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1. Wat is Emotieweb? 



www.emotieweb.nl 



Voor wie? 

Wat doet Emotieweb? 

Wat doet Emotieweb niet? 

1. Het brengt de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen in kaart 

2. In de vorm van een ontwikkelingsprofiel, 
ofwel “emotieweb”   

 Behandelaars met voldoende ervaring  
1. …in het testen van individuele kinderen 
2. …het interpreteren van testresultaten 

1. Het geeft geen diagnose, maar is een 
onderzoeksinstrument 

2. Het geeft geen testresultaten die op zichzelf 
geïnterpreteerd kunnen worden, maar als 
aanvulling dienen op andere reeds 
afgenomen tests 



Dataverzameling in verschillende groepen  
(NO, DSH, ASS, en TOS) 

Een individueel kind testen 

= de kern van Emotieweb 

= de functie van Emotieweb 

Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek = de basis van Emotieweb 



Het verhaal achter Emotieweb 

− 2006-nu: Dataverzameling van sociaal-emotionele ontwikkeling van 
DSH (doof/slechthorend), ASS (autisme), TOS 
(taalontwikkelingsstoornis) en NO (normaal ontwikkelende) kinderen 

 

− Vraag: Verloopt deze ontwikkeling anders in deze groepen kinderen? 
 

− Hoe? Vragenlijsten en gedragsobservaties 

 

− Doelen van Emotieweb: 

• Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek beschikbaar maken voor 
de praktijk 

• Professionals mogelijkheid bieden om meer inzicht te krijgen in           
de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind ten                        
opzichte van zijn peers 

 

 

 



Korte theoretische achtergrond 

Toegang tot sociale 
omgeving 

Emotionele 
competentie 

Sociaal functioneren 

Toegang kan beperkt zijn voor DSH, 
ASS en TOS-kinderen 

Kan een andere sociaal-emotionele 
ontwikkeling en gedragsproblemen op 
latere leeftijd als gevolg hebben 



De data 

1-2;9 jaar 
2;10-4;2 
jaar 

4;3-6 jaar 
8;0-15;0 
jaar 

NO 218 210 212 218 

DSH 38 33 18 138 

ASS -- 18 46 81 

TOS -- 96 -- -- 

Data is verzameld in: 

Vragenlijsten: door ouders 
of zelfrapportage 

Gedragsobservaties: 
bepaald gedrag wordt 
uitgelokt en gescoord 

NORMGROEP 

AANVULLEND 



Een grote set vragenlijsten en observaties 

• 27 Vragenlijsten  

 

• 10 Gedragsobservaties 

 

• Meten steeds verschillende componenten van de sociaal-
emotionele ontwikkeling 



Welke componenten zijn er? 

Component Korte omschrijving 

Emotie-identificatie Herkennen van eigen en andermans emoties 

Emotiecommunicatie Het kunnen praten over eigen emoties 

Emoties van anderen 
Omgaan met en begrijpen van andermans 
gevoelens 

Emotieregulatie Omgaan met (extreme) emotionele situaties 

Externaliserend gedrag 
Naar buiten gericht gedrag; bijv. agressie of 
vandalisme 

Internaliserend gedrag 
Naar binnen gericht gedrag; bijv. depressieklachten, 
teruggetrokken 

Sociaal functioneren Adequaat sociaal gedrag, interactie met anderen 



• Elke vragenlijst en gedragsobservatie (bijv. Emotie-expressielijst) bevat 1 of meer schalen, 
bijv. praten over emoties 

• Schalen van verschillende vragenlijsten kunnen met elkaar gecombineerd                                     
worden in 1 inhoudelijk component, bijv. emotiecommunicatie 

 



2. De opbouw van Emotieweb 



Thema 

Emotie-identificatie 

Emotiecommunicatie 

Emoties van anderen 

Emotieregulatie 

Internaliserend gedrag 

Externaliserend gedrag 

Sociaal functioneren 

Leeftijdsklasse 

1;9-2;9 jaar 

2;10-4;2 jaar 

4;3-6;0 jaar 

9-15;0 jaar 

Normgroep 

NO 

NO 

NO 

NO 

Aanvullend 

DSH 

DSH, ASS, TOS 

DSH, ASS 

DSH, ASS 

Dataverzameling gaat door, dus er kunnen in de  
toekomst nog groepen worden toegevoegd 





Emotieweb genereert voor  
elk kind een emotieweb, waarbij… 

• Het kind vergeleken kan worden met zijn normaal-ontwikkelende 
leeftijdsgenootjes (de normgroep). 

