen over: een eerste trainingsdag, voetbaltraining, eerste
schooldag, verjaardagsfeestje.
o Je te verdrietig voelen om: te fietsen, te spelen, huiswerk te maken
Als jouw kind X gemist heeft, dan zal het hoogstwaarschijnlijk nog moeilijker zijn om,
zodra de mogelijkheid zich weer voordoet, wel te gaan. Waarom? Emotionele
vermijding is de katalysator voor een vicieuze cirkel.
Uitleg vicieuze cirkel van vermijding:
o Vermijding vermindert een negatieve (oncomfortabele) emotie in hoog tempo,
wat ons ‘leert’ dat het een succesvolle oplossing was voor het probleem.
o Als we situaties vermijden, kunnen we nooit leren of onze grootste ‘vrees’
(angst) uitkomt of niet. (bv. ‘niemand zal me aardig vinden, ik zal verdwaald
raken, ik zal het niet leuk krijgen, etc.). hierdoor kunnen we niet leren dat de
situatie intrinsiek belonend of veilig kan zijn. Zo denken we dat vermijding de
enige succesvolle manier om met de lastige situatie om te gaan.
o Tot slot is het mogelijk dat we belangrijke dingen tijdens de eerste keer (bv. een
sociale activiteit) hebben gemist, waardoor we het idee hebben dat we
achterlopen als we er de volgende keer wel meedoen.
Discussie vermijding & ED: hoe kunnen we de ‘cirkel van vermijding’ herkennen
en doorbreken in emotie detectives?
o Tijdens de training leren jullie kinderen vaardigheden aan die hen helpen hun
emoties beter te begrijpen en te ‘managen’, in plaats van te vermijden.
o Deze oudergroep helpt ouders de SPOOR vaardigheden zelf te gebruiken, en
hoe uw kinderen te steunen bij het toepassen ervan, om zgn. mysteries van
hun emoties te ontrafelen.
o Leg indien nodig de metafoor uit, nl. dat we willen dat kinderen zichzelf
gaan zien als ‘emotie detectives’.
o Leg uit: ouders kunnen en moeten model staan voor ‘dapper’ gedrag
zodra de mogelijkheid zich voordoet. Dit kan moeilijk zijn aan het begin.
o Leg uit: de oudergroep is een plek om successen en obstakels
bespreekbaar te maken en aan te gaan in plaats van te vermijden.

4. Vaardigheden van ouders/opvoeders
◊

◊

Introduceer andere concepten die tijdens de oudersessie naar voren zullen
komen;
Naast het leren van dezelfde vaardigheden als de kinderen, zullen we ouders leren
hoe kinderen op een juiste manier te ondersteunen en te helpen bij succeservaringen.
We zien jullie als coaches die hun kinderen toejuichen, op een adequate manier
ondersteunen bij lastige emoties, en gewenst gedrag stimuleren.
Uitleg bij Werkblad ‘ZEC vaardigheden’;
Waarschijnlijk hebben jullie periodes gehad waarin jullie / jullie kinderen door
moeilijke tijden gingen. Het kan moeilijk zijn om je kind door een moeilijke periode te
zien gaan. Dit is normaal. Jouw rol als ouder is je kind te beschermen van ongemak.
Allemaal hebben jullie geprobeerd dit te doen, zelfs wanneer het erg heftig was. Maar
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soms is het nodig dat zij deze emoties ervaren, en juist iets anders te doen dan je
gewend bent.
Deze groep helpt om handig gedrag van je kind te stimuleren, hoe om te gaan met
lastige emoties die ontstaan wanneer het kind te maken krijgt met obstakels. Sommige
opvoedvaardigheden beschrijven we volgens ZEC kapstok:
o Z: Zelfstandigheid
o E: Empatisch
o C: Consequent
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SAMEN

1. Psycho-educatie: emoties zijn normaal, natuurlijk, en ongevaarlijk.
◊

◊

Introductie gevoelens en emoties;
Veel van het werk wat we doen in zowel de ouder- als in de kindergroep heeft te maken
met het begrijpen en omgaan met onze gevoelens. Dus we gaan veel praten over
gevoelens (de training heet Emotie Detectives met een reden!)
Uitleg emoties;
o Emoties zijn normaal; iedereen ervaart emoties, de hele tijd.
o Emoties zijn natuurlijk:
• Elke emotie heeft een reden/doel;
Onze gevoelens proberen altijd te zorgen dat wij iets gaan DOEN. Denk wat je zou
doen als je een leeuw ziet die door de deur probeert te breken?
o Wat zou je voelen?
o Wat zou je doen?
Onze emoties hebben een reden en een doel, ook als we ons er niet bewust van
zijn: ze proberen ons iets te laten DOEN. In het geval van de leeuw: onze angst
probeert ons te beschermen en haalt ons uit het gevaar!
o Emoties zijn ongevaarlijk:
• Beschrijf een paar van de lichamelijke sensaties/ seintjes die vaak bij de
emoties komen kijken en hoe, ook al zijn ze niet fijn, ze niet gevaarlijk zijn.
Leg uit: ze zijn er eigenlijk om ons te helpen en te beschermen op een
bepaalde manier.

2. Werkblad ‘Mijn emoties’
◊
◊

Laat de kinderen de emoties hardop voorlezen
Geef korte beschrijvingen van elk doel van een emotie, samen met voorbeelden
Boosheid
o We voelen het wanneer: iemand ons pijn heeft gedaan / ons heeft benadeeld (of
iemand anders, of iets waar we om geven)
o Het emotionele gedrag is: schreeuwen, gillen, vechten
o Het doel van dit gedrag: reageren / jezelf verdedigen (of hetgeen wat er bedreigd
wordt)
o Neem samen een voorbeeld door. Bv: een pestkop neemt je zus te grazen. Wat
voel je? Wat wil je doen?
Angst
o We voelen het wanneer: we geloven dat we in gevaar zijn
o Het emotionele gedrag is: wegrennen of het vermijden van de gevaarlijke
situatie.
o Het doel van dit gedrag: onszelf veilig stellen
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Neem samen een voorbeeld door. Bv: je ziet een krokodil op de weg. Wat voel
je? Wat wil je doen?
Verrast
o We voelen het wanneer: er iets gebeurt wat we niet hadden verwacht. Soms kan
verrast goed voelen, soms voelt het niet goed.
o Het emotionele gedrag is: het uitschreeuwen
o Het doel van dit gedrag: om anderen te waarschuwen voor de verrasing
o Neem samen een voorbeeld door. Bv: je broer komt achter je staan en roept
heel hard BOE terwijl je het niet had verwacht; Wat voel je? Wat wil je doen?
Blij
o We voelen het wanneer: we zijn blij met iets, iets wat er is gebeurd of iets wat je
hebt gedaan
o Het emotionele gedrag is: het blijven doen, doen wat het goede gevoel oplevert.
Vaak iemand anders erover vertellen.
o Het doel van dit gedrag: zodat we dingen blijven doen waarvan we genieten en
die goed voor ons zijn. Ook: deze dingen delen met anderen mensen.
o Neem samen een voorbeeld door. Bv: Je fietst met je beste vriend buiten. Wat
voel je? Wat wil je doen?
Verdrietig
o We voelen het wanneer: we een teleurstelling hebben meegemaakt of iets zijn
verloren.
o Het emotionele gedrag is: weinig ondernemen; slapen, liggen, huilen.
o Het doel van dit gedrag: ons helpen uit te rusten zodat we kunnen rouwen om
hetgeen we verloren hebben voordat we weer verder gaan.
o Neem samen een voorbeeld door. Bv: Je ontdekt dat je beste vriend gaat
verhuizen. Wat voel je? Wat wil je doen?.
Bespreek/herhaal Emotioneel gedrag
o Boosheid: om onszelf te beschermen of anderen waar we omgeven
o Angst: om weg te gaan van het gevaar
o Verrast: om anderen te waarschuwen
o Blij: om te genieten van het fijne gevoel en het delen met anderen
o Verdrietig: om ons lichaam te laten rusten
o

-

3. Werkblad ‘Doelen’
◊
◊

◊

De groep gaat 2/3 doelen opstellen (ouder-kind samen)
Vraag na 5 minuten om individuele voorbeelden te delen met de groep. Iedereen
applaudisseert kort voor degenen die zo dapper zijn geweest om hun doelen te
bespreken.
Huiswerk:
o Herhaal het belang van het maken van het huiswerk.
§ Zoals we hiervoor hebben besproken; Huiswerk helpt ons om betere
Emotie Detective te worden. Zonder oefenen, worden we niet beter in deze
vaardigheden.
§ Bespreek de groepsbeloning bij het maken van het huiswerk.
§ Huiswerk maken als team activiteit. Als jullie je huiswerk hebben gemaakt,
krijg je een puzzel stukje. Iedereen krijgt een ander
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o

o

puzzelstukje, je kan de puzzel samen leggen en de prijs winnen die jullie
krijgen bij een hele puzzel.
Bespreek Huiswerkblad ‘Mijn emoties’;
§ Hw wordt gemaakt elke avond voor bedtijd
§ Elke dag gaat het kind alle emoties na of hij/zij deze ervaart heeft die
dag.
§ 1x p/wk schrijft het kind een specifieke emotie op die het ervaart heeft
en probeert het emotionele gedrag wat daarbij past te identificeren.
Toestemmingsformulier
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SESSIE 2 SPOOR JE GEVOEL OP
MATERIALEN
Kinderen
◊ Werkblad ‘S voor kinderen’ & extra vellen om mee te werken
◊ Werkblad ‘Beloningslijst’
◊ Grote gevoelsthermometer
◊ Puzzelstukje
Ouders
◊ Werkblad ‘S voor ouders’
Huiswerk
◊ Huiswerkopdracht ‘S voor kinderen’
◊ Huiswerkopdracht ‘Gevoelslijst’
OPZET SESSIE 2
◊
◊
◊
◊

