
KANJER 
“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.” 

 

In groep 7/8 hebben  

we samen gekeken welke 

combinatie van petten goed 

bij ons past en waarom.  

Hiervoor moesten we goed  

naar onszelf kijken en hoe  

we in bepaalde situaties 

reageren.  

We hebben allemaal een  

stukje geschreven om de  

keuze van de petten  

te onderbouwen.  

 

 

 


