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Ik ben BOOS 
oefenboekje om te leren  
omgaan met boosheid 
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Boos 
Boos is een emotie. Net als blij, bedroefd en bang. Iedereen is wel eens boos. Sommige 

mensen zijn vaak boos, sommigen niet. Iedereen gedraagt zich anders als hij boos is. Hoe 

is dit bij jou? 

Als ik BOOS ben, dan … 

ZEG ik: 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Schrijf hier op wat je vaak zegt als je boos bent: 
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DENK ik:  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Schrijf hier op wat je vaak denkt als je boos bent: 

             

             

             

             

             



�
 

Alle dingen die je ZEGT, DENKT, en DOET zorgen ervoor dat je je op een bepaalde 

manier VOELT.  

Dit oefenboekje richt zich op de emotie boos en geeft je handvatten hoe je kunt zorgen 

dat jouw boosheid minder wordt. Hoe meer je oefent, hoe meer invloed je zelf krijgt op 

jouw emoties. Zet dus vooral door als het na 1x nog niet lukt. Dat is heel normaal. Leren 

is iets proberen totdat iets lukt. Ook als je anders leert omgaan met emoties. Oefen 

gewoon totdat het wel lukt.  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DOE ik: 

Schrijf hier op wat je vaak doet als je boos bent: 
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Boosheid voel je in jouw lijf. Waar voel jij het in jouw lijf? Teken het maar hieronder in het 

plaatje in. Welke kleur geef jij jouw boosheid? 

�
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De boosheid kan heel intens zijn, dan ben je heel erg boos. Maar hij kan ook minder 

intens zijn, dan ben je maar een klein beetje bang. Je kunt dit bijhouden in een emotie-

meter. Hij lijkt op een thermometer, maar meet de sterkte van jouw emoties in plaats van 

de temperatuur. 

Denk eens terug aan een situatie waarin jij boos was. Kan je je nog herinneren hoe boos 

je je voelde? Zat het in het rood, of nog net in het groen? Vertel het hieronder maar.  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10 : heel boos 

1 : weinig boos 
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Als je vaak boos bent, dan is het handig om een dagboekje/ computerlog hierover bij te 

houden. Je noteert dan per dag of je boos bent geweest, wat er gebeurde dat je boos 

werd, hoe boos je was, wat je dacht, wat je zei en wat je deed. Zo leer je jezelf beter 

kennen. Vaak kom je erachter dat je moeite hebt met bepaalde situaties. Als je daar 

achter gekomen bent, kan je vooraf al oplossingen gaan bedenken om anders om te 

gaan met zo’n situatie. Je neemt dan het heft in eigen handen. En dat voelt fijn. 
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Noteer dus de dag, de situatie, wat je dacht, zei en deed en hoe hoog de emotiemeter 

stond. Hieronder een voorbeeld. 

Maandag, ik ben heel boos geweest. De meter sloeg uit naar rood. Ik was thuis met mijn broer 

en zusje. We waren samen aan het gamen. Opeens verloor ik ieder spel. Ik dacht dat zij 

samenwerkten, tegen mij. Ik vond dat oneerlijk en ik voelde de spanning in mijn lijf 

oplopen. Ik had hen bijna geslagen, maar toen verloor mijn broer ook opeens en bleek dat er 

een hacker in het spel zat.   
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Noteer:

• de situatie
• wat dacht ik?

• wat zei ik?
• wat deed ik?

• hoe bang was ik? 
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Hoe vaker je het dagboekje invult, hoe beter jij jezelf leert kennen. Sommige gedachten 

zijn achteraf gezien niet zo handig, die maken je alleen maar meer en meer boos. Die 

gedachten kan je proberen om te denken.  

Bij omdenken formuleer je handige gedachten. Gedachten die jou helpen om minder 

boos te zijn. Gedachten die zouden kunnen helpen bij het voorbeeld van net:  

ze doen het vast niet express 

het is maar een spel  

volgende keer win ik vast 

Als het lukt om dat soort gedachten te 

formuleren in plaats van die eerste gedachten, 

dan zou de boosheid minder groot worden. 

Welke gedachten zouden jou kunnen helpen 

om minder boos te worden? Vraag ook eens hulp aan anderen bij het omdenken. Welke 

tips geven zij? Noteer het hieronder. 
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Ook kan het helpen als je vooraf bedenkt hoe je de volgende keer zou willen reageren. 

Als je bedenkt wat jij anders kan doen zelf. Schrijf hieronder op wat je zou willen bereiken. 

En vervolgens wat jij kunt doen om dit voor elkaar te krijgen. 

 Dit wil ik bereiken. Dit is mijn doel. 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Zo wil ik het bereiken. 
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Tip: let op dat je hier dingen beschrijft die jij 
zelf kunt doen. Je mag wensen dat anderen 
zich anders gedragen, maar hierop heb je 
zelf geen invloed. Beschrijf dus wat jij zelf 
kunt doen om te bereiken wat je wilt.

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             



�
Nu je al zo veel geleerd hebt over jouw boosheid en wat jij zelf kunt doen, nog een 

laatste tip.  

Vraag hulp. 

Het klinkt zo simpel, maar vaak vergeten we dat we het allemaal niet alleen hoeven te 

doen. Er zijn altijd mensen om je heen die je kunnen ondersteunen. Soms zullen mensen 

naar jou toe komen om je hun hulp aan te bieden, maar vaker zal jij degene moeten zijn 

die hulp vraagt.  

Bedenk wie jou zouden kunnen helpen wanneer je moeite hebt met jouw boosheid. 

Noteer hun namen hier zodat je het niet vergeten kan. 

Thuis, op school, op straat, er is meestal wel iemand die je helpen kan. Schroom niet en 

vraag gewoon hulp. 
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Succes!
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