◊
◊

Grote gevoelsthermometer klaarzetten
Schrijf agenda op het bord
Huiswerk check
Kind groep:
o Gevoelsthermometer
o Alarm/Vals alarm spel
o Ophakken van de emotionele ervaring
o Begrijpen van “Geleerd Gedrag”
o Het toepassen van de S vaardigheid
Ouders keren terug
o Werken aan de beloningslijst
Huiswerk
o Kinderen: Toepassen van de S vaardigheid
o Ouders: Gevoelslijst

START, SAMEN
◊

◊
◊

Terugblik vorige sessie
o Kennis van emoties/intro van emotioneel gedrag. Laat evt. emoties aan de
orde komen die mogelijk niet uitgelegd zijn in vorige sessie.
Huiswerk bespreken
Puzzelstukje uitdelen
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KIND

1. Gevoelsthermometer
◊

De trainers bespreken een emotionele uitlokkende situatie op. Kinderen geven
aan hoe intensief zij de emotie zouden voelen in die situatie (staan naast de
thermometer). Voorbeelden van emotionele situaties:
o IJs eten en je blij voelen
o Een vriend die pijn heeft en zich verdrietig voelt
o Naar de tandarts gaan en je bang voelen
o Eerste dag naar school en je zenuwachtig voelen
o Een voetbalwedstrijd verliezen en je boos voelen

2. Normaliseren van emoties
◊

Herhaal: Emoties zijn normaal, natuurlijk en ongevaarlijk.
De laatste keer spraken we over onze gevoelens en dat deze altijd een doel hebben.
Maar soms vertellen onze gevoelens dat we meer moeten doen, dan nodig is.
Voorbeeld: Angst
Je ziet kinderen aan de overkant van de straat praten en lachen
Je gelooft dat ze om jou aan het lachen zijn
Ons emotioneel alarm gaat af en vertelt ons:
Dat we bang zijn en dat we weg moeten rennen
Was dit een echt alarm of een vals alarm?

3. Alarm Spel
◊

Kinderen moeten differentiëren tussen situaties die echt gevaarlijk zijn (alarm) en
situaties waarin men zich alleen angstig voelt (niet gevaarlijk, vals alarm).
o Luister goed naar de verhalen die we jullie vertellen en help ons bepalen welke
van de verhalen daadwerkelijk gevaarlijk zijn en waarbij de Emotie Detective
(Ed) gevaar voelde (of: angst voelde) zelfs als alles waarschijnlijk oké zal gaan.
Was het een echt of vals alarm?
Voorbeelden:
o Ed ging naar de winkel en zag een auto om de hoek komen die erg snel reed!
Hij werd bang dat hij geraakt zou worden door de auto dus rende hij weg van
de auto.
Was dit een echt of vals alarm?
o Ed ging naar een verjaardagsfeestje en was bezorgd dat hij de verkeerde kleren
draagt. Hij was bang dat iedereen hem zal gaan uit lachen dus besloot hij om
niet te gaan.
Was dit een echt of vals alarm?
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◊

o Ed speelde tikkertje en hij viel. Hij had zich niet echt bezeerd maar hij had een
grasvlek op zijn t-shirt gekregen en een schaafplek op zijn knie. Hij werd erg
bang dat hij zich goed kon bezeren en kon niet rustig worden. Hij ging naar de
juf en vroeg of hij naar huis mocht.
Was dit een echt of vals alarm?
Onderdelen van emoties:
We moeten de onderdelen van emoties kennen om goed te begrijpen waarom we
voelde dat een situatie gevaarlijk was terwijl de situatie misschien niet eens zo
gevaarlijk was als we dachten.

4. De onderdelen* van emoties
◊

◊

*

Verder ingaan op onderdelen van emoties;
Nu je weet dat emoties normaal, natuurlijk en ongevaarlijk zijn, zullen we wat langer
stil staan bij de onderdelen van onze emotionele ervaringen. Meestal zijn onze
gevoelens een groot mysterie voor ons. Wanneer een bepaald gevoel begint, gaat alles
erg snel. Vaak zijn onze emoties zo sterk dat het heel moeilijk is om na te denken
welke onderdelen emoties hebben. Maar, als we goed naar emoties kijken en deze
opsplitsen in verschillende stukken, kunnen we misschien wel goed onderzoeken
waarom ze zo lastig zijn en wat we hieraan kunnen doen!
Onderdelen van emoties
o Trigger;
Voordat we een emotie hebben, is er een trigger die maakt dat de emotie
opkomt. Bijvoorbeeld: als je bang bent wanneer er een leeuw door de deur wilt
komen: De leeuw is de trigger. De leeuw maakt dat je je bang voelt.
§ Een trigger kan zijn dat er een leeuw buiten staat, of in een lift zitten,
maar het kan ook bepaald nieuws horen, iets zien, aan bepaalde
dingen denken, of zelfs alleen een gesprek met iemand hebben. De
trigger hoeft NIET iets te zijn buiten jezelf. Soms kan de trigger ook een
gedachte zijn of een sensaties in je lichaam.
§ Er zijn erg veel mogelijke triggers voor het krijgen van een emotie. En
sommige zijn makkelijker te herkennen dan anderen.
§ De trigger kan makkelijk te vinden zijn; zoals die van een leeuw, dat is
voor de hand liggend. Minder voor de hand liggende triggers kunnen
zijn: een gesprek die je eerder die dag hebt gehad of zelfs een iets
hogere hartslag dan normaal. Maar hier is een truc:
Maak een zin rondom een emotie:
Zoals: Ik was (bang, boos, blij, bedroefd) OMDAT…………
Alles wat na OMDAT komt, was waarschijnlijk een deel van de oorzaak.
In ons voorbeeld voelen we ons bang OMDAT we in de lift staan. Wat is
de trigger/oorzaak.
Dus emoties beginnen met een trigger. Maar wat gebeurt er als het
gevoel net is begonnen?
o Teken 3 vlakken op het whiteboard. Gedachten, Lichaamsseintjes, Gedrag

‘Onderdelen’ worden ook wel de ‘componenten’ van emoties genoemd. Maak zelf een passende keuze voor uitleg.
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SESSIE 2 SPOOR JE GEVOEL OP
§
§

Lichaamsseintjes: Je merkt misschien dat je handen zweterig
worden en je maag draait rondjes.
Gedrag: Je zoekt misschien je moeder op of je vertelt de tandarts
dat je nu geen tijd hebt om het te laten doen en dat jullie een
afspraak moeten maken voor een andere keer.

6. De emotie cirkel
◊

◊

Leg uit: emotionele gedragingen / vermijding;
Zoals we hebben geleerd heeft elke emotie verschillende onderdelen. Sommige
emoties zijn helpend, en het bijbehorende gedrag houdt ons veilig. Maar soms, zoals
we hebben geleerd in het ‘gevaar spel’, helpen onze emotionele gedragingen (=wat we
doen als we een onplezierig gevoel krijgen) ons niet! Ze staan dingen die we leuk
vinden soms in de weg, zoals naar een feestje gaan of iets leuks doen met andere
kinderen. We gebruiken een belangrijk woord om dit te beschrijven – vermijding. Het
houdt in dat je liever weg blijft uit een situatie vanwege je sterke (vervelende)
gevoelens. Je bent liever thuis of met je ouders of op een andere plek waar je je veilig
voelt. Het vermijden kan ons helpen om onszelf op de korte termijn beter te voelen.
Bijvoorbeeld, als we niet meegaan naar een voorstelling met klas, dan hoeven we
onszelf ook geen hele dag zorgen te maken over of iemand ons voor gek zal gaan
zetten, of dat we iets verkeerd zullen gaan zeggen.
Leg uit: wat doet vermijden op lange termijn;
Als we nooit naar feestjes gaan omdat we niet willen dat iemand op een slechte
manier over ons denkt, wat zal er dan gebeuren?
=> Het vermijden zorgt ervoor dat we ons EVEN beter voelen (korte termijn), maar
maakt dat we ons slechter voelen op lange termijn.
Vaak, als we onplezierige gevoel willen vermijden, voelen we een soort snelle
opluchting (zoals opgelucht zijn dat we niet naar het feest hoeven, omdat we ons er
zo’n zorgen over maken). Het probleem is alleen dat vermijden (of: ontsnappen of
onszelf afleiden) ervoor zorgt dat we nooit kunnen leren of dat wat we DACHTEN dat
zou gebeuren, ook waarschijnlijk zal gebeuren of niet! Bijvoorbeeld: weten we ZEKER
dat andere mensen ons voor gek zouden zetten? Wat zou er nog meer kunnen
gebeuren?
=> In andere woorden: we leren helemaal niets nieuws over de situaties waar we bang
voor zijn als we vermijden of ontsnappen. Bijvoorbeeld: als je naar het feestje zou
gaan: denk je dat het voor de hand ligt dat andere kinderen je uitlachen?
Waarschijnlijk niet. Maar je weet het nooit zeker, totdat je een keer gaat. Je leert nooit
hoe het echt is tot je het uitprobeert!

7. Toepassen van de S vaardigheid, Werkblad ’S voor Kinderen’
◊

Trainers werken met kinderen om het 3 componenten model (leg componenten
eventueel uit als onderdelen) in te vullen. Dit doen ze voor 1 van hun lastige
situaties (oncomfortabele situaties die nare emoties oproepen) totdat ouders
terugkeren.
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SESSIE 2 SPOOR JE GEVOEL OP
OUDER

1. Introductie
◊
◊

Bespreek: hoe is het afgelopen week gegaan? Feedback op afgelopen
bijeenkomst & ruimte voor discussie.
Vertel: deze week wordt de opzet van de kind training nader uitgelegd voor
ouders.

