
Handleiding Stoeikruimels Stichting Mojo51 
 

SOCIAAL THEMA  
Vriendschap 

 
Inleiding 

 
 
Oefeningen binnen dit thema: 

1. Groeten 
2. Luisteroefening (in tweetallen) 
3. Hindernis estafette 
4. Paard en ruiter 
5. Fruitmand 
6. De kring rond 
7. Pionnen trefbal 
8. Draaien maar 
9. Touwtrekken 
10. Leeuwenspel 

 
Benodigdheden voor dit thema: 

• turnmatjes/ judo mat 
• koord/ touw/ lintje 
• de strippenkaarten van de Kruimels 
• 2 ballen 
• 6 pionnen 
• hoepels 

 
 
Inleiding van het thema “vriendschap”: 
Na het thema luisteren en volgen gaan we verder met het thema 
vriendschap. Binnen dit thema is het vooral belangrijk dat de Kruimels de 
waarde van vriendschap leren onderkennen. Vrienden om mee samen te 
spelen, vrienden om tegen te spelen maar vooral ook vriendschappen sluiten 
die buiten de stoeikruimelles om van waarde zijn. 
 
Doelstelling(en): 

• leren luisteren naar de Opperstoeikruimel 
• leren luisteren naar elkaar (Kruimels onderling) 
• vriendschappen aangaan 
• het kunnen opvolgen van de gegeven opdracht 
• samenwerken 
• het kunnen opvolgen van opgelegde gedragsregels 
• bewustwording van deze regels 

 
Tips voor de Opperstoeikruimel: 
(zie ook; theorie stoeikruimels) 
Geef tijdens de stoeikruimellessen effectieve instructies zodat de Kruimels 
weten waar ze aan toe zijn en wat er van hun word verwacht. Dit doe je op 
de volgende manier: 

• meen wat je zegt 
• hou het simpel en wees direct/ geef korte opdrachten 
• noem namen, maak oogcontact 
• vraag na, hebben de Kruimels begrepen wat je zojuist hebt verteld? 
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• Ken je eigen grenzen, wat mogen de Kruimels wel en wat mogen zij 
niet binnen jouw stoeikruimelles? 

• Individuele positieve feedback, beloon gewenst gedrag 
• Complimentjes geven (het kan nooit genoeg) 
• Benoem ongewenst gedrag direct 
• Maar wordt niet boos 

 
 
 
 
De rol van de Opperstoeikruimel: 
Jij als Opperstoeikruimel bent de spil van de les. Naast het leiden en 
begeleiden vragen we je om goed te kijken naar de individuele Kruimels in de 
zaal of op de mat. Je zult zien dat een aantal Kruimels al erg goed zijn in 
contact maken maar voor een aantal zal dit lastig zijn. De Opperstoeikruimel 
kan deze Kruimels helpen door hen te koppelen aan een andere kruimel. 
voorbeelden: 

• Jij maakt twee tallen in plaats van dat de Kruimels dit zelf doen 
• Jij maakt teams in plaats van dat de Kruimels dit zelf doen 

Probeer te voorkomen dat Kruimels (vaak altijd dezelfde kruimel) als laatste 
overblijven. Dit is een erg negatieve ervaring en dat willen we onze Kruimels 
niet aandoen.  
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SOCIAAL THEMA  
Vriendschap 

 
Oefening  

Groeten 
 

Benodigdheden 
geen 

 
 

 

 

Uitwerking van de oefening 
De Kruimels zitten in een rij. De Opperstoeikruimel zit hier tegenover met het 

gezicht naar de Kruimels toe. De Kruimels en Opperstoeikruimel wrijven in hun 

handen. De Kruimels en Opperstoeikruimel buigen naar elkaar en slaan met 

hun handen op de mat/grond. En roepen daarbij eventueel “Hallo of 

stoeikruimels”.

 

Leermogelijkheden 
 

Sociale en cognitieve vaardigheden 

• Duidelijke start van de les 

• Respect voor de Opperstoeikruimel 

• Ontladen 

• Bevorderen van eenheid van de groep 
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SOCIAAL THEMA  
Vriendschap 

 
Oefening  

Luisteroefening (in tweetallen) 
 

Benodigdheden 
geen 

 
 

 

 

Uitwerking van de oefening 
De Kruimels maken tweetallen en pakken elkaar vast aan de hand. Alle 

tweetallen rennen door elkaar. Van de Opperstoeikruimel krijgen de kinderen 

de volgende instructies: 

• Ga liggen op je rug 

• Ga liggen op handen en 

voeten  

• Ga liggen op je buik 

• Ga liggen op je linker oor, 

etc. 