 

• Als aanvullende informatie ook gemiddeldes worden gegeven van andere 
DSH/ASS/TOS-kinderen. 

 

• Er gebruik wordt gemaakt van gestandaardiseerde (en genormaliseerd) T-
scores met een gemiddelde van 50 en een SD van 10 (voor de normgroep 
is deze dus altijd 50). 

 



T-score: bovengrens Betekenis Interpretatie 

kleiner dan 30 kleiner dan gemiddelde-3*sd zeer laag 

tot 30 gemiddelde-2*sd laag 

tot 40 gemiddelde-1*sd onder gemiddeld 

tot 60 gemiddelde gemiddeld 

tot 70 gemiddelde+1*sd boven gemiddeld 

tot 80 gemiddelde+2*sd hoog 

hoger dan 80 hoger dan gemiddelde+3*sd zeer hoog 

20

30

40

50

60

70

80

Emotieregulatie Taak:
Afleiding

Emotieregulatie Taak:
Negatieve reactie

SDQ: Emotionele
problemen

Emotie Expressie: Uiten
van negatieve emoties

Emotie Expressie:  Uiten
van positieve emoties

Emotie Expressie:  Uiten
van angstgevoelens

NO kinderen

ASS kinderen

Kind X



3. Voorbeelden van tests 



Voorbeeld 1: Hoe test ik het component 
“Emoties van anderen”  

• Emotieweb biedt zowel vragenlijsten als gedragsobservaties die dit 
component testen 

 

• “Emotiesimulatie-taak” 
– Meet in hoeverre kind empathie vertoont (een aspect van “Emoties van anderen”) 

 

• Empathie kent drie stadia: 
– Emotionele besmetting 

– Aandacht voor andermans emoties 

– Prosociaal gedrag 

 

• 3 Video-clips met de Emotiesimulatie-taak, bij NO, ASS en DSH kind. 

 

• Maar hoe scoor je dit? 



Simulatie-taak: het testen van empathie 



Hoe word gedrag gescoord? 



Simulatietaak: het testen van empathie 



Hoe word gedrag gescoord? 



Simulatietaak: het testen van empathie 



Hoe wordt gedrag gescoord? 



Voorbeeld 2: Hoe test ik “Emotie-identificatie”? 

• Emotieweb biedt zowel vragenlijsten als gedragsobservaties die dit 
component testen  

 

• “Emotie-identificatietaak” 
– Meet het vermogen om emoties te herkennen 

 

• “Wie kijkt er verdrietig? En wie nog meer?” 

 

• Vier basis emoties: boos, bang, verdrietig, blij 



Wie kijkt er verdrietig? En wie nog 
meer? 
 
Deze vraag is een controlevraag en 
wordt niet gescoord. Het is bedoeld 
om te kijken of het kind de juiste 
emotiewoorden kent. 



Kijk nou! Iemand schopt de 
blokkentoren van het meisje om! 

Hoe kijkt het meisje? 



4. Ik wil Emotieweb gebruiken 



Training Emotieweb 

• September 2013: eerste pilot training 

• Inmiddels hebben al ca. 50 mensen een 
training gevolgd 

• Deelnemers leren hoe zij… 
– Emotieweb in kunnen zetten bij hun cliënten 

– De gedragsobservatietaken af moeten nemen 

– De gedragsobservaties moeten scoren 

– De vragenlijsten kunnen gebruiken 

 

• Elke deelnemer ontvangt het 
Emotieweb- handboek en de 
testmaterialen    

 

• Na afronding ontvangt deelnemer zijn 
eigen Emotieweb-acount 



Het Emotieweb-account 

• Emotieweb is een online instrument, dus je kunt het overal 
gebruiken met je inloggegevens  

 

• Je account geeft toegang tot alle gedragsobservatietaken en 
vragenlijsten 

 

• De testresultaten worden versleuteld opgeslagen en zijn 
alleen zichtbaar voor de gebruiker 
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