
 
 

 

Ouderavond over ‘werken met conflicthantering’ 
 

Doel : ouders informeren over de zes stappen die horen bij de methode conflicthantering 
die door de pedagogisch medewerkers gebruikt wordt bij conflicten tussen de kinderen.  
Zichtbaar maken van een van de pijlers van het project Samen Goed voor Later: samen  
….conflicten oplossen. 
 

Inleiding : 
Pedagogisch medewerkers van een aantal locaties binnen Kinderopvang SKAR zijn 
getraind in het werken met de methode: Probleemoplossende benadering bij conflicten. 
Op de VVE Kaleidoscoop locaties zijn de medewerkers tijdens de training getraind. Een 
aantal jaren later maakten deze locaties (en de daaraan gekoppelde bso locaties) deel uit 
van de Vreedzame School / de Vreedzame Wijk. Ook hierin is de methode besproken en 
soms op een ietwat andere wijze benaderd, getraind en als methode in gezet.  
In de training Knap Lastig, die deel uitmaakt van het Project Ontwikkelingsstimulering, 

wordt de methode wederom ingezet en hebben de deelnemers de opdracht met deze 
methode te oefenen.  
 
De pedagogisch medewerkers geven aan dat met name het uitspreken van stap 2 
(bevestig en benoem de gevoelens/emoties van kinderen) de angel uit het conflict haalt 
en kinderen zich gerespecteerd en gehoord voelen.  
Daarnaast geeft men aan dat het een manier van werken is die tijd en oefening vraagt, 
een terugkerend leren. 
 
Om ook ouders hierin te betrekken is in het projectplan ‘Samen ………goed voor later’, 
benoemd dat teams dit als thema van een ouderavond inplannen en bespreken, 
voorbeelden geven, zodat ouders ook op de hoogte zijn van het werken met deze 
methode en eventueel deze methode in de thuissituatie kunnen toepassen. 
 

Voorwaarde voor het organiseren van deze thema-avond, is natuurlijk dat het team zelf 
werkt met de zes stappen van conflicthantering. 
 
Achtergrondinformatie: Een weegschaal vol gevoelens. 
 

1. Er is geen conflict, denken en gevoelens zijn in evenwicht. 
2. Conflict doet zich voor, denken en gevoelens zijn uit balans. 
3. Gevoelens worden bevestigd en geuit. Bevestiging geeft een gevoel van 

erkenning. Het uiten van gevoelens lucht op. 
4. Gevoelens zijn geuit. Denken en gevoelens zijn weer in evenwicht. Er is ruimte 

om na te denken over oplossingen.  
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

De zes stappen (uitwerking stappen, zie bijlage): 
 

1. Benader de kinderen rustig en stop gedrag dat pijn 
veroorzaakt 

 
2. Bevestig en benoem de gevoelens/emoties van 

kinderen 
 

3. Verzamel informatie over wat er gebeurd is 
 

4. Formuleer het probleem opnieuw 
 

5. Vraag naar oplossingen en kies daar samen één uit 
 

6. Blijf ondersteuning geven 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Bijlage : uitleg bij de stappen in de probleemoplossende benadering van 
conflicten 
 
Stap 1 : Benader de kinderen rustig en stop gedrag dat pijn veroorzaakt. 

Als kinderen een conflict hebben waarbij ze elkaar geestelijk of lichamelijk pijn doen, ga 
dan naar hen toe en stop dit gedrag. Plaats jezelf op ooghoogte van de kinderen en 
benader ze op een rustige manier. Wees je bewust van je lichaamstaal: die zegt veel 
over je intenties en gevoelens.  
Praat met een kalme stem en straal een positieve en neutrale houding uit. 
 
Als de kinderen ruzie hebben over materiaal of speelgoed, vertel ze dan het nodig is dat 
jij dit voorwerp vasthoudt. Zo wordt het voorwerp geneutraliseerd, zodat de kinderen 
over het probleem kunnen nadenken in plaats van over het voorwerp te blijven ruziën.  
 
Stap 2: Bevestig en benoem de gevoelens van de kinderen. 
Maak duidelijk aan de kinderen dat je hun gevoelens begrijpt door eenvoudige 
beschrijvende taal te gebruiken: “Ik zie hier en boos gezicht en bij jou zie ik tranen”. 
Als je de kinderen laat merken dat je hun gevoelens erkent en begrijpt en daarbij geen 

partij kiest, geef je ze de ruimte om hun (vaak heftige) gevoelens te spuien. Dit spuien 
van gevoelens is een belangrijke stap, die voor de kinderen de weg vrijmaakt naar het 
helder nadenken over het probleem en mogelijke oplossingen. 
 
Stap 3: Verzamel informatie over wat er gebeurd is. 
Zeg de kinderen dat je eerst van ieder van hen hun verhaal wilt horen. Neem de tijd om 
ze te laten beschrijven wat er gebeurd is. Luister zorgvuldig naar de details die de 
kinderen geven van het conflict. Deze zijn vaak heel belangrijk bij het vinden van een 

oplossing.  
 
Zorg dat je neutraal blijft en geen partij kiest! Het gaat bij deze stap om het verwoorden 
van hun eigen beleving. 
 
Stap 4 : Formuleer het probleem opnieuw. 
Vat in het kort samen wat de kern is van het probleem: “Als ik jullie goed begrepen heb, 

dan……”. 
Zorg dat je hierbij recht doet aan de beleving van ieder kind. Ga na bij de kinderen of je 
het probleem goed hebt beschreven.  
 
Stap 5 : Vraag naar oplossingen en kies daar samen één uit. 
Geef de kinderen de tijd om oplossingen te bedenken. Ga in op alle ideeën van de 
kinderen, ook als deze niet realistisch lijken en bespreek de uitwerking van hun ideeën. 

Laat ze uiteindelijk samen een oplossing kiezen en ondersteun ze daarbij. Vermijd 
oplossingen op te dringen. Als ze het niet eens kunnen worden, kun je ze vragen of ze 
misschien jouw idee hierover willen horen.  
 
Vat tot slot de oplossing zo samen, dat deze concreet en uitvoerbaar is voor de kinderen 
en bevestig dat ze zelf het probleem hebben opgelost. 
 
Stap 6 : Blijf ondersteuning geven. 

Blijf alert op de behoefte van kinderen aan ondersteuning, wanneer ze weer bezig gaan 
met hun activiteiten/gaan spelen. Houd dus een oogje in het zeil. Kinderen hebben soms 
hulp nodig om de oplossing uit te voeren. Ook kunnen er opnieuw problemen ontstaan 
omdat één van de kinderen nog opgekropte gevoelens heeft. 
 