Na elke instructie laat de Opperstoeikruimel de Kruimels weer rondlopen. De 

kruimels mogen hun vriendje niet loslaten. 

 

Wanneer de kruimels het tweetallen maken nog erg lastig vinden, kan de 

opperstoeikruimel er ook voor kiezen om dit spel nog even individueel te 

spelen. 

 

 
Leermogelijkheden 
 

Sociale en cognitieve vaardigheden 

• Luisteren 

• Opdrachten uitvoeren 

• Snel afwisselen 

• Beheersing 

• Bedenken wat je moet 

doen  

• Alert blijven 

 

  

Beweging/motoriek 

• Conditie 

• Coördinatie 

• Explosieve spierkracht 

ontwikkelen 

• Bewegingen afremmen 
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• Rennen • Eigen beweging afstemmen 

opdracht 

 

 

 

Alternatief: Als de Kruimels de oefening onder de knie hebben, kan er ook een 

competitie element worden toegevoegd. De Kruimel die te laat is met het 

uitvoeren van de oefening is af en komt bij de Opperstoeikruimel zitten. De 

Kruimel die overblijft, heeft gewonnen. 
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SOCIAAL THEMA  
Vriendschap 

 
Oefening  

Hindernis estafette 
 

Benodigdheden 
eventueel lintjes 

 
 

 

Uitwerking van de oefening 
De kruimels kiezen allemaal een vriendje en houden elkaars hand vast. Samen 

leggen zij het hindernisparcours af. 

Voor elk parcours staan de kruimels te wachten in de rij. Hindernissen kunnen 

gemaakt worden door tafels, stoelen, hoepels en ander materiaal. 

Voorbeeld parcours: begin achter een lijn of pylon, ren naar de overkant en 

ga om de pylon/ stoel heen, draai een rondje om elkaar heen en ren weer 

terug naar de beginplaats. 

 

De kruimels kunnen naast elkaars hand vast pakken ook op andere manieren 

samenwerken bijvoorbeeld door de met de ruggen tegen elkaar aan te gaan 

staan of door de enkels aan elkaar te binden met een lintje. 

 

Na de oefening zoek je een andere kruimel om het parcours mee af te 

leggen. 

 

 
Leermogelijkheden 
 

Sociale en cognitieve vaardigheden 

• Concentreren 

• Instructies opvolgen 

• Samenwerken 

• Nieuwe vriendjes maken 

 

• Accepteren dat je later aan 

de beurt bent dan een 

ander 

• Anderen aanmoedigen 

 

Beweging/motoriek 

• Lopen, rennen 

• Variëren van snelheden 

• Reactie snelheid 

• Staan en zitten 
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Alternatief:  variëren in de moeilijkheid van de hindernissen, maak meerdere 

baantjes wanneer daar ruimte voor is. 

Variëren in de manier van gaan; handen vast, ruggen tegen elkaar aan, 

enkels vast binden met een lintje of samen een lintje vast houden. 
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SOCIAAL THEMA  
Vriendschap 

 
Oefening  

Paard en Ruiter 
 

Benodigdheden  
geen 

 
 

 

 

Uitwerking van de oefening 
Spreek met de kruimels een bepaalde ruimte af op de mat. Deze ruimte zal 

straks de arena worden. Alle kruimels zoeken een vriendje en spreken 

onderling af wie het paard en wie de ruiter is. Het paard zit op handen en 

knieën. De ruiter zit op de rug van het paard en heeft zijn voeten van de vloer. 

Alle deelnemers starten buiten de arena, zodra zij de arena betreden mogen 

de ruiters elkaar proberen van het paard te duwen. Ben je gevallen, wil je 

wisselen of gewoon even pauze? Dan gaan beide kruimels buiten de arena 

zitten. 

