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SOCIAAL THEMA  
Luisteren en volgen 

 
Oefening  
Inleiding 

 
Benodigdheden  

Geen 
 
 

 

 

 

 
Oefeningen binnen dit thema: 

1. Groeten 

2. Luisteroefening 

3. Koorddansen 

4. Standbeeld 

5. Wat zit waar 

6. Kleurwisselen 

7. Na-apen 

8. Schapenspel 

 

Benodigdheden voor dit thema: 

• Turnmatjes/ judo mat 

• Koord/ springtouw/ ander touw 

• Hoepels (in verschillende kleuren) 

 

 

Inleiding van het thema “luisteren en volgen”: 

Binnen dit thema wordt de basis gelegd voor alle andere thema’s, namelijk 

leren luisteren. Als eerste leren we de kruimels luisteren naar de 

Opperstoeikruimel, dit omdat de Opperstoeikruimel de leiding heeft binnen de 

stoeikruimelles. De Opperstoeikruimel zorgt voor het verloop en de veiligheid 

van de les. 

 

Doelstelling(en): 

• Leren luisteren naar de Opperstoeikruimel 
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• Het kunnen opvolgen van de gegeven opdracht 

• Het kunnen opvolgen van opgelegde gedragsregels 

 

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? 

• 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 

 

Voor de kleintjes is het nog heel moeilijk om stoppen en stilstaan af te wisselen, 

maar ook op je beurt wachten is een hele opgave. Als je dit wilt oefenen dan 

is het leuker als je het via een oefening. Je kunt hiervoor het stoplicht 

gebruiken. Neem een groene en of rode kaart in de handen. Laat de kinderen 

rennen en steek een van de kaarten de lucht in. Bij rood moeten ze stoppen 

en bij groen mogen ze weer rennen. Hierdoor moeten goed op de kaarten 

letten en verliezen ze zich minder in het rennen. Als dit nog te moeilijk is, kun je 

er ook geluid bij maken, zodat je nog meer de aandacht van ze trekt. 
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SOCIAAL THEMA  
Luisteren en volgen 

 
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 “Stoeikruimels”.

 

Leermogelijkheden 
 

Sociale en cognitieve vaardigheden 

• Duidelijke start van de les 

• Respect voor de opperstoeikruimel 

• Ontladen 

• Bevorderen van eenheid van de groep 

 

 



Handleiding Stoeikruimels Stichting Mojo51 
 

SOCIAAL THEMA  
Luisteren en volgen 

 
Oefening  

Luisteroefening 
 

Benodigdheden 
Geen 

 
 

 

 

Uitwerking van de oefening 
De Kruimels 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.  

 

 
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 

• Rennen 

• Eigen beweging afstemmen 

op de opdracht 

 

Alternatief: woorden leren, doet het kind o.a. door veel herhalen. Probeer de 

kinderen de woorden te laten herhalen als tijdens de oefening.  
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SOCIAAL THEMA  
Luisteren en volgen 

 
Oefening  

Koorddansen 
 

Benodigdheden  
Touw of woldraad 

 
 

 

 

Uitwerking van de oefening 
Leg een woldraad of dun touw in een rechte lijn op de vloer. De Kruimels 

lopen achterelkaar over het touw of de woldraad van het ene uiteinde naar 

het andere.  

 

 
Leermogelijkheden 
 

 

Sociale en cognitieve vaardigheden 

• Concentreren 

• Doorzetten 

• Beurt afwachten 

• Instructies opvolgen 

• Elkaar de ruimte geven 

 

  

Beweging/motoriek 

• Lopen, kruipen, op handen 

en voeten 

• Evenwicht bewaren 

• Gedifferentieerd bewegen 

• De vooropgestelde 

bewegingsrichting volgen 

 

Alternatief:  

De Kruimels kunnen op allerlei manieren over het touw bewegen: kruipen, 

achterwaarts lopen en zijwaarts, maar ook met de ogen dicht.   

