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Kanjertraining
De Kanjertraining is een
sociale vaardigheidstraining
bestemd voor ouders/
opvoeders en hun kinderen.
De training helpt ouders en
kinderen om positiever en
met meer zelfvertrouwen
naar zichzelf en anderen te
kijken en van daaruit te
handelen. De Kanjertraining
leert je jezelf en de ander te
respecteren en leert je je
eigen gevoelens beter te
uiten.

Voor wie?

Voor kinderen tussen de 5 en
12 jaar, die wat “onhandig”
zijn, die zich anders voelen of
die anders doen dan andere
kinderen, die er niet bij horen
of denken er niet bij te horen.
Dit kan verschillende redenen hebben:

- te verlegen zijn

- te agressief[
- sociaal “vaak de plank”
mis slaan
- onverschillig zijn

Er worden trainingen
gegeven voor:

- vaak niets serieus nemen
- jezelf overschatten of
- juist onderschatten
- gepest worden of juist
- andere kinderen pesten

. kinderen van 5 t/m 8 jr.
. kinderen van 8 t/m 12 jr.

In Nederland hebben al duizenden kinderen met bovenstaande problemen met succes een Kanjertraining
gevolgd. Kinderen en hun
ouders krijgen handvatten
om in sociale situaties in de
praktijk beter te kunnen handelen. Zij leren op een positieve en constructieve manier
om te gaan met andere
meningen en gedragingen.
De Kanjertraining is vooral
een praktisch middel om sociale verhoudingen binnen
een groep te verbeteren. De
training werkt minder goed
voor hyperactieve kinderen
en kinderen met psychiatrische problematiek. Voor hen
kan de training wel ondersteunend zijn.

Werkwijze

De Kanjertraining bestaat uit
10 lessen van anderhalf uur.
De ouders/ opvoeders worden actief bij de training betrokken. De trainingen worden gehouden 1 keer in de
14 dagen eventueel op vrijdagavond.

Locatie

De training wordt gegeven in:
wordt nader bekend
gemaakt.

Wie verzorgen de training?
Trainingsdata:
Kinderen 5-8 jaar