 
Leermogelijkheden 
 

Sociale en cognitieve vaardigheden 

• Samenwerken 

• Doorzetten 

• Risico’s durven nemen 

• Reageren op actie van de 

ander 

• Alert zijn 

• Accepteren dat je om word 

geduwd

  

Beweging/motoriek 

• Kruipen 

• Juiste richting kiezen t.o.v. 

andere kruimels 

• Variëren van snelheden 

• Inspelen op 

bewegingsbaan van de 

andere Kruimel 

Alternatief: om er een spelelement in te brengen kun je gaan werken met 

punten. Bijvoorbeeld:  Alle teams starten met 5 punten elke keer dat je valt 

gaat er één punt af 
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SOCIAAL THEMA  
Vriendschap 

 
Oefening  
Fruitmand 

 
Benodigdheden  
Geen materiaal 

 
 

 

 

Uitwerking van de oefening 
De kruimels staan in een kring. Eén kruimel staat in het midden. De kruimels in 
de kring krijgen allemaal een fruitsoort als ‘naam’ bijvoorbeeld appel, banaan 
of aardbei. De kruimel in het midden roept nu een fruitsoort, alle kruimels die 
deze fruitsoort zijn, rennen een rondje om de kring en dan terug naar hun 
eigen plek. Wanneer de kruimel in het midden fruitmand roept, moeten alle 
kruimels een rondje rennen.  
 

Leermogelijkheden 
 

Sociale en cognitieve vaardigheden 

• Rekening houden met de 

grootte van de kring en dus 

met anderen. 

• Omgaan met af zijn 

• Reageren op actie van de 

ander 

• Focus op zichzelf 

  

Beweging/motoriek 

• Rennen 

• Afremmen 

• Juiste richting kiezen t.o.v. 

andere kruimel 

• Variëren van snelheden 

• Reageren op auditieve 

signalen  

• Snel reageren

 

Alternatief: Als de kruimels het lastig vinden om de vorm van de kring aan te 

houden leg dan hoepels neer zodat deze duidelijk blijft. 

Variatie: de kruimel die als laats weer terug is op zijn plaats is af en moet dan in 

het midden plaats nemen. 
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SOCIAAL THEMA  
Vriendschap 

 
Oefening  

De kring rond 
 

Benodigdheden  
3 ballen 

 
 

 

 

Uitwerking van de oefening 
De kruimels staan in een kring. We beginnen met één bal, noem de naam van 
een andere kruimel en gooi dan de bal in zijn of haar handen. De bal gaat de 
kring rond totdat alle kruimels zijn geweest. De route die nu is gemaakt, blijft 
elke ronde hetzelfde. Nu komt de tweede bal in het spel, deze krijgt net als bal 
nummer 1 een vaste maar wel een andere route. Gaat dit goed dan kun je 
ook een derde bal in het spel brengen. 
 
 

Leermogelijkheden 
 

Sociale en cognitieve vaardigheden 

• Rekening houden met 

anderen 

• Één op één contact met 

andere kruimels 

• Reageren op actie van de 

ander 

• Focus

  

Beweging/motoriek 

• Gooien 

• Vangen 

• Reactievermogen 

 

 

 

 

Als de kruimels het lastig vinden om de kring te houden leg dan hoepels neer 

zodat de vorm duidelijk blijft. 
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SOCIAAL THEMA  
Vriendschap 

 
Oefening  

Pionnen trefbal 
 

Benodigdheden  
1 of 2 zachte ballen 

 6 pionnen 
 

 

 

Uitwerking van de oefening 
Verdeel de groep in 2 gelijke teams. Verdeel de teams over de zaal en maak 
een duidelijke middellijn. De kruimels moeten proberen vanuit hun eigen vak 
de pionnen (blokjes/ flessen of ander materiaal) van de tegenstanders om te 
gooien. Is er een pion omgevallen dan laat je deze liggen tot het einde van 
het spel. Het team wat als eerst alle pionnen van de tegenstander heeft 
omgegooid, heeft gewonnen. 
 
 

Leermogelijkheden 
 

Sociale en cognitieve vaardigheden 

• Rekening houden met 

anderen 

• Samenwerken 

• Beslissingen nemen 

• Omgaan met macht 

• Reageren op actie van de 

ander 

  

Beweging/motoriek 

• Vangen 

• Gooien 

• Spelinzicht 

• Reactievermogen 

 

 

 

 

Variatie: Je kunt dit spel goed uitbreiden door een aantal regels toe te voegen 

bijvoorbeeld: word de kruimel geraakt door de bal dan is hij/zij af. De kruimels 

mogen alleen afweren met hun handen. Zitten er 3 kruimels langs de kant, dan 

mag de eerste weer meedoen of bij een vangbal mag er weer een kruimel 

meespelen. 
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SOCIAAL THEMA  
Vriendschap 

 
Oefening  

Draaien maar 
 

Benodigdheden  
Kaartjes, voor elke leerling één, met 

een verschillende voor- en 
achterkant 

 
 

 

Uitwerking van de oefening 
Dit spel is weer tussen 2 teams. De opperstoeikruimel kan twee nieuwe teams 
maken, je kunt de kruimels twee teams laten maken of je houdt dezelfde 
teams als bij het trefbal spel. 
 
