
Bijlage bij schoolgids hoofdstuk 3.4 Kanjertraining 

De kanjertraining algemeen: 

De kanjertraining gaat er vanuit dat mensen verschillende soorten gedrag kunnen vertonen.  
Bij de kanjertraining gaat het om 2 essentiële zaken. Ten eerste dat het kind gedrag van 
zichzelf en anderen leert herkennen. Iedere vorm van gedrag lokt een reactie uit. We 
proberen kinderen hiervan bewust te maken en aan hen verschillende manieren van 
reageren aan te bieden. Ten tweede gaat het in de Kanjertraining ook om een stuk 
groepsvorming. In een groep waarin je elkaar kent en waarin het veilig is, zal vervelend 
gedrag (pestgedrag) een stuk minder voorkomen. Het doel van de kanjertraining is duidelijk 
niet om van alle kinderen heel brave kinderen te maken maar wel om ze te leren op een 
goede manier voor zichzelf op te komen en aan te geven wat ze wel en niet prettig vinden. 

Thema’s voor de kinderen  

-Hoe zie ik mijzelf. Jezelf voorstellen. Iets aardigs zeggen over een ander en over jezelf. 
Gevoelens wat zijn dat? 

-Hoe voelt een ander zich? Inlevingsvermogen. Laat pesters kletsen. De kunst van vragen 
stellen en antwoord geven. 

-Luisteren en samenwerken. Vriendschap. Van kritiek kun je leren/zelfreflectie. Er zijn 
mensen die van je houden. 

-Hoe ga ik met pesten om. Hoe zorg ik ervoor dat ikzelf niet meedoe met narigheid. Doe je 
niet anders voor dan je werkelijk bent. 

Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we bij de Kanjertraining gebruik van 
petjes met vier verschillende kleuren. Wanneer er zich een probleem of stressvolle situatie 
voordoet hebben we een keuze om verschillend te reageren. Binnen de psychologie wordt 
dit coping genoemd. Zolang je handelt vanuit vertrouwen en op basis van wederzijds respect 
zijn deze verschillen tussen mensen goed en waardevol. Wanneer je zo handelt noemen we 
dat binnen de Kanjertraining dat je een drager bent van de witte pet. Je durft jezelf te zijn, je 
bent zelf te vertrouwen en durft ook anderen te vertrouwen. Kortom je bent een kanjer. 

Je kunt een kanjer zijn op verschillende manier. Je kunt jezelf zijn in combinatie met de 
zwarte pet. Dan reageer je op een stoere manier. Je vertoont leiderschapsgedrag. Je kunt je 
grenzen aangeven. Je durft plannetjes te maken en bent ondernemend. Zolang naast de 
zwarte pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen zich op 
een hele positieve en krachtige wijze gedragen. 

Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met de rode pet. Dan ben je vol levenslust. Je hebt 
een goed gevoel voor humor. Je bent optimistisch en je verstaat de kunst van het 
relativeren. Zolang naast de rode pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, 
zullen deze kinderen op een hele positieve en opgewekte manier weten te reageren. 

Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met een gele pet. Dan ben je vriendelijk, 
bescheiden en aardig. Zolang naast de gele pet ook de witte pet van het vertrouwen 



aanwezig is, zullen deze kinderen op een hele positieve en rustige manier weten te 
reageren. 

 

Uiteraard zijn er ook verschillende combinaties van petten mogelijk. Belangrijk gegeven is 
dat het hierbij gaat om coping. De petten zijn hulpmiddelen om op een respectvolle wijze 
over gedrag te kunnen praten. Kinderen zijn niet het gedrag van de pet, maar de petten 
staan voor de keuzes die de kinderen kunnen maken. 
Kinderen wordt daarmee geleerd dat ze zelf 
verantwoordelijkheid dragen voor de gedragskeuzes die ze 
maken. Zolang je drager bent van de witte pet van 
vertrouwen kun je ook niet zeggen dat de ene combinatie 
beter is dan de andere combinatie van petten.  

 

 

  



Omgaan met conflicten: 

Conflicten horen bij het leven. In een conflict 
leer je stelling te nemen, voor jezelf op te 
komen. Toch is het niet altijd makkelijk een 
conflict op te lossen. Maar al te vaak is de 
reactie op een ‘aanval’ de ogenblikkelijke 
‘tegenaanval’. In de kanjertraining leren we 
kinderen gepast te reageren. Bij de 
kanjertraining leren we kinderen dat ze zich niet 
op de kast moeten laten jagen. “Reageer niet 
steeds op narigheid, laat je niet op de kast 
jagen, laat je niet uitdagen tot…..”. 
Bij het oplossen van conflicten is het vaak 
zinvoller naar de toekomst te kijken dan naar het verleden.  
Oefeningen hiervoor zijn geen droge theorie oefeningen. Ze werken pas als je er mee 
gespeeld hebt, ze in de praktijk hebt toegepast. Daarom doen we veel 
drama/speloefeningen. Ook proberen we ze toe te passen bij die situaties waar het mis ging. 

Grenzen stellen: 

Bij de kanjertraining staan we op het standpunt dat de opvoeders (ouders/leerkrachten) de 
spelregels bepalen, grenzen stellen en bewaken, en niet de kinderen. In de maatschappij zie 
je steeds meer een tendens dat het wenselijk wordt gevonden dat kinderen hun grenzen 
leren stellen. Dat is natuurlijk prima, maar alleen als het grenzen zijn waar een kind ook iets 
over te zeggen heeft. Een kind kan nu eenmaal niet zelf bepalen wat het eet, hoe laat het 
naar bed gaat etc. Hiervoor heeft een kind een volwassene nodig 
die de grenzen voor het kind bepaalt. Je kunt een kind ook best 
uitleggen waarom je grenzen stelt, maar het is wel nodig dat een 
kind die grenzen krijgt. Als kinderen geen grenzen aangeleerd 
krijgen, ondervinden ze geen sturing. Dit kan er toe leiden dat 
kinderen niet goed weten wat wel en niet gewenst gedrag is. 
Daarom vinden we het belangrijk dat we als school duidelijke 
regels (grenzen) stellen. Binnen de regels kan veel, de 
regels/grenzen bepalen het speelveld.  

OOK-training 

De leerlingen krijgen in groep 6 een groepstraining die bestaat uit 
een aantal bijeenkomsten verzorgd door de Ook pedagogische 
expertise groep. Zij maken de kinderen bewust van de rollen in 
een groep en leren de effecten van hun gedrag te zien. Deze 
training sluit goed aan bij deze leeftijdscategorie, het vermogen 
om te reflecteren op gedrag en op de Kanjertraining. 
 
 