2. Het 3 componenten model (onderelen van emoties)
◊
◊

◊

◊

Werkblad ’S voor ouders’
Leg uit: de componenten van emoties
o Triggers:
Benoem aan ouders dat het in eerste instantie lastig kan zijn voor hun
kinderen om triggers te herkennen – ze kunnen intern (komt van binnen –
gedachte of sensatie in het lichaam) of extern (er gebeurt iets van buitenaf
– er loopt iets langs, er klinkt een geluid) zijn. Ouders kunnen kinderen
helpen met een idee te krijgen van triggers (wat zouden triggers kunnen
zijn, hoe voel ik ze aankomen, etc.). Door er veel mee te oefenen, zullen
beide partijen hun vaardigheid in het herkennen van de voorlopers van
emotionele ervaringen (de triggers) verbeteren.
Voorbeelden van emotionele componenten:
o Uitgenodigd worden voor een feestje waar je kind niemand kent (Trigger)
o Zorgen maken dat ze zich moeten vermaken met mensen die ze niet
kennen, en niets te zeggen hebben (Gedachten)
o Zweethanden krijgen en een verhoogde hartslag op de dag van het feest
(Lichaamsseintjes)
o Zeggen dat je je niet zo goed voelt, en echt niet wil gaan (Gedrag)
Laat ouders allemaal een voorbeeld geven van een moment dat hun kind zich
angstig voelde of verdrietig, en vraag hen de situatie op te knippen in de
onderdelen.
Als de tijd het toelaat: laat hen een voorbeeld delen van eigen emoties.

3. Cirkel van vermijding (herziene versie)
◊

◊

Bespreek de cirkel van vermijding van de vorige sessie;
Terwijl kinderen minder spanning voelen op korte termijn door te vermijden
(misschien een opluchting omdat ze niet naar een feestje hoeven, of geen presentatie
hoeven geven), vormt vermijding een automatische strategie wanneer het keer op keer
wordt toegepast. Het wordt vervolgens steeds moeilijker om uiteindelijk iets aan te
gaan.
Bespreek de consequenties van vermijding
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SESSIE 2 SPOOR JE GEVOEL OP

SAMEN

1. De cirkel van vermijding
-

Leg uit het principe van vermijding uit;
We hebben gekeken naar de rol van triggers bij emotionele ervaringen. We hebben
ook ontdekt hoe de drie onderdelen (of: componenten) van een emotionele ervaring
(gedachten, lichaamsseintjes, gedragingen) in verband staan met emotionele
ervaringen. Laten we nu ook denken aan de consequenties (gevolgen) van jullie keuzes:
de ‘gevreesde’ cirkel van vermijding.
Bijvoorbeeld: als je je opgelucht voelt omdat je hebt besloten iets waar je bang voor
bent niet te doen, dan zal dat jouw keuze om vaker te vermijden versterken; je zal
vaker (leuke) dingen die je zou willen doen vermijden.
Het leren herkennen van de drie onderdelen van een emotionele ervaring en het
herkennen van onze cirkel van vermijding, helpt ons de vaardigheden die we nog gaan
leren toe te passen. Op deze manier zullen onze emoties ons welbevinden niet langer
in de weg staan!

2. Werkblad ‘Beloningslijst’
◊

◊

Werkblad ‘Beloningslijst’. Instrueer ouders en kinderen (apart) om te
brainstormen over passende beloningen voor dapper gedrag;
De komende weken willen we alle kinderen stimuleren om hard te werken aan een
aantal nieuwe en dappere gedragingen. Ook al weten we dat vermijden van
spannende situaties geen goede oplossing is, kan het lastig zijn dit te doen zonder een
paar goede beloningen.
Trainers werken samen met kinderen om 5 beloningen op te stellen voor nieuwe,
dappere gedragingen te gebruiken tijdens de training. Beloningen zijn onder 5
euro en/of bevatten speciale momenten of activiteiten.

3. Huiswerk
◊

◊

Kinderen: Huiswerkopdracht ‘S voor kinderen’
o Kies een emotie die je deze week voelt
o Gebruik het Werkblad ‘S voor kinderen’ om de drie componenten van
emotionele ervaring vast te stellen.
Ouders: afmaken Huiswerkopdracht ‘Gevoelslijst’
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SESSIE 3 SOMATISATIE: WAT GEBEURT ER IN JE LICHAAM?
MATERIALEN
Kinderen
◊ Grote rol papier & tekenspullen voor lichaamsomtrek
◊ Puzzelstukje
Ouders
◊ Werkblad ‘Zelfstandigheid’
◊ Werkblad ‘Zelfvertrouwen’
Huiswerk
◊ Huiswerkopdracht ‘Emotionele tekening’
OPZET SESSIE 3
◊
◊
◊
◊

◊
◊

Schrijf agenda op het bord
Huiswerk check
Terugkijken op vorige sessie
Kind groep:
o Lichaamsseintjes
o Lichaam Speurtocht
Ouders keren terug
Huiswerk
o Kinderen tekenen een emotionele tekening
o Vertel een verhaal over die emotie (van tekening)
o Oefen de Lichaam Speurtocht

START, SAMEN
◊
◊

◊

Terugblik afgelopen sessie
Huiswerk bespreken
o Herinner ouders eraan om niet VOOR hun kind te antwoorden maar ze te
ASSISTEREN wanneer ze het lastig vinden een situatie uit te leggen
Uitdelen van het puzzelstukje
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SESSIE 3 SOMATISATIE: WAT GEBEURT ER IN JE LICHAAM?
OUDER

1. Somatisatie & Lichaam Speurtocht
◊

Leer ouders de ‘lichaamspeurtocht’ bijbehorende activiteiten;
Laat ouders meedoen met een fysieke activiteit (bv. adem inhouden voor 30 sec)
om ook ouders te leren over het herkennen van lichaamsseintjes. Gebruik het
script vanuit het kind gedeelte: Lichaamsomtrek & Lichaam Speurtocht.

2. Zelfstandigheid promoten (deel 1)
◊
◊

-

◊

Werkblad ‘Zelfstandigheid’ & ‘Zelfvertrouwen’
Introduceer: stimuleren van zelfstandigheid & zelfredzaamheid;
Ouders kunnen helpen bij de afname van angst of depressieve gevoelens en het
vergroten van gevoel van zelfredzaamheid via het stimuleren van zelfstandigheid.
Leg uit: het belang van het ontwikkelen van zelfstandigheid door het reguleren
van emoties en het aangaan van uitdagingen;
o Vertel dat kinderen met angst en/of depressieve gevoelens een
verminderd gevoel van zelfredzaamheid hebben, wat uiteindelijk kan
leiden tot het in stand houden/verergeren van de problemen;
Vaak zullen ouders, met als doel de spanning van kinderen af te laten nemen,
dingen doen die kinderen in staat stellen om vermijdingsgedrag te blijven
vertonen. Op deze manier zullen ouders (ongewild!) het lage gevoel van
zelfredzaamheid versterken. Hierdoor ontstaat bij een kind een gevoel van
hulpeloosheid, wat uiteindelijk symptomen van angst en depressie doet
toenemen.
Door in de opvoeding zelfstandigheid te stimuleren, kunnen ouders het gevoel
van zekerheid en zelfredzaamheid vergroten bij hun kinderen. Dit leidt
uiteindelijk tot: afname van hopeloosheid, vermijdingsgedrag, en angst en
depressie in het algemeen.
o Personaliseer: verwijs naar specifiek vermijdingsgedrag, gebaseerd op
observaties van ouders;
Jullie hebben aangegeven soms de neiging te hebben bv. niet naar een
verjaardagsfeestje te gaan, omdat je kind bang is dat er niemand zal zijn die
hij/zij kent. Soms lijkt het makkelijker om je kind thuis te laten, in plaats van te
forceren moeilijke aanvaringen aan te gaan. Gebleken is echter dat het heel
helpend is om kinderen aan te sporen om toch zelf zo’n situatie aan te gaan,
zonder hulp. Gedurende het verloop van deze training hebben wij gezien dat
dit leidt tot meer zelfredzaamheid en een verminderde mate van angst en
depressie bij kinderen.
Identificeer 1 of 2 zelfstandigheid bevorderende vaardigheden
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SESSIE 4 GEDRAGSACTIVATIE
humeur kunnen veranderen, dansen zojuist ons humeur heeft verbeterd. Dit wetende,
kunnen we activiteiten kiezen waarvan we weten dat het ons humeur kan verbeteren.
4. Werkblad ‘Kate’s Stemming & Activiteiten dagboek’
◊

◊

Leg uit: het verband tussen ‘actief zijn’ en humeur, middels een voorbeeld;
Ik wil jullie wat vertellen over Kate. Kate is de zus van Ed en ze voelt zich de laatste tijd
erg in de put. Ze voelt zich heel moe, heel verdrietig en maakt zich zorgen over school
en over de toekomst. Kate vroeg aan haar therapeut wat ze kon doen zodat ze zich
weer beter ging voelen.
Haar therapeut kwam met suggestie dat Kate een lijst kon maken met leuke
activiteiten (Kate’s activiteiten lijst) en naging welke activiteiten ze afgelopen week
heeft gedaan. Ze hield ook dagelijks haar humeur bij (leg nadruk op het bijhouden
van een dagboek).
Laat kinderen het aantal activiteiten bekijken en de beoordelingen van het
humeur. Vraag of ze een verband zien tussen haar activiteitsniveau en haar
humeur. Vragen die hierbij gesteld kunnen worden zijn:
o Welke verschillende activiteiten heeft ze ondernomen?
o Welke maakte haar blij?
o Welke activiteiten/of ontbreken van activiteiten maakte haar
verdrietig/somber?
o Welke veranderingen gedurende de week veranderde globaal haar
humeur?