 

Probeer ook eens een dikker touw.  
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SOCIAAL THEMA  
Luisteren en volgen 

 
Oefening  

Standbeeld 
 

Benodigdheden  
Geen 

 
 

 

 

Uitwerking van de oefening 
De Kruimels lopen door de ruimte. Op het teken van de trainer houden de 

kinderen stil en beelden iets uit. De trainer vraagt wat de Kruimel uitbeeldt. 

Het is voor de jonge kinderen lastig om op een teken stil te moeten staan. 

Maak hiervoor gebruik van een teken. Als je dit teken bij alle andere moment 

waar op de kinderen stil moeten staan gebruikt, leren de kinderen sneller wat 

ze moeten doen.   

 

Voorbeelden: 

 

Stoplicht: uitleg, zie inleiding thema 

Geluid: kies een instrument (tamboerijn, trommeltje) maak een geluid 

als ze stil moeten zijn of stop met spelen. 

Het is belangrijk dat je hier de tijd voor neemt. Het duurt even voordat 

de kinderen een teken door hebben.  

 

 
Leermogelijkheden 
 

 

Sociale en cognitieve vaardigheden 

• Instructies opvolgen 

• Aan afspraken houden 

• Ervaren van tijdsduur 

• Concentreren, reageren op 

afgesproken teken 

• Luisteren 

• Accepteren van de 

spelregels 

• Eerste denken en dan doen 

• Vooruit denken 

• Creatief denken 
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Beweging/motoriek 

• Lopen 

• Plotseling stilstaan 

• Reactie snelheid 
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SOCIAAL THEMA  
Luisteren en volgen 

 
Oefening  

Wat zit waar    
 

Benodigdheden  
Geen 

 
 

 

 

Uitwerking van de oefening 
De Kruimels staan verspreid op de mat/in de zaal. Als de trainer een 

lichaamsdeel noemt, wijst de Kruimel het bij zichzelf aan. 

• Voor de allerkleinste is het leuk om een handpop van een dier, 

bijvoorbeeld beertje of hondje de aanwijzingen te laten geven. Stel de 

handpop dan eerst aan de kinderen voor. Leuke speelse manier om 

de kinderen hun lichaamsdelen te leren kennen. 

 
Leermogelijkheden 
 

Sociale en cognitieve vaardigheden 

• Luisteren 

• Opvolgen van instructies 

• Rustig aanraken van jezelf 

en van de ander 

• Herkennen van 

lichaamsdelen bij de ander 

• Herkennen van 

lichaamsdelen bij jezelf 

• Verschil herkennen tussen 

rechts en links 

• Beeld vormen van de 

opbouw van het lichaam 

  

Beweging/motoriek 

• Beheersen van rustig 

bewegen

 

 
Alternatief: De Kruimels staan in groepjes van twee. De trainer roept een 

lichaamsdeel. De ene Kruimel wijst bij de andere Kruimel dit lichaamsdeel aan.   

Probeer ook eens uit of de Kruimels al weten wat links en rechts is. 
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SOCIAAL THEMA  
Luisteren en volgen 

 
Oefening  

Kleur verwisselen 
 

Benodigdheden  
Verschillende kleuren hoepels of 

ander materiaal (kan in de gymzaal 
ook met de lijnen op de vloer)  

 
 

 

 

Uitwerking van de oefening 
Leg de hoepels met verschillende kleuren op de vloer. De Kruimels staan her 

en der in de zaal/op de mat. Zodra de trainer een kleur noemt, zoeken de 

Kruimels de hoepel met de genoemde kleur en gaan erin staan. 

Doe als opperstoeikruimel de eerste paar keer mee met de kruimels. Zo leren 

ze de kleuren kennen. 