Verdeel de kruimels over de zaal. Team één legt zijn kaartjes neer met het 
plaatje naar boven, team twee legt zijn kaartjes op de kop neer. Bij het 
startsignaal moeten de kruimels proberen de kaartjes van het andere team 
om te draaien zoals zij hun eigen kaartje hebben neergelegd. Het team wat 
bij het eindsignaal de meeste kaartjes heeft omgedraaid, volgens hun eigen 
opdracht, heeft gewonnen. 
 

Leermogelijkheden 
 

Sociale en cognitieve vaardigheden:

• Samenwerken 

• Beslissingen nemen 

• doorzettingsvermogen 

• Reageren op actie van de 

ander 

  

Beweging/motoriek 

• Spelinzicht 

• Reactievermogen 

• Rennen 

• Wendbaarheid 

 

 

 

 

 

 

Gebruik de kaartjes uit het boodschappenspel of onderzetters. 

 

Variatie: Je kunt dit spel ook spelen met meerdere teams. Zorg dan voor 

materiaal met meerdere vlakken bijvoorbeeld; legoblokjes of dobbelstenen. 
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SOCIAAL THEMA  
Vriendschap 

 
Oefening  

Touwtrekken 
 

Benodigdheden  
1 touw/ lintje/ judoband 

 
 

 

 

Uitwerking van de oefening 
Maak 2 teams. Dit kan de opperstoeikruimel doen maar als je kruimels het 
aankunnen, kan je het ook aan hen overlaten. Leg dan wel van te voren uit 
dat het eerlijke teams moeten zijn en dat niemand als laatste over mag blijven.  
 
Verdeel de teams over de zaal en maak een duidelijke middellijn, op deze 
middellijn leg je een touw neer. 
 
Team één gaat nu naar de ene kant van de zaal, team twee aan de andere 
kant. Binnen het team krijgen alle kruimels een nummer, dit kan de 
Opperstoeikruimel doen, dit kun je ook aan de kruimels zelf overlaten. (het 
aantal nummers staat gelijk aan het aantal kruimels) 
Nu de stoeikruimels aan hun eigen kant zitten en allemaal een nummer 
hebben kan het spel beginnen.  
De opperstoeikruimel roept een nummer, de stoeikruimels die dit nummer 
hebben rennen naar de band en proberen deze aan hun eigen kant te 
krijgen. 
 
 

Leermogelijkheden 
 

Sociale en cognitieve vaardigheden 

• Rekening houden met 

anderen 

• Samenwerken 

• Beslissingen nemen 

• Omgaan met macht 

• Reageren op actie van de 

ander 

  

Beweging/motoriek 

• Rennen 

• trekken 

• Spelinzicht 

 

 
 
 

• Reactievermogen 
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Je kunt het spel spelen als ‘touwtrekken’ maar je kunt er ook voor kiezen om 

de kruimels elkaar te laten tikken wanneer een van de kruimels de band heeft. 

Dit is een minder fysieke variant van het spel. 

 

Variatie: Wanneer alle kruimel een keer zijn geweest kun je ook meerdere 

nummers tegelijk roepen, dit lokt samenwerken en teamspirit uit 
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SOCIAAL THEMA  
Vriendschap 

 
Oefening  

Leeuwenspel 
 

Benodigdheden  
geen 

 
 

 

 

Uitwerking van de oefening 
De opperstoeikruimel wijst een Kruimel aan om de leeuw te spelen en laat de 

andere Kruimels rondrennen. De leeuw kruipt over de grond en probeert de 

andere Kruimels te tikken. De Kruimel die getikt is, wordt ook een leeuw. Het 

spel is afgelopen als er nog maar één Kruimel rond rent, die nog niet getikt is. 

Deze Kruimel heeft gewonnen. 

 
Leermogelijkheden 
 

Sociale en cognitieve vaardigheden 

• Samenwerken 

• Doorzetten 

• Risico’s durven nemen 

• Schatten van afstand met 

andere Kruimel 

• Reageren op actie van de 

ander 

• Alert zijn 

• Accepteren dat je getikt 

wordt 

  

Beweging/motoriek 

• Kruipen 

•  rennen 

• Juiste richting kiezen t.o.v. 

andere Kruimel 

• Variëren van snelheden 

• Inspelen op 

bewegingsbaan van de 

andere Kruimel 
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