5. Werkblad ‘Activiteiten die ik leuk zou vinden’
◊

◊

◊

◊

Bespreek de lijst. Laat kinderen nadenken over verschillende activiteiten, de
toepasbaarheid en effect van deze activiteiten in verschillende situaties (simpel
gezegd: wat is handig in welke situatie?)
Leg uit: verband tussen gedrag en humeur;
We weten dat onze gedachten en emoties onze ervaring van een emotionele situatie
kunnen veranderen. Nu gaan we ons richten op hoe ons GEDRAG onze humeur kan
veranderen. Voor de meeste mensen is het zo dat bepaalde activiteiten onze humeur
verandert. Dit wetende, kunnen we activiteiten kiezen waarvan we kunnen genieten en
waardoor we ons beter voelen.
Bespreek typen activiteiten die de meeste mensen leuk vinden;
o Hulp taken – Iets doen voor iemand anders
o Leer activiteiten – Iets nieuws leren, ergens naartoe werken om er beter in
te worden
o Sociale activiteiten – iets leuks doen met anderen (positief, leuk)
o Fysieke activiteiten – actief bezig zijn met lichaam/handen of een spel
spelen
Verzin als groep tenminste 1 activiteit per categorie die men leuk vindt
o Laat iemand deze activiteiten opschrijven en maak een kopie van de lijst
voor de hele groep zodat ze die mee naar huis kunnen nemen.
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SESSIE 4 GEDRAGSACTIVATIE
OUDER

1. Het steunen van kinderen bij gedragsactivatie
◊

Introduceer de rationale van gedragsactivatie & kinderactiviteiten
o Bespreek hoe kinderen te helpen niet alleen lijsten te maken van dingen
die ze WILLEN doen, maar ook van dingen die ze zelfstandig kunnen doen.
o Benadruk (zie kind script):
§ Typen activiteiten
§ Wanneer kinderen zich aan moeten zetten tot een activiteit
§ Hoe ze mee kunnen doen aan activiteiten.
o Benadruk hoe lastig het kan zijn om je tot een activiteit aan te zetten als je
moe bent, je down voelt of verdrietig, of je verveelt. Ouders dienen het
concept van deze ‘traagheid’ te snappen.
Als kinderen verdrietig of verveeld zijn, kunnen ze hangerig zijn en dingen doen
die we non-actief noemen (mogelijk kunnen wij onszelf daar ook in vinden).
Het is belangrijk te beseffen dat daadwerkelijk iets doen, actief blijven,
participatie in activiteiten, kan leiden tot verandering, en het humeur hiermee
verbetert.
o Benadruk dat het beste moment om activiteiten uit te proberen is
wanneer het kind zich verdrietig/moe/verveeld voelt.
o Bespreek hoe we participatie in activiteiten kunnen bereiken;
§ Benadruk het belang in het algemeen, en het belang van praktische
en realistische doelen, een plan van aanpak (om weerstand te
overwinnen). Behandel principes van planning, het opsommen van
voordelen en consistentie;
Het is heel goed voor uw kind om een lange lijst te hebben van leuke,
stoere activiteiten om uit te proberen. Het kan echter zo zijn dat
bepaalde activiteiten niet geoefend kunnen worden op bepaalde
momenten (bv. als een kind in slechte humeur vanwege pesten op
school, of een activiteit is onbetaalbaar of praktisch onmogelijk).
Het is belangrijk om uw kind te helpen een plan te ontwikkelen. Dit
verstevigt als het ware de activiteiten (het is duidelijk HOE het moet) en
stimuleert kinderen ermee aan de slag te gaan.
Sommige activiteiten zullen ver van te voren gepland moeten worden.
Het kan ook goed werken om te plannen voor een moment waarop het
kind normaal gesproken ‘down’ of verveeld is – niet voor momenten
waarop uw kind zich bang voelt (het is niet bedoeld als afleiding, we
willen onze angsten ondergaan, niet vermijden!). Deze week zullen jullie
kinderen een ‘Stemming & Activiteit dagboek’ bijhouden als
huiswerk. Wanneer dit af is kan het gebruikt worden om het kind te
helpen patronen te herkennen. Zijn er bijvoorbeeld bepaalde
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SESSIE 5 MINDFULNESS EN GEE

KIND

1. Bewustzijn van emotie
◊

Bespreek het belang van het ervaren van een emotie ZONDER te vervallen in wat
we noemen ‘emotioneel gedrag’;
We beginnen nu te zien dat elke week sterke emoties heeft ervaren, en dat die soms
erg lastig kunnen zijn. Wat hierbij vaak gebeurt is dat we een emotie ervaren, en van
daaruit volgt ‘emotioneel gedrag’ toepassen; we doen iets zodat de lastige emoties
verdwijnen.
Maar wat zou er gebeuren denk je als we dit zouden laten gaan, we bij wijze van
spreken gewoon blijven zitten, en de emotie alleen zouden ervaren? Denk aan toen we
[…relevante fysieke activiteit van sessie 3] deden een paar weken geleden. De
lichaamsseintjes gingen vanzelf weg. Bij lastige emoties gaat het precies zo. Ze zijn niet
gevaarlijk en als we het gewoon ‘laten gebeuren’, zullen zij ook vanzelf weg gaan.

2. Cirkel van vermijding
◊

◊

Laat kinderen terugdenken aan huiswerk en ervaringen van de afgelopen weken,
of verder terug (hele leven).
Vaak als we sterke emoties voelen, proberen we ze zo snel mogelijk te stoppen; we
rennen weg, vermijden de angstige situatie, praten niet in de klas, roepen “mama….!”
Ondanks dat deze dingen ervoor zorgen dat we ons beter gaan voelen op korte
termijn (zij zorgen er namelijk voor dat onze lastige emoties weg gaan!) kunnen ze
voor moeilijkheden zorgen op lange termijn.
Bespreek met de groep:
o Wat gebeurt er als je nooit praat op school?
o Als je nooit naar feestjes zal gaan?
o Als je nooit een winkel binnen stapt en iets zelf koopt?
o Als je nooit iemand zelf belt?
Als je veel vermijdt, kun je steeds meer dingen die je leuk zou kunnen vinden, niet meer
doen. En we zijn de (naam) Emotie Detectives; We willen ervaringen opdoen en van
alles genieten in het leven! We moeten samen een paar belangrijke stappen gaan
nemen om onze angsten aan te gaan. We zullen op een andere manier leren omgaan
met onze emoties, zodat we niet meer hoeven te vermijden.

3. Eerste stap om de cirkel van vermijding te doorbreken: bewustzijn
◊

Bespreek bewustzijn;
Het is onplezierig om de sterke, vervelende gevoelens te hebben en daar niets aan te
doen. Maar, we weten dat als we ze aandacht geven, de emoties uiteindelijk weg
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◊

kunnen gaan. Daarom noemen we dit de eerste stap: ‘Bewustzijn!’ Dit omdat we de tijd
nemen om ons bewust te worden van 1) onze emoties en 2) wanneer ze weer
weggaan. Als we erop vertrouwen dat emoties voorbij gaan ZONDER dat ze ons kwaad
doen (ondanks dat ze nog wel erg vervelend kunnen zijn!), dan zullen we minder bang
zijn om onze emoties te ervaren. Dit zal er waarschijnlijk voor zorgen dat we
uiteindelijk minder behoefte zullen voelen om ze te vermijden. Let op, dit is de eerste
stap – er zullen nog meer stappen volgen!
Leg uit: beter worden in het bewust worden van emoties;
Om te groeien in het bewust worden van onze emoties, moeten we eerst oefenen om
bewust te worden van onszelf in een rustige situatie zijn.
Soms is het heel moeilijk om alle gevoelens die vanbinnen spelen op te merken. We
zijn erg gewend om meteen over te springen naar het ‘DOE-gedeelte’ (= gedrag)
wanneer we emoties voelen. Vaak is dit gedrag vermijding. Omdat we gewend zijn om
direct over te gaan naar het gedrag, hebben we oefening nodig voor het bewust
worden van onze emoties. Voordat we bewust kunnen worden van onze emoties, is
het goed om eerst te oefenen met het bewust worden van onszelf, ons lichaam, onze
gedachten, geluid etc.

4. Mindfulness
◊

Doe met de kinderen 2 of 3 aandacht oefeningen;
o Oefening 1: bewust worden van de omgeving
Kijk om je heen. Laat je ogen zacht worden, niet zoeken naar dingen, of naar
een plek kijken omdat je daar naar toe moet gaan. Kijk alleen om te zien wat
het is. Laat je gedachten rustig worden terwijl je jezelf benoemd wat je ziet.
Begin met het grote plaatje; Tafels, stoelen, muren, foto’s, deuren. Bekijk dan
de kleinere details, je eigen handen, hun vingers, wat zij aanraken.
Verschillende kleuren, licht en donker. Misschien is een muur van de ruimte
waarin je nu bent in is het donker en een andere muur ligt in het volle licht.
Gebruik je andere zintuigen ook, maken de lichten een zacht zoemgeluid of
hoor je auto’s voorbij komen? Hoor je mensen lopen?
Observeer het met je al zintuigen, je ogen en je oren etc.
o Oefening 2: rozijnen
Je bent een buitenaards wezen, van een planeet, ver ver hiervandaan. Je eerste
dag op aarde vind je 2 rozijnen. Je hebt nog nooit een rozijn eerder gevonden.
Breng je aandacht naar de rozijnen, observeer het grondig alsof je er nog nooit
eerder een hebt gezien. Pak de rozijn op en voel de structuur van de rozijn
tussen je vingers en merk de kleur(en) op. Wees bewust van elke gedachte die
je nu misschien hebt over de rozijn. Merk elke gedachte, gevoel, of zin in of
juist afkeer van de rozijn die opkomen als je terwijl je naar de rozijn kijkt.
Beweeg dan de rozijn naar je neus en ruik er een tijdje aan. Als laatste, breng
de rozijn naar je lippen, wees bewust van je arm die je hand in de juiste positie
brengt en van je speeksel in je mond wanneer je mind en lichaam zich
voorbereiden op eten. Neem de rozijn in je mond en kauw langzaam, ervaar
de echte smaak van deze rozijn. Houd het in je mond. Als je er klaar voor bent
om door te slikken, observeer hoe de slik reflex opkomt, zodat dit zelfs bewust
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wordt opgemerkt. Als je klaar bent, pak dan de tweede rozijn en herhaal dit
hele proces met een nieuwe rozijn, alsof het nu de eerste rozijn is die je ooit
hebt gezien.
o Oefening 3: schildpadden
Laat kinderen zich voorstellen dat ze een schildpad zijn, laat ze elke rimpel en
plooi voelen in hun huid en laat ze dan zich helemaal uitrekken.
5. Gegeneraliseerde Emotie Exposure (GEE)
◊

