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KinderEmotiecoach

Beschrijving

In jouw werk heb je te maken met veel 
verschillende kinderen. Leren omgaan met 
emoties hoort bij de ontwikkeling van een 
kind. Een kind dat weet heeft van zijn 
gevoelens en emoties kan er ruimte aan geven 
in plaats van ze te verdringen of af te 
reageren. 

In de opleiding Kinder-emotiecoach krijg je 
heldere theorie, concrete tips, handvatten en 
persoonlijke coaching aangereikt waarmee je 
jouw vaardigheden ontwikkelt in het 
begeleiden van kinderen in het op een gezonde 
manier omgaan met emoties. 
Deze opleiding geeft toegang tot een brede 
selectie aan webinars en masterclasses in het 
Online Expert Programma.

Specificaties

Licentieduur: 12 maanden na start
Geschatte studiebelasting: 20-25 uur
Toets: verschilt per module
Niveau: 4 -sterren
Geschikt voor: Iedereen die kinderen 2-12 jaar wil 
kunnen ondersteunen en begeleiden op gebied van 
gedrag en emoties.

Leerdoelen

Na deze opleiding ben je:
• Bekend met de 4 belangrijkste basisemoties, 

hun functie en het belang ervan.
• Bekend met diverse methodieken om kinderen 

stapsgewijs gezond gedrag rondom emoties aan 
te leren.

• Bewust van behoeften achter emoties en hoe 
die te onderzoeken.

• Bekend met de invloed van het brein op emoties 
en heftig gedrag.

• Bekend met beïnvloedingstechnieken om 
heftige emoties te de-escaleren.

• In staat tot het herkennen en voorkomen van 
overprikkeling.

• Een methodiek om kinderen te helpen bij het 
aangaan van spannende situaties om gewenste 
doelen te bereiken.

• In staat om zelfvertrouwen te versterken 
gedurende dagelijks bezigheden.

• In staat om kwaliteiten te ontdekken achter 
lastig gedrag en hoe die te versterken.

• In staat om veerkracht bij kinderen te 
ontwikkelen en versterken.

• Bewust van eigen emoties, daaruit 
voortvloeiend gedrag en ontwikkelpunten t.a.v. 
emoties.

Contact

Email: info@kinderwijstv.nl
Website: www.kinderwijstv.nl

MEER INFORMATIE? KLIK HIER

Deze route wordt in samenwerking met SOS 
kinderen en emoties georganiseerd.

mailto:info@kinderwijstv.nl
http://www.kinderwijstv.nl/
https://kinderwijstv.nl.squaretest.nl/
http://www.kinderwijstv.nl/
https://www.kinderwijstv.nl/product/kinder-emotiecoach/


Praktijkopdracht

KinderEmotiecoach

Specials
• Mindful in de opvang
• Hoogsensitieve kinderen
• Peuterpuberteit
• Plaag-en pestgedrag
• Hoogbegaafde kinderen
• ADHD

Leermodules
• Welbevinden en betrokkenheid
• Sensitieve responsiviteit
• Rouwverwerking bij kinderen
• Respect voor autonomie

Specificaties

Licentieduur: 12 maanden na start
Geschatte studiebelasting: 20-25 uur
Toets: verschilt per module
Niveau: 4 -sterren
Geschikt voor: Iedereen die kinderen 2-12 jaar wil 
kunnen ondersteunen en begeleiden op gebied van 
gedrag en emoties.

Contact

Email: info@kinderwijstv.nl
Website: www.kinderwijstv.nl

Inhoud programma

Ben je benieuwd tot welke extra online modules je toegang hebt in dit programma? 
Kijk dan snel hieronder.

MEER INFORMATIE? KLIK HIER

Deze route wordt in samenwerking met SOS 
kinderen en emoties georganiseerd.
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