
  

 

 

Beste ouders en/of verzorgers,  
 
 
Al een aantal jaren werken we op de Vonder met de Kanjertraining.  
Om Uw geheugen weer eens op te frissen of om U van nieuwe informatie te voorzien, volgt hier een 
beschrijving van deze training.  
 

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas 

goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). De Kanjertraining is in 1996 begonnen als 

een ouder-kindtraining. Inmiddels is de training uitgegroeid tot een volwaardige methode voor het 

basis- en voortgezet onderwijs en streven we de volgende doelen na. 

- Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas. 

- Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen. 

- Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten. 

- Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen. 

- Leren om verantwoordelijkheid te nemen. 

- Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. 

 

De Kanjertraining is opgenomen in de database van het NJi als effectief wegens goede aanwijzingen 

bij pestproblematiek en het aanleren van sociale vaardigheden. De methode kent een 

leerlingvolgsysteem (Kanvas) dat erkend is door de Cotan en door de onderwijsinspectie gebruikt kan 

worden om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten. Kanjertraining helpt leerkrachten om 

anders te kijken naar het gedrag van kinderen. 

Ook Kanvas wordt door de Vonder gebruikt. Afgelopen jaar zou dat nog experimenteel zijn en dit 

schooljaar zou de implementatie plaatsvinden. Corona heeft helaas een vertragende werking op de 

implementatie gehad. De Kanjercoördinatoren zijn in overleg met het Instituut voor de Kanjertraining 

hoe dit opgepakt gaat worden. We houden U t.z.t. op de hoogte van de vorderingen. 

Gaat er dan nooit meer iets mis op Kanjerscholen, heerst er altijd rust en vrede?                      

Nee, maar Kanjertraining kan wel helpen om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar 

oplossingen die goed zijn voor alle partijen.  

Hieronder vindt U ook een flyer van de Kanjertraining. 



 

 

 