Oefenen met het bewustzijn van emotionele situaties – emotionele
videofragmenten
o Introduceer de oefening;
Nu we uitstekende Lichaamsdetectives zijn geworden – laten we eens kijken of
we hetzelfde kunnen met onze emoties. We zullen een videofragment bekijken.
Gebruik tijdens het kijken wat je geleerd hebt over bewust worden van je
emoties. Maar maak je geen zorgen daarover, of als je je zorgen maakt als je
het moeilijk vindt om het te omschrijven. We leren om niet te oordelen over
onze gevoelens en gedrag. Alleen om ze op te merken.
o Moedig de kinderen aan om de geleerde vaardigheden (vanuit Lichaam
Speurtocht & bewustwording vaardigheden) te gebruiken om
verschillende emotionele situaties te ervaren. Benadruk het belang van
het opmerken en ervaren van ongemak. Vertel de kinderen geen
vermijding of afleiding te gebruiken.
o Benadruk de volgende punten en gebruik evt. Werkblad ’S voor
kinderen’:
§ Geef aandacht aan je gedachten (maar maak je geen zorgen over die
gedachten, merk ze alleen op).
§ Geef aandacht aan je lichaamsseintjes
§ Geef aandacht aan je gedrag; wat wilde je gaan doen?
o Bekijk een verdrietig filmpje (bv. Finding Nemo, fragment waarbij de
moeder dood gaat).
o Na het fragment: laat de kinderen hun ervaring omtrent emotioneel
bewust worden met elkaar bespreken. Loop rond en bied hulp waar
nodig.
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OUDER

1. Bespreek de vooruitgang van afgelopen week
2. Emotionele bewustwording
◊

◊

◊

Neem door wat afgelopen sessie is behandeld. Leg uit dat emoties een adaptieve
functie hebben. Vertel dat we om die reden niet zomaar van deze gevoelens af
willen, maar in plaats daarvan pogingen doen om ze te herkennen en te
begrijpen. Zo kunnen we ze aan wanneer ze (te) intens of oncomfortabel worden.
Leg uit;
Het is belangrijk voor ouders om zich het geleerde eigen te maken en te oefenen met
wat er in de sessies aan ouders en kinderen geleerd wordt. Onze kennis wordt op die
manier versterkt en is toepasbaar op ieders specifieke situaties.
Tot dusver hebben we geleerd Lichaamsseintjes in verschillende situaties te
herkennen, in het bijzonder in situaties waarin jullie kinderen angstig zijn
(individualiseer voor gezinnen).
We kunnen geleerde technieken gebruiken om kinderen te laten oefenen met het
ervaren van deze verschillende Lichaamsseintjes, en hen helpen ze in verband te
brengen met de verschillende emoties die ze ervaren. Zorg er hierbij voor dat kinderen
goed hun best doen te beschrijven wat ze ervaren.
Mindfulness – introductie & oefening
o Introduceer kort het principe van mindfulness
o Laat ouders minstens 1 mindfulness oefening doen;
§ Rozijnen oefening (zie ook kind script):
Je bent een Alien, en komt van een planeet heel ver weg. Je eerste dag
op aarde vind je 2 rozijnen. Je hebt nooit eerder een rozijn gezien.
Breng je aandacht naar de rozijn, observeer het nauwkeurig alsof je het
nog nooit gezien hebt. Pak de rozijn op en voel de textuur tussen je
vingers en neem de kleuren waar. Wees bewust van alle gedachten die
je zou kunnen hebben over de rozijn. Registreer elke gedachte of gevoel
wat betreft ‘waardering’ van de rozijn mochten die bij je opkomen. Pak
vervolgens de rozijn op, breng het naar je neus en ruik er een tijdje
aan. Uiteindelijk breng je de rozijn, heel bewust, naar je lippen. Wees
bewust van de arm die de hand in de juiste positie beweegt, en van het
watertanden terwijl lichaam en geest anticiperen op het eten. Doe de
rozijn in je mond en kauw er rustig op, ervaar de daadwerkelijke
smaak van de rozijn. Houd hem in je mond. Als je je klaar voelt om
door te slikken, let op he impuls om door te slikken zodra het opkomt,
zodat dit heel bewust ervaren wordt. Als je klaar bent, pak je de tweede
rozijn op en herhaal je dit proces met de nieuwe rozijn alsof deze rozijn
nu de eerste rozijn is die je ooit gezien hebt.
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3. Gegeneraliseerde emotie exposures (GEE);
◊

◊

Introduceer GEE;
o Emotioneel bewustzijn dient als middel om de cirkel van vermijding te
doorbreken. Kinderen kunnen betere vaardigheden ontwikkelen om met
emotionele situaties om te gaan als ze ermee geconfronteerd worden. We
zullen verschuiven richting steeds moeilijkere taken.
o Jullie kinderen voelen hun emoties al erg sterk. Waarom vertellen we hen zich
meer bewust te zijn?
Als jullie kinderen beter worden in het begrijpen van de componenten van
emoties, en oefening krijgen in het ervaren ervan in situaties die niet angstgerelateerd zijn (niet angstige situaties), dan zullen zij zich realiseren dat de
emotionele ervaring op zichzelf niet schadelijk is. Dit besef is erg belangrijk.
Oftewel: de gevoelens die we hebben in onze lichamen indiceren niet
noodzakelijk dat we in gevaar zijn. We leren dat het ‘verpletterende’ gevoel van
verdriet, bijvoorbeeld, voorbij zal gaan, en niet schadelijk voor ons is. En zo,
door onze kinderen te laten oefenen met het ervaren van bepaalde emoties die hen zo ontzettend hinderen - in een veilige, en gecontroleerde omgeving, is
het een geweldige manier voor hen om een gevoel van controle over emoties te
krijgen.
o De boodschap die we in wezen willen overbrengen is dat het voelen op zichzelf
geen kwaad doet. Jullie kinderen zullen iets nieuws leren door de gevoelens te
ervaren. Zo zullen ze in de toekomst betere, passende keuzes kunnen maken.
Dit zien we ook wel als de mogelijkheid om een proces van habituatie
(gewenning) te laten plaatsvinden.
o Eventueel kan nu het proces van habituatie (gewenning, het wordt ‘normaal’, is
geautomatiseerd) verder besproken worden.
Bespreek hoe ouders kunnen reageren als een kind een GEE voltooid heeft en
van streek raakt;
o Geef exposure tips;
Gegeneraliseerde Emotie Exposures kunnen erg sterke emoties en reacties bij
ons losmaken. Ouders kunnen reageren op een empatische, steunende
manier, en kinderen geruststellen dat de ervaring niet schadelijk is op zichzelf.
En dat de gevoelens zullen vervagen met tijd. Verwijs naar ‘Bekrachtiging’
(einde sessie 6) indien nodig.
Als een kind ogenblikkelijk een exposure weigert, zullen ouders een compromis
moeten sluiten en tot overeenstemming komen. Dit zou kunnen vragen om een
bepaalde vorm van een ‘veiligheidselement’ (bv. hand vasthouding tijdens
liedje). Ook al zouden we idealiter willen dat de kinderen in staat zijn hun
emoties te ervaren zonder ze op welke manier dan ook te negeren (incl. het
gebruik van afleiders en/of veiligheidsgedrag/middelen). Je aan de exposure
oefening te houden is belangrijker dan je druk te maken over
veiligheidselementen. Ouders kunnen stapsgewijs toewerken naar de
gegeneraliseerde (emotie) exposure.
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SAMEN

1. Bespreek het doel van GEE
◊
◊

-

Laat kinderen aan ouders de rationale van GEE uitleggen.
Trainers leggen daarna uit;
We ervaren allemaal gevoelens en emoties op een andere manier. Onze emoties
vertellen ons iets over onze situatie en proberen ons te motiveren iets te doen zodat
de oncomfortabele emotie afneemt. Dit kan wel of niet helpend zijn.
We zullen starten te oefenen deze emoties te voelen, en te letten op alle onderdelen
(gedachten/gevoelens/gedrag).
Herinner iedereen eraan:
o Emotie te ervaren zonder er actie op te ondernemen
o Aandacht te besteden aan wat ze WILLEN doen en hoe ze zich van binnen
voelen
o De emotie niet te veroordelen

2. Voeg S-teken toe aan Spoordoosje
3. Huiswerk
-

Gegeneraliseerde Emotie Exposure (GEE)
o Laat kinderen een verdrietig/boos/eng liedje kiezen om te beluisteren.
o Laat kinderen ‘Werkblad S voor kinderen’ gebruiken om de drie
onderdelen van hun emoties te identificeren voor minstens 1 liedje.
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KIND

1. Empathie – het belang en de beperkingen
◊

Introduceer empathie;
Empathie is een brede term, welke het volgende betekent: ‘het voelen wat een ander
mens/dier zou kunnen voelen’. Soms zien we iemand die ziek is (een zieke hond, een
dakloos persoon) of iets beangstigend en ontstaat er een gevoel van empathie. Als
Emotie Detectives willen we onze gevoelens beleven, maar moeten we onze grenzen
kennen.
Wij zullen vandaag beginnen met het leren wanneer het ‘te veel’ wordt. We willen onze
gevoelens beleven, maar we willen niet dat ze ons in beslag gaan nemen.

