
De Kanjertraining 

 

Voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. 

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de 

basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig 

schoolklimaat. De training wordt zowel gegeven in psychologenpraktijken als in klassen op basis- en 

middelbare scholen. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om 

de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). 

Leerkrachten, directie, ouders en kinderen leren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. 

Wezenlijke gedragsveranderingen binnen groepen zijn niet zomaar in een jaar bereikt. Daarvoor is 

een traject van meerdere jaren nodig. Indien de training goed gegeven wordt door ervaren mensen, 

blijkt de training op kort termijn effectief. Kinderen laten een afname zien van probleemgedrag en 

depressieve gevoelens, alsmede een toename op welbevinden en zelfwaardering in klassen met veel 

problemen en op psychologen praktijken (zie Vliek 2015). Wordt de training uitgevoerd door minder 

ervaren mensen, zoals leerkrachten die zich de lessenreeks en de Kanjertaal nog eigen moet maken, 

dan zijn in de beginfase geen duidelijke positieve effecten gevonden. Wel blijkt dat pesten afneemt in 

klassen met veel conflicten. (zie ook de uitkomsten van Orobio de Castro c.s. 2018) 

Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te 

handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, 

vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Reageer daarom niet met 

haat, wraak, gezeur, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe 

je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. 

Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn. 



Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, 

ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid. 

De Kanjertraining is in 1996 begonnen als een ouder- en kindtraining. Deze ouder- en kindtraining 

wordt nu over het hele land gegeven in de diverse praktijken. Daarnaast is de training uitgegroeid tot 

een volwaardige methode voor het primair en voortgezet onderwijs. 

 

De methode kent een uitgebreid leerlingvolgsysteem (KanVAS) dat erkend is door de Cotan en door 

de Onderwijsinspectie wordt gebruikt om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten. Het Kanjer 

Volg- en Adviessysteem (KanVAS)is gratis voor scholen met een geldige Kanjerlicentie. 

Ook De Wegwijzer heeft de licentie om een Kanjerschool te kunnen zijn , de leerkrachten volgen 
tweejaarlijks een training om de lessen op een juiste manier te kunnen geven. 
Hieronder staan de belangrijkste punten van de kanjertraining voor de kinderen, de leerkrachten, de 
ouders en iedereen die bij onze school betrokken is. 
 
De school streeft een positieve, opbouwende sfeer na en doet dat binnen de kaders van de wet 
enerzijds en binnen het kader van de Kanjerafspraken anderzijds. 
 
De 5 belangrijke kanjerregels zijn: 

• We vertrouwen elkaar 

• We helpen elkaar 

• Niemand speelt de baas 

• Niemand lacht uit 

• Niemand is of blijft zielig 



De school zet middels de Kanjerlessen in op het versterken van het onderling vertrouwen en het 
besef dat het goed is elkaar te helpen. Binnen dat kader speelt niemand de baas, hebben we plezier 
met elkaar, en ben je of blijf je niet zielig. Duidelijk wordt gesteld dat de leerlingen ten opzichte van 
elkaar niet de baas zijn. De leerkracht daarentegen is op school “de baas/ het gezag” en de ouders 
zijn dat thuis. Als een conflict zich tussen kinderen afspeelt dan zal de school kiezen voor een 
oplossingsgerichte aanpak. Dat wil zeggen: de school zoekt een oplossing die alle partijen (zo veel 
mogelijk) recht doet, en borgt gemaakte afspraken. 
In gesprek met kinderen (en ouders) wordt de voorwaarde gehanteerd dat binnen de kaders van de 
Nederlandse wetgeving veel mag zolang je rekening houdt met elkaar: 
Jij hoeft je niet onveilig te voelen door het gedrag van de ander, en die ander hoeft zich niet onveilig 
te voelen door jouw gedrag. 
 
Kortom: je gedraagt je. 
 
Deze anderen zijn: 
1. Jouw klasgenoten en andere leerlingen op school; 
2. De leerkrachten, de directie, de ouders van andere kinderen; 
3. Jouw ouders, die trots op je kunnen zijn. Omdat jij iemand bent die is te vertrouwen. 
Als je iets vertelt, dan vertel je het hele verhaal en niet toevallig het belangrijkste stukje even niet; 
4. Mensen die op eenzelfde manier doen als jij, maar ook mensen die anders doen dan jij. 
 
De school neemt het overzicht van de 
smileys als uitgangspunt: “Het is 
prima dat jouw vrienden het leuk 
vinden wat jij bedenkt en doet, maar 
als de rest van de klas dat niet leuk 
vindt, evenals jouw juf of meester, 
(en jouw ouders als die erachter 
komen) dan gaan we dat niet doen op 
school.” Je blijft fatsoenlijk en je laat 
je niet bepalen door je uitdager(s): 
“Geef geen benzine aan vervelend 
lopende motortjes.” 
 

 

 

 

 



 


