
Kanjer
training

De Kanjertraining is in eerste instantie gericht op 
 leerkrachten met een lesbevoegdheid. We gaan er bij 
de training vanuit dat de didactische kwaliteiten van 
een  leerkracht in orde zijn. De opbouw van een les, de 
 doelstelling van een les benoemen, het werken met 
een handleiding en de ervaring met het hanteren van 
 activerende werkvormen zoals rollenspel, modelling en 
 begeleide inoefening worden bekend verondersteld.  
Kanjertraining kan het beste aangeboden worden aan  
een volledige klas door een bevoegde leerkracht die in 
staat is een vertrouwensband met kinderen op te bouwen.   
Vandaar dat we ook stellen dat minimaal 1,5 dag per 
week lesgeven aan de klas nodig is om zelfstandig 
 interventies en lessen van de Kanjertraining te geven. 
Deze  leerkrachten ontvangen na afloop van een training 
een basislicentie waarmee ze op basis van de handleiding 
minimaal 20 lessen per jaar geven.

Voorwaarden voor een licentie zijn dus: je bent een  
bevoegde leerkracht, je werkt minimaal 1,5 dag in de week 
voor een groep en je bent in staat om op basis van de 

handleiding minimaal 20 lessen te geven. Verder werk  
je samen en onderhoud je de contacten met ouders. 
Je draagt de verantwoordelijkheid voor het onderwijs  
in de klas.

Hoe zit het met niet volledig bevoegde  
leerkrachten en onderwijsondersteunend  
personeel?

Omdat deze personen niet de lessen geven en geen 
 licentie krijgen, hebben we verkorte (en goedkopere) 
 trainingen ontwikkeld voor specifieke doelgroepen waarin 
wel de basis van de Kanjertraining wordt uitgelegd,  
zoals de Kanjertaal en de basis voor conflicthantering. 
Deze personen ontvangen een bewijs van deelname.  
Er zijn verkorte trainingen voor:

• Directeuren / schoolleiders (2 dagen)

• TSO/BSO medewerkers (3 halve dagen)

• Onderwijsondersteunend personeel, zoals onderwijs
assistenten, leraarondersteuners, logopedisten, 
orthopedagogen, ambulant begeleiders, conciërges, 
administratieve kracht (1 dag)

Wie krijgen er een licentie 
en wie een bewijs van deelname?

Omdat er nog wel eens onduidelijkheid kan zijn over wie 
aan welke training kan deelnemen en of er wel of geen 
licentie wordt uitgereikt volgt hieronder een toelichting 
op de licentievoorwaarden.



Mogen niet volledig bevoegde leerkrachten  
of onderwijs ondersteunend personeel in plaats 
van de verkorte  training ook aanschuiven bij 
de teamtraining?

Deze vraag krijgen we vaker. Hier zitten voor en nadelen  
aan. De training richten we in eerste instantie op de 
leerkrachten. De casuïstiek van leerkrachten die met de 
methode werken staat centraal. Niet alle informatie zal 
daarom relevant zijn. Er wordt ook geen licentie verstrekt 
maar een bewijs van deelname.
Het voordeel is echter dat het onderwijsondersteunend 
personeel dezelfde boodschap hoort als de leerkrachten. 
Het draagt bij aan het spreken van een Kanjertaal door de 
gehele school. Ook het onderwijsondersteunend personeel 
krijgt in de praktijk veel met kinderen te maken, veelal in 
de vrije situaties op de gang en op het plein. Als iedereen 
vanuit zijn of haar rol het protocol sociale veiligheid  
goed weet uit te voeren is dat zeker van meerwaarde. 
Teambuilding is niet het primaire doel van de training, 
maar wel bijvangst waarvoor veel schoolleiders ervoor 
kiezen om ook het onderwijsondersteund personeel aan  
te laten schuiven bij de training. Dit is daarom ook prima, 
als maar wel de verwachtingen helder zijn.

Is onderwijsondersteunend personeel dan  
minder belangrijk ?

Absoluut niet. De reden dat onderwijsondersteunend  
personeel een bewijs van deelname krijgt heeft hier niets 
mee te maken. Net zo goed als een orthopedagoog een 
universitaire opleiding kan hebben zonder lesbevoegdheid 
een bewijs van deelname krijgt, geldt dit ook Voor onder
wijsassistenten, leerkrachtondersteuners of logopedisten.
We weten dat juist in de tijden van een tekort aan  
leerkrachten er ook mensen zonder volledige les
bevoegdheid voor de klas staan. De onderwijsinspectie 
heeft een helder overzicht gepubliceerd op:  
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/
primair-onderwijs/onbevoegde- leraren-voor-de-klas-po

Hiernaast staat voor elke  
categorie wat wel  
en niet kan met  
de Kanjertraining.

Pabo-student

Geen Kanjerlessen geven, wel assisteren onder 
verantwoordelijkheid van een bevoegde leerkracht

Lio-student

Mag als hij of zij de cursus heeft gevolgd onder 
 verantwoording van een bevoegde leerkracht met 
Kanjer licentie de lessen geven, met uitzondering  
van de  curatieve interventies (Zoals bijvoorbeeld  
Pettenkwadrant, motor en benzinepomp etc).  
Indien de Liostudent binnen een jaar zijn of haar 
bevoegdheid behaalt wordt bij het volgen van een 
nascholing het bewijs van deelname omgezet in  
een licentie A.

Zij-instromer en deeltijd student met 
ho-diploma

Deze personen ontvangen een bewijs van deelname.  
De Kanjerlessen moeten worden gegeven door iemand 
met een geldige Kanjerlicentie. Wat wel gedaan kan 
worden zijn de Kanjerspelletjes zoals beschreven  
in het boek 99 Kanjerspelletjes of de Kanjerklapper. 
Indien ze binnen een jaar na de cursus afstuderen 
kunnen ze net als de Liostudenten hun bewijs van 
deelname bij een nascholing laten omzetten in een 
licentie A.

Leraren die wel een officiële lesbevoegdheid 
hebben in een andere onderwijsbranche

Zij kunnen contact opnemen met de Kanjertraining 
om te overleggen of dit vergelijkbaar genoeg is om 
toch een licentie te krijgen.

Onderwijsondersteunend personeel zoals 
onderwijs assistenten, leraarondersteuners,  
orthopedagogen, ambulant begeleiders,  
logopedisten, administratieve krachten 
(zonder volledige lesbevoegdheid) 

Zij krijgen een bewijs van deelname. Ze mogen niet  
zelfstandig Kanjerlessen geven, wel assisteren onder  
verantwoordelijkheid van een bevoegde leerkracht.  
Wat wel gedaan kan worden zijn de Kanjerspelletjes 
zoals beschreven in het boek 99 Kanjerspelletjes of de 
Kanjerklapper. Verder het spreken van de Kanjertaal 
en het verwijzen naar de afspraken op de posters is 
zonder meer mogelijk.