2. Piekerlijn
◊

Laat de kinderen rustig zitten en luisteren naar de volgende casussen:
Casus 1:
Ed ging naar de winkel met zijn moeder en zag dat er een hond gewond aan de kant
van de weg lag. De hond bloedde en jammerde en dit maakte dat Ed zich verdrietig
voelde. Hij wilde direct naar de hond toe gaan om de hond naar de dierenarts te
brengen. Zijn moeder zei dat ze de hond achter moesten laten; hij kon wel een ziekte
bij zich dragen dus ze konden hem niet aanraken. Ondanks dat Ed’s moeder de
dierenambulance belde, werd Ed erg verdrietig. Hij wist dat de hond hulp zou gaan
krijgen maar hij bleef de gewonde hond maar voor zich zien in zijn hoofd en kwam
niet van zijn verdriet af. Hij zat de hele dag in de put en hij voelde zich ook niet eens
beter toen zijn moeder hem meenam naar zijn favoriete restaurant.
Casus 2:
Ed en zijn zus zaten in de woonkamer en keken naar een tv show, toen het nieuws
begon. Het nieuws liet een reportage zien over een aardbeving in India. De
verslaggever zei dat er honderden mensen gewond waren en dat ze nog niet zeker
waren of er doden waren gevallen. Er waren verschrikkelijke beelden te zien van de
aardbeving; kinderen waren aan het huilen in de straat, huizen waren ingestort en
mensen waren gewond. Na het zien van dit verslag werd Ed erg overstuur. Zijn vader
gaf aan dat ze geld zouden doneren naar de hulpverlening daar zodat ze de mensen
kunnen helpen met het opbouwen van hun huizen. Maar Ed bleef erg verdrietig. Hij
kon niet meer stoppen met denken aan de arme families die hun huizen hadden
verloren en de verwoesting die hij had gezien. Zijn vader zei dat Ed zich de volgende
ochtend beter zal voelen, dus ging Ed slapen. Maar toen hij wakker werd, zag hij nog
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steeds de beelden voor zich en voelde zich zo slecht dat hij niet naar school wilde
gaan en thuis wilde blijven. Het was zo verschrikkelijk.
◊

Laat de kinderen nogmaals luisteren en bepalen of/wanneer Ed de piekerlijn
passeert. Als ze denken dat ED de Piekerlijn heeft gepasseerd, springen ze over
de lijn heen naar de andere kant. Bespreek vervolgens:
o De emotie die hij voelde
o Wat hij eraan wilde doen
o Wat hij dacht
o Wanneer het te ver ging

3. Vanuit meerdere perspectieven bekijken
◊

◊

◊

Optische Illusie, zie Werkblad ‘Optische Illusies’
o Laat kinderen meerdere optische illusies ervaren. Vraag naar de eerste
indrukken en of ze daarna misschien nog iets anders zien in het plaatje.
Begin met het bespreken van het concept dat in elke situatie, er meer dan
1 interpretatie kan zijn.
o Vraag de kinderen of je deze vaardigheid ook kan toepassen bij
emotionele situaties.
Ambigue Situaties
o Vraag/leg uit:
Ed loopt langs een groep lachende kinderen. Wat kan er hier aan de hand zijn?
Als we overstuur zijn, bang of ons erg emotioneel voelen, kan het moeilijk zijn
om andere interpretaties te zien dan onze automatische/snelle interpretatie.
Dus moeten we erg goed worden in het leren over veelvoorkomende snelle
interpretaties en beoordelingen (verkorte route).
Als we ze makkelijker herkennen, worden we er aan herinnerd dat we ook naar
andere mogelijkheden kunnen kijken.
Denkvalkuilen
o Werkblad ‘P voor kinderen’
o Introduceer het concept van denkvalkuilen;
Onze verkorte (automatische) route van interpreteren en beoordelen zijn
er om ons dagelijks leven gemakkelijker te maken, maar kunnen ons ook
een bepaalde richting op dwingen.
We hebben bepaalde manieren om naar dingen te kijken die het ons
makkelijker te maken; een soort verkorte route in onze hersenen. Als we sterke
emoties voelen, springen onze hersenen vaak direct en snel naar een idee over
wat er aan de hand is. We noemen dit een (te) snel oordeel. Soms kunnen deze
snelle oordelen ons in de problemen brengen omdat we de situatie niet in het
geheel hebben geanalyseerd. We noemen dit ‘Denkvalkuilen’.
o Werkblad ‘Denkvalkuil Figuren’
o Introduceer de algemene denkvalkuilen;
§ Gedachten Lezen: Waarzegster Wanda
Geloven dat je weet wat andere mensen denken in sociale
situaties, zelfs als je geen bewijzen hebt.
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§

§

§

Voorbeeld: Je beste vriend vergeet je gedag te zeggen, je gaat ervan uit
dat hij je niet meer mag.
Springen naar conclusies: Springende Simon
De kans overschatten dat iets zal gaan gebeuren
Voorbeeld: Een vliegtuig zal zeker gaan neerstorten
Het ergste denken: Rampen Rik
Geloven dat het ergste is gebeurd of zal gaan gebeuren. Ervan
uitgaan dat je er niet mee om zou kunnen gaan.
Voorbeeld: Aannemen dat het slecht maken van een toets ertoe zal
leiden dat je naar een andere school moet.
Het positieve negeren: Negatieve Nancy
De aandacht richten op de negatieve kanten van een situatie terwijl
je de positieve kanten van de situatie minimaliseert of negeert.
Voorbeeld: Wanneer je op kamp gaat: in plaats van je te focussen op
het plezier, richt je je op het negatieve; weg zijn van je ouders,
onbekende mensen ontmoeten.

o Denkvalkuilen Bingo;
Geef voorbeelden van veelvoorkomende gedachten en laat de kinderen
raden om welke denk valkuil het gaat:
§ Moeder is laat, ze zal wel een ongeluk hebben (Springende Simon)
§ Kinderen die lachen zullen vast nare dingen over mij zeggen
(Waarzegster Wanda)
§ Mijn keel kriebelt, ik zal wel doodgaan (Rampen Rik)
§ Ik heb een 8,5 voor mijn toets; ik ben zo slecht in rekenen!
(Negatieve Nancy)
◊

Alternatieven bekijken
o Leg uit: de eerste stap is kinderen experts te laten worden in identificeren
van de denk valkuilen. De tweede stap is te starten met kijken naar
alternatieve mogelijkheden.
o Laat kinderen oefenen met het bedenken van alternatieve interpretaties
voor veelvoorkomende denk valkuilen
§ Moeder is laat, ze zal wel een ongeluk hebben (Springende Simon)
§ Kinderen die lachen zullen vast nare dingen over mij zeggen
(Waarzegster Wanda)
§ Mijn keel kriebelt, ik zal wel doodgaan (Rampen Rik)
§ Ik heb een 8,5 voor mijn toets; ik ben zo slecht in rekenen!
(Negatieve Nancy)
o Leg uit: de derde stap is het gebruiken van het ‘Detective Denken’ om
bewijs te vinden;
Volgende keer zullen we van alles leren over verschillende mogelijkheden om
naar lastige situaties te kijken, zodra je in Denk Valkuilen trapt. We zullen onze
Detective vaardigheden gebruiken om op te sporen of een Denk Valkuilgedachte waar of niet waar is.
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◊

Er zijn bepaalde typische valkuilen die we allemaal gebruiken, en het is het
moment dat ze ons leiden tot oncomfortabele emotie geladen reacties, dat we
ze moeten herkennen en adresseren;
§ Naar conclusies schieten – overschatten van de waarschijnlijkheid
dat iets zal gebeuren
§ Het ergste denken – de neiging te denken dat het allerergst zal
gebeuren;
Een goede manier om bewust te worden van deze valkuil (bv. het
ergste denken), is te realiseren dat er zowel goede als slechte
conclusies kunnen zijn (bv. als een kind een Disney folder ziet op de
keukentafel, er vanuit gaan dat het naar Disneyland gaat). Gebruik
voorbeelden.
Een ander belangrijk punt om te benadrukken is dat mensen vaak
geloven dat ze niet in staat zijn om te gaan met de gevreesde
(ergste) uitkomst, zelfs als ze hier geen bewijzen/redenen voor
hebben.
§ Het negeren van het positieve – de neiging om te focussen op
negatieve aspecten van een situatie, terwijl het positieve
genegeerd wordt.
Gebruik evt. een voorbeeld gebruiken waarin iemand zowel lof als
kritiek ontvangt voor een presentatie, maar als gevraagd wordt hoe
het gaat alleen het negatieve beschrijft.
o Laat ouders voorbeelden delen van denkvalkuilen waar ze in zouden
kunnen trappen, en laat ze vervolgens met voorbeelden van hun kinderen
komen.
o Geef aan dat wanneer kinderen in valkuilen trappen, hun gedachten niet
altijd verkeerd zijn, maar dat er ook een andere verklaring kan zijn.
Benadruk dat er meerdere mogelijkheden kunnen zijn.
o Ouders trappen vaak in denkvalkuilen omtrent angsten van hun kinderen.
Vraag of ouders ooit (te snel) in conclusies gesprongen zijn over:
§ gedrag hun kind
§ capaciteiten van hun kind
o Benadruk dat ouders hun eigen gedachten moeten uitdagen om hun kind
te kunnen helpen met hun denkvalkuilen.
Werkblad ‘Denkvalkuil Figuren’;
Relateer de denkvalkuil figuren aan het zojuist geleerde en laat ouders herhalen
welke gedachten passen bij welke Denkvalkuil Figuren.

