
 
 

‘Elkaar helpen bij ruzie’ voor leerkrachten 

Uitleg leerkracht 

Bij de aanpak leren we kinderen een sociale vaardigheid (keuze) in 
te zetten om ruzies op te lossen. Als een keuze niet werkt, kan het 
kind het melden bij de leerkracht. 
 
De sociale vaardigheid ‘elkaar helpen’ kan ook ingezet worden als mediator bij ruzie. 
De kinderen die de rol als mediator krijgen, krijgt de verantwoordelijkheid om als neutrale 
partij te bemiddelen tussen kinderen die ruzie hebben gekregen. Dit kan een belangrijke rol 
zijn voor de sfeer in de klas. 
 
Hoe kies je kinderen die ‘elkaar helpen’ toepassen als mediator? 

1. Vraag aan de kinderen van de klas wie er ‘elkaar helpen’ willen toepassen als er ruzie 
is. Laat de kinderen vertellen waarom ze dat graag willen, en waarom ze denken dat 
ze dat goed kunnen. 

2. Vraag aan de kinderen van de klas wie ‘elkaar helpen’ goed kunnen toepassen bij 
ruzies. Laat de kinderen vertellen naar wie ze graag zouden toegaan bij ruzies. 

3. Observeer tijdens vrije momenten (bijvoorbeeld tijdens het speelkwartier) welke 
kinderen goed in staat zijn ‘elkaar helpen’ kunnen toepassen als neutrale partij. 

4. Je kiest twee kinderen die geschikt zijn om ‘elkaar helpen’ bij ruzies toe te passen. 
5. Je kunt elke week twee nieuwe kinderen kiezen. 

Aanleren ‘elkaar helpen bij ruzie’  

Je laat twee kinderen een ruzie naspelen in de klas. 
 
Rollenspel 
Kind 1 pakt een bal af van kind 2. Kind 2 probeert de bal terug te krijgen, maar slaagt er niet 
in om de bal terug te krijgen. Kind 2 geeft kind 1 een harde duw, waarna kind 1 ook begint 
te duwen. 
 
Je stopt het rollenspel. 
Je vraagt de andere kinderen in de klas wat ze kunnen doen om dit op te lossen. 
Mogelijke antwoorden: 

- Een kind zegt: ‘Je kunt naar de juf lopen om dit te melden.’ 
- Een kind zegt: ‘Je kunt elkaar aanspreken. Je zegt tegen de jongens dat ze moeten 

stoppen.’ 
- Een kind zegt: ‘Je kunt elkaar helpen. Je zegt tegen het kind die de bal kwijt is, dat 

hij naar de juf moet lopen om het te melden.’ 
 
Je legt het begrip ‘elkaar helpen bij ruzie’ uit. 
Je kunt elkaar helpen ook gebruiken door met deze kinderen op een slimme plek het uit te 
praten. Je helpt de kinderen om de ruzie op te lossen, zonder partij te kiezen voor één van 
de kinderen. Vervolgens laat je twee kinderen de rol ‘elkaar helpen bij ruzie’ voordoen. 



 
 

Je kiest twee kinderen die het stappenplan ‘elkaar helpen bij ruzie’ voordoen bij de twee 
kinderen die het rollenspel hebben uitgevoerd. Tijdens het voordoen begeleid je de kinderen 
om het stappenplan goed te laten uitvoeren. 
 
Het stappenplan ‘elkaar helpen bij ruzie’ 
Het begin 
Vraag aan de kinderen die ruzie hebben: 

- Zullen wij jullie helpen om de ruzie op te lossen? 
 
Kies een slimme (rustige) plek met de kinderen die de ruzie hebben. 
 
De ruzie 
Vragen voor elk kind die jullie willen helpen: 

- Wat is er volgens jou gebeurd? 
- Hoe vind je dat? 

 
De oplossing 
Vragen voor elk kind die jullie willen helpen: 

- Hoe wil jij dat het opgelost wordt? 
- Hoe kan de ander het goedmaken? 
- Ben jij het daarmee eens? 

 
Samenvatting oplossing 
Dus de oplossing is …. 
Top, geef elkaar een high five 

Uitvoering 

Je kiest twee kinderen die de rol van ‘elkaar helpen’ tijdens de pauzes mogen toepassen. 
De sociale vaardigheid elkaar helpen wordt als afbeelding opgehangen op het whiteboard, 
waaronder je de namen van de kinderen schrijft. De afbeelding van de keuze ‘elkaar helpen’ 
kan uit het Platform gedownload worden. 
 
 

 
 
 

    
 
  



 
 

‘Elkaar helpen bij ruzie’ voor kinderen 

Uitleg kinderen 

Jullie hebben deze week de rol ‘elkaar helpen bij ruzie’. 
Dat betekent dat jullie bij ruzie tussen kinderen kunnen helpen door 
met de kinderen te praten om de ruzie op te lossen. 
 
Tijdens de pauze kunnen jullie twee dingen doen: 

1. Als er ruzie tussen kinderen is, lopen jullie naar de kinderen toe en vragen of jullie 
mogen helpen met het oplossen van de ruzie. 

2. Kinderen die ruzie hebben gekregen, kunnen naar jullie toe komen. Jullie vragen of 
jullie mogen helpen met het oplossen van de ruzie. 

 
Kies een slimme plek met de kinderen die ruzie hebben. 
Jullie praten over ruzies die vandaag gebeurd zijn. Jullie praten niet over ruzies van langer 
geleden. 
 
Het stappenplan ‘elkaar helpen bij ruzie’ 
Het begin 
Vraag aan de kinderen die ruzie hebben: 

- Zullen wij jullie helpen om de ruzie op te lossen? 
 
Kies een slimme (rustige) plek met de kinderen die de ruzie hebben. 
 
De ruzie 
Vragen voor elk kind die jullie willen helpen: 

- Wat is er volgens jou gebeurd? 
- Hoe vind je dat? 

 
De oplossing 
Vragen voor elk kind die jullie willen helpen: 

- Hoe wil jij dat het opgelost wordt? 
- Hoe kan de ander het goedmaken? 
- Ben jij het daarmee eens? 

 
Samenvatting oplossing 
Dus de oplossing is …. 
Top, geef elkaar een high five 