 

 

Leermogelijkheden 
 

Sociale en cognitieve vaardigheden 

• Concentreren 

• Doorzetten 

• Luisteren 

• Zoeken 

• Herkennen 

• Alert zijn 

• Accepteren dat je geen 

rondje hebt 

• Instructies opvolgen 

• Omgaan met winnen en 

verliezen 

  

Beweging/motoriek 

• Bewegingen afremmen 

• Kortste afstand en de 

bijpassende richting kiezen 

• Loopsnelheid over korte 

afstand ontwikkelen 

• Lopen, rennen 
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SOCIAAL THEMA  
Luisteren en volgen 

 
Oefening  
Na-apen 

 
Benodigdheden  

Geen 
 
 

 

 

Uitwerking van de oefening 
De Kruimels staan rond de trainer. De trainer doet een beweging of houding 

voor. De Kruimels doen het na. 

 

Leermogelijkheden 
 

Sociale en cognitieve vaardigheden 

• Nadoen 

• Instructies opvolgen 

• Kijken/concentreren 

• Beheersing 

• Doorzetten 

  

Beweging/motoriek 

• Balans 

• Lichaamsassen aanvoelen 

en gebruiken 

• Verband leggen tussen wat 

je ziet en de eigen 

lichaamshouding 

• Symmetrische opbouw van 

het eigen lichaam 

ontdekken en aanvoelen  

• Bewegingsproblemen 

oplossen  

 

Alternatief: Als de Kruimels de oefening vanuit stilstand goed kunnen, kunnen 

de Kruimels ook eerst rond rennen. Zodra de trainer een houding of beweging 

voor doet, doen de Kruimels het na. De Kruimels zijn dan extra oplettend terwijl 

ze rennen. 
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SOCIAAL THEMA  
Luisteren en volgen 

 
Oefening  
Na-apen 

 
Benodigdheden  

Geen 
 
 

 

 

Uitwerking van de oefening 
De Kruimels staan rond de trainer. De trainer doet een beweging of houding 

voor. De Kruimels doen het na. 

 

Leermogelijkheden 
 

Sociale en cognitieve vaardigheden 

• Nadoen 

• Instructies opvolgen 

• Kijken/concentreren 

• Beheersing 

• Doorzetten 

  

Beweging/motoriek 

• Balans 

• Lichaamsassen aanvoelen 

en gebruiken 

• Verband leggen tussen wat 

je ziet en de eigen 

lichaamshouding 

• Symmetrische opbouw van 

het eigen lichaam 

ontdekken en aanvoelen  

• Bewegingsproblemen 

oplossen  

 

Alternatief: Als de Kruimels de oefening vanuit stilstand goed kunnen, kunnen 

de Kruimels ook eerst rond rennen. Zodra de trainer een houding of beweging 

voor doet, doen de Kruimels het na. De Kruimels zijn dan extra oplettend terwijl 

ze rennen. 
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SOCIAAL THEMA  
Luisteren en volgen 

 
Oefening  

Schapenspel 
 

Benodigdheden  
Geen 

 
 

 

 

Uitwerking van de oefening 
De trainer wijst een Kruimel aan om de herder te spelen. De trainer laat de 

andere Kruimels (de schapen) rondrennen. De herder gaat proberen om alle 

schapen te laten slapen. 

De herder kruipt over de grond en probeert de schapen te tikken. Het schaap 

dat getikt is gaat slapen. Het spel is afgelopen als er nog maar één schaap 

rondrent, die nog niet getikt is. Deze Kruimel heeft gewonnen. 

Is het lastig voor de herder om in zijn eentje alle schapen de laten slapen, dan 

mag de herder geholpen worden. 

 

Leermogelijkheden 
 

Sociale en cognitieve vaardigheden 

• Samenwerken 

• Doorzetten 

• Risico’s durven nemen 

• Inschatten 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. 

van andere Kruimel 

• Variëren van snelheden 

• Inspelen op 

bewegingsbaan van de 

andere Kruimel 
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