3. Bekrachtiging
◊
◊

Discussieer met de groep over verschillen en overeenkomsten in
zelfstandigheidsontwikkeling over de laatste paar bijeenkomsten.
Discussieer met de groep over concepten van positieve bekrachtiging, negatieve
bekrachtiging, en straffen;
De meesten van ons denken dat we goed zijn in positieve bekrachtiging, maar we
kunnen het altijd meer doen, en proberen minder te straffe.
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1. Het Mysterie spel
◊
◊

◊
◊

◊

Vraag aan de kinderen welke stappen een detective neemt om een mysterie op te
lossen.
Help hen m.b.v. de volgende lijst:
o Ten eerste: je hebt een gedachte (gebruik evt. de term ‘zelfspraak’ of
‘aanname’, afhankelijk van leeftijd).
o Dan zoek je naar sporen (bewijzen) om te zien of het waar is (wat je denkt)
of dat er iets anders waar kan zijn.
o Je zoekt naar feiten (je stelt mensen vragen, kijkt op internet)
o Je bekijkt of er alternatieve gedachten zijn (die ook kunnen kloppen)
o Wanneer je alle sporen (aanwijzingen) hebt gevonden, ga je terug naar je
oorspronkelijke gedachte om te zien of je gelijk had.
Werkblad ‘Mysterie Spel’
Laat de kinderen deze stappen oefenen met een mysterie. Stel kinderen een
vraag, bijvoorbeeld: Hoeveel afdelingen/verdiepingen/kamers/bedrijven zitten in
dit gebouw?*
o Er zijn twee groepen. Elke groep werkt met een andere trainer en zullen
sporen (lees: aanwijzingen) gaan zoeken
o Sporen zitten in enveloppen met de naam van het kind erop
o De trainers zullen van te voren met de kinderen hypotheses opstellen.
o Er wordt bepaald waar kinderen de sporen kunnen gaan zoeken. De
kinderen moeten meerdere ideeën uitproberen.
o De ene groep kan een spoor vinden in de wachtkamer*
o De andere groep kan een spoor vinden in de ouderruimte*
*afhankelijk van locatie
Kinderen hebben 10 minuten de tijd. Kom daarna weer bij elkaar met de groep,
benadruk dat meerdere antwoorden waar kunnen zijn.

2. Link naar emoties en denkvalkuilen
◊

Werkblad ‘O voor kinderen’, introduceer Stop - Vertraag - Ga!
Introduceer het onderzoekend denken (=detective denken). Benadruk dat
denkvalkuilen heel snel opkomen en dat onderzoekend denken ons toestaat om
even te vertragen, zodat we kunnen uitzoeken wat er nog meer aan de hand kan
zijn;
Denkvalkuilen kunnen ons overstuur maken en ons in moeilijkheden brengen. Ze
komen vaak zo snel op dat we het niet eens door hebben wat er aan de hand is. We

Emotie Detective | Handboek
© 2016 - Simone van Geel & Paulien Foekens

54

SESSIE 8 PROBLEEMOPLOSSEN EN CONFLICTHANTERING
MATERIALEN
Kinderen
◊ Werkblad ‘Problemen oplossen’
◊ Werkblad
‘Emotie
Detective
Theater:
Conflicthantering’
◊ Werkblad ‘Oefenen met Probleemoplossen’
◊ Werkblad ‘Actieplan’
◊ Een groot knuffelbeest
◊ Puzzelstukje
Ouders
◊ Werkblad ‘Problemen oplossen’
◊ Werkblad
‘Emotie
Detective
Conflicthantering’

Theater:

Problemen

oplossen

&

Problemen

oplossen

&

Huiswerk
◊ Huiswerkopdracht ‘Actieplan omgaan met pesten en plagen’
OPZET SESSIE 8
◊
◊
◊
◊

◊

◊

Schrijf agenda op het bord
Huiswerk check
Bespreek/herhaal vorige sessie
Kind groep:
o Problemen Oplossen
o Conflicthantering
o Emotie Detective Theater
Ouders keren terug
o Brainstorm onderwerpen om problemen op te lossen
o Bespreek slachtofferschap bij pesten
Huiswerk
o Actieplan omgaan met pesten en plagen

START, SAMEN
◊

Terugblik afgelopen sessie
o Herhaal de stappen van het detective denken
o Bespreek het huiswerk
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KIND

1. Introductie ‘Probleem oplossen’ – afstand nemen
◊

◊
◊

Groepsopdracht:
Laat kinderen samenwerken om een knuffelbeest van de ene kant van de kamer
naar de andere kant van de kamer te krijgen. (Verzin eventueel een aantal regels
/ obstakels)
o Identificeer de stappen om dit probleem op te lossen en maak dit
inzichtelijk;
§ Wat is het probleem?
§ Brainstorm over oplossingen
§ Voor- en tegenlijst
§ Kies 1 oplossing en probeer het uit
§ Als de eerste keuze niet heeft gewerkt, probeer een andere
oplossing (etc.)
Werkblad ‘Problemen Oplossen’
Werkblad
‘Emotie
Detective
Theater:
Problemen
Oplossen
&
Conflicthantering’ deel 1
o Trainers voeren rollenspel uit
o Na het uitvoeren: vraag de kinderen om zo veel mogelijk stappen van het
probleem oplossen op te noemen, gerelateerd aan het rollenspel.
o Oefenen:
§ Gebruik de stappen van het problemen oplossen (zie werkblad) om
Ed te helpen zijn problemen op te lossen aan de hand van de
volgende informatie:
Ed wordt gepest op school
Ed wil spelletjes spelen maar hij mag niet totdat zijn cijfers beter
worden.
§ Laat de kinderen hun eigen problemen nagaan en bespreek met de
groep 1 of 2 problemen. Gebruik het gedeelte probleemoplossen.
*Note:
In het algemeen laat je het kind zelf oplossingen bedenken, ondanks
dat sommige kinderen het moeilijk zullen vinden zelfstandig met
oplossingen te komen / mogelijkheden te zien. Het is goed om een kind
op weg te helpen, indien anders de emoties te hoog oplopen en hij/zij
nog meer moeite heeft een oplossing te kiezen (buiten zijn/haar
oplossing om het oncomfortabele gevoel te laten afnemen).
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◊

◊

◊

◊

Conflictmanagement
o Introduceer conflictmanagement;
Als we in conflict komen met onze ouders, broers/zussen, of vrienden, dan voelt
het soms alsof er maar een (extreme) oplossing is.
o Vraag kinderen om voorbeelden, denk aan:
§ Met deuren slaan
§ Schreeuwen
§ Huilen
§ Terug vechten
Werkblad ‘Actie Plan’, oefenen met het oplossen van conflicten m.b.v.
probleemoplossingsvaardigheden
o Benadruk dat het moeilijk kan zijn om de juiste oplossingen toe te passen
wanneer de emotie hoog oploopt. Vaak oefenen is nodig om het je eigen te
maken zodat je het kan inzetten tijdens conflicten. Dit in tegenstelling tot
meer extreme oplossingen zoals uithalen naar de ander, controle
verliezen (boos worden, schreeuwen, huilen, etc.).
Werkblad
‘Emotie
Detective
Theater:
Problemen
Oplossen
&
Conflicthantering’ deel 2
o Trainers voeren rollenspel uit
o Na het uitvoeren: vraag de kinderen om zo veel mogelijk stappen van het
probleem oplossen op te noemen, gerelateerd aan het rollenspel.
Werkblad ‘Oefenen met probleemoplossen’
o Laat de kinderen hun eigen problemen nagaan met gebruik van het
werkblad en bespreek met de groep 1 of 2 problemen.
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SESSIE 8 PROBLEEMOPLOSSEN EN CONFLICTHANTERING
OUDER

1. Uitpluizen van gedachten d.m.v. detective denken
◊

◊

Bespreek:
Het is belangrijk de kinderen te helpen realiseren wanneer gedachten wel of niet
accuraat zijn. Kijk samen naar de waarschijnlijkheid van de conclusies en aannames
over een bepaalde situatie. Stel kritische vragen en pluis het samen uit. Je zoekt samen
naar bewijs om conclusies te ondersteunen of weerleggen. Kortom, de nadruk ligt op
het identificeren van verschillende realistische uitkomsten. Het gebruik van het
detective denken is hierbij helpend.
Herhaal de stappen van het detective denken.
o Herinner de ouders aan hun rol als facilitator van de stappen, waarbij zij
niet de antwoorden geven voor hun kinderen, maar hen zelf tot het
antwoord proberen te laten komen.

2. Problemen oplossen
◊

Werkblad ‘Problemen oplossen’
Wanneer jullie kinderen accuraat angstige gebeurtenissen evalueren, is het als ouders
erg belangrijk om empatisch en steunend te zijn. Tegelijkertijd zullen we ze moeten
helpen bij het oplossen van de problemen. Door hele concrete stappen voor hen uit te
spellen, krijgen kinderen verschillende mogelijkheden voor probleemoplossing, plus
een stappenplan om hen weer ‘uit de knoop’ te halen.
o Ga de stappen langs met ouders:
1. Definieer het probleem:
De definitie van het probleem zal de mogelijke oplossingen beïnvloeden. Het
is dus belangrijk om echt bij de kern van het probleem te komen, en het zo
simpel, concreet en operationeel mogelijk te maken.
2. Identificeer bepaalde oplossingen:
Voor elke oplossing zal uw kind (en uzelf) de voor- en tegenargumenten tegen
elkaar moeten afwegen (oftewel: de ‘goede dingen’ en de ‘slechte dingen’ van
elke oplossing). Probeer voor elk minstens 1 voor- of tegenargument te
bedenken, het zou echter mogelijk moeten zijn om met meerdere
argumenten te komen.
3. Kies 1 oplossing om te proberen:
Op basis van de lijst met voor- en tegenargumenten, wordt 1 oplossing
gekozen. Dit zal waarschijnlijk degene zijn die meer argumenten voor heeft
dan tegen, maar het kan ook ook een andere realistische en haalbare
oplossing kunnen zijn. Houd ook rekening met de ‘zwaarte’ van de
argumenten (bv. iemand slaan kan pijn doen, en zal een zwaar
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tegenargument zijn, zwaar genoeg om hem te laten afvallen als mogelijke
oplossing)
4. Evalueer de oplossing die je hebt geprobeerd:
Heeft het gewerkt? Zo ja: fantastisch! Zo nee, waarom niet? Als het gedeeltelijk
heeft gewerkt, wat waren de goede dingen, en wat waren de minder goede
dingen? Kun je op een goede, aangepaste oplossing komen op basis van wat
je heb geleerd door uitproberen? (oftewel, kun je de goede kanten gebruiken
en zijn de mindere kanten aan te pakken?
5. Kies eventueel een andere oplossing:
Indien nodig (bv. als de eerste oplossing niet werkte), kies een andere van de
lijst (of pas je oplossing aan zoals hierboven beschreven) om de kans op
succes te vergroten.
*Note: Over het algemeen zal je het kind moeten toelaten om met oplossingen te
komen. Sommige kinderen vinden dit echter lastig. Op deze momenten zou je je
kind kunnen helpen. Besef dat wanneer emoties hoog oplopen, het heel lastig kan
zijn om de juiste oplossing te kiezen (welke dan ook).
◊

◊

◊

Oefenen:
Trainers geven een algemeen voorbeeld waarbij de ouders met een oplossing
moeten komen.
Bijvoorbeeld:
Verplaats [een onderdeel] van de [meubel] naar de [meubel] zonder het gebruik
van armen.
Help ouders langs de verschillende stappen van probleem oplossen, 1 voor 1.
Zorg dat ze hun eerste oplossing uitproberen, en als het niet werkt, laat hen een
tweede oplossing bedenken.
Eventueel: Werblad ‘Emotie Detective Theater: Problemen oplossen &
Conflicthantering: doe een rollenspel (zie script kind sessie). Bespreek ‘ouder als
empatische supporter’;
Herinner ouders aan hun rol als supporter van het kind – zij hebben een
faciliterende rol. Hun rol als supporter doet een sterk beroep op het empatisch
vermogen (wat denkt / voelt mijn kind nu?). Benadruk dat kinderen het meeste
succes
en
vooruitgang
boeken
als
zij
voelen
dat
zij
probleemoplossingsstrategieën in petto hebben. En dat ze in staat zijn om deze
zelfstandig te gebruiken (met een beetje begeleiding van ouders!). Denk aan de
discussie over zelfstandigheid en autonomie, en hoe dit relateert aan het
versterken van het zelfbeeld).
Evalueer:
Gebruik de tijd om te bespreken hoe het nu gaat met de kinderen. Hoe gaan ze
om met emoties? Hoe zit het met veranderingen die zich hebben voorgedaan
sinds het begin van de training?
o Bespreek:
Hebben ouders de mogelijkheid gehad om zich de informatie die kinderen
hebben geleerd, toe te passen in dagelijkse ervaringen? Laat ouders
bespreken wat wel en niet heeft gewerkt. Benadruk het belang van veel
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SESSIE 9 INTRODUCTIE VAN EXPOSURE VAN EMOTIE

KIND

1. Introductie van het O-vaardigheid
◊

◊

◊

Doel van huidig deel van de training:
Herinner de kinderen aan het doel van dit gedeelte van de training/behandeling;
o Het ervaren van onze angsten en gevoelens
o Het tolereren van je angst
Introductie van exposure;
In dit gedeelte van de training zullen we het hebben over hoe we onze angsten kunnen
ervaren en tolereren (=toestaan). We hebben een moeilijke naam voor het aangaan
van je angsten en gevoelens in Emotie Detectives, namelijk: Emotie Exposure.
Herhaal de S-vaardigheden en de cirkel van vermijding:
o Bespreek de voor- en nadelen van vermijding op korte en in lange termijn;
Er zijn veel verschillende manieren om met emoties om te gaan. In sommige
gevallen, als we sterke emoties ervaren (zoals angst, verdriet of boosheid) doen
we iets waardoor onze gevoelens en ervaring afnemen/minder worden, dit heet
vermijding. Soms is vermijding goed, zoals als een hardrijdende auto op je
afkomt en je bent in gevaar- Vermijd het! Maar, vaak zijn we niet in echt gevaar
en vermijden we dingen. Met andere woorden, soms maken deze gedragingen
dat we ons beter voelen, maar vaak zorgen ze ervoor dat we ons op de lange
termijn slechter voelen.
o Geef voorbeelden en stel vragen;
Voorbeeld 1
Ed heeft een toets [onderwerp toets] komende maandag en hij heeft de
laatste tijd niet goed gepresteerd op school. Eigenlijk is hij er zeker van dat
hij de volgende toets onvoldoende maakt. Hij wordt erg zenuwachtig als
hij bedenkt dat hij de toets slecht gaat maken. Elke keer als de moeder
van Ed hem herinnert aan het leren voor de toets, besluit hij besluit hij dat
hij het later nog kan doen. In plaats van studeren, speelt hij op de
PlayStation en computer. Hij voelt zich dan even beter, maar de avond
voor zijn toets maakt hij zich ontzettend veel zorgen roept hij naar zijn
moeder dat hij niet meer gaat leren “omdat het toch allemaal niet
uitmaakt” en hij er zeker van is dat hij het slecht gaat maken.
Vragen
§ Wat was de trigger in dit voorbeeld?
§ Is er sprake van vermijdingsgedrag?
§ Voelde Ed zich beter op korte termijn toen hij het leren aan het
vermijden was?
§ En hoe zat het de nacht van te voren?
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SESSIE 10 JE ANGSTEN ONDERGAAN (DEEL 1)

SAMEN

1. Ouders werken samen met kinderen en trainer en ronden de hiërarchieën af.
2. Werkblad ‘Exposure Contract’: bespreek regels voor exposure
◊
◊
◊
◊

Beiden partijen zijn het eens over uitvoeren van de gekozen exposure
Bespreek waar, wanneer en hoe
Maak afspraken m.b.t. het omgaan met tegenzin en het sluiten van
compromissen
Bespreek beloningen voor succesvolle voltooiing van de exposure

3. Voorbereiding op het huiswerk
◊
◊

Ouders en kinderen werken samen met trainer om een gepaste exposure uit te
zoeken voor het huiswerk (laag in de hiërarchie)
Tekenen van het exposure contract

4. Vooruitblik komende sessie
-

Introduceer het plan voor de volgende sessie;
o Eerste in vivo exposure bij [plaats]
o Geef ontmoetingsplaats en tijd
o Wijs ouders erop alert te zijn
o Bespreek
eventueel
wat
er
meegenomen
(eten/drinken/geld)
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SESSIE 11 JE ANGSTEN ONDERGAAN (DEEL 2)
MATERIALEN
Kinderen
◊ Werkblad ‘Emotie Intensiteit en Hiërarchie van Vermijding
Let op: dit werkblad komt uit het werkboek van ouders (sessie 4), kopieer de ingevulde
versie eventueel voor de huidige sessie.
◊ Werkblad ‘Exposure Contract’ (zie sessie 10, kind werkboek, evt. extra lege
kopieën)
OPZET SESSIE 11
◊ Ontmoeting bij [plaats]

START, SAMEN
1. Terugblik afgelopen sessie
◊
◊
◊

Herhaal de belangrijke punten uit de vorige sessie
Bespreek het huiswerk
Deel uit: puzzelstukje

2. Principe van exposure
◊

Herhaal het principe van exposure;
We ondergaan onze angsten als we iets aangaan dat we zouden willen vermijden, of
waarvan we willen ontsnappen omdat het ons bang of bezorgd maakt.
Als we onze angsten ondergaan dan kunnen we sterke emoties voelen, maar denk
goed aan ‘het surfen op de golven’ en onze sensationele exposure oefening; onze
gevoelens gaan omhoog, maar ze gaan ALTIJD weer omlaag!
Door onze angsten te ondergaan, zullen we in staat zijn veilig een beangstigende
situatie (die we geneigd zijn te vermijden), veilig te benaderen.
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SESSIE 15 TERUGBLIK EN TERUGVALPREVENTIE

KIND

1. Evaluatie Emotie Detective Training
◊

Bespreek de belangrijkste vaardigheden die zijn geleerd tijdens de training.
Presenteer geleerde vaardigheden op een leuke, creatieve manier. Maak gebruik
van bijpassende (memorabele/belangrijke) activiteiten of gebeurtenissen vanuit
de training.

2. Herhalen van de SPOOR vaardigheden:
S: Spoor je gevoel op
Inhoud:
3 delen van een emotie: gevoelens, gedachten, gedrag
Activiteiten:
o
Teken een emotie en de 3 onderdelen van emoties
o
In ons lichaam nagaan en opmerken WAAR we de gevoelens voelen
o
Gedragsactivatie
o
Onze stemming wordt beïnvloed door wat we doen (herinner je toen we
opstonden en we gingen dansen).
P : Pak je gedachten
Inhoud:
Denkvalkuilen zorgen ervoor dat we soms verkorte/automatische route nemen en we
negatieve gedachten hebben zelfs als er niets ergs aan de hand is. Dus hebben we
geoefend om als Emotie Detectives geleerd om deze gedachten uit te dagen.
Activiteiten:
o Denkvalkuilen karakters
o Kaartjes
O: Onderzoek je gedachten
Inhoud:
Gebruik detective denken om de denkvalkuilen op te lossen
Problemen oplossen
Conflictmanagement
Activiteiten:
o Mysterie spel
o Emotie Detective Theater
O: Onderga je angst & gevoel
Inhoud:
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Je angsten ondergaan;
Besteed tijd aan het bespreken van de exposures met de kinderen. Laat hen redenen
bedenken waarom we het doen, praat over wat moeilijk eraan was en ook wat
onverwacht was. Waren sommigen dingen moeilijker of makkelijker dan zij dachten?
Hoe zit dan nu?
Herhaal de rationale van exposure: herinner de kinderen eraan dat het oefenen
uiteindelijk onze angsten laat afnemen (e.g. op de golven surfen).
Activiteiten:
o Introceptieve exposures
o Groepsexposures
o Exposure in vivo (persoonlijk)
R: Relax, blijf gezond en blij
3. Inhoud van vandaag
◊ Introduceer:
Kinderen kunnen alle vaardigheden gebruiken om met elk van de volgende situaties
om te gaan: angstig voelen, verdrietig, boos, of bezorgd; een ruzie hebben met een
vriend, gepest of getreiterd worden, etc.
o Geef tips voor als kinderen in de knoop zitten:
o Detective denken;
§ Zoek naar bewijs
§ Vraag een ‘expert’
o Benadruk het belang van het bespreken van emoties met ouders.
4. Terugvalpreventie
◊ Werkblad ‘Verzilveren’ & Werkblad ‘Word je eigen therapeut’
◊ Trainers werken 1 op 1 met de kinderen en bespreken de te oefenen
vaardigheden.
5. Afsluiting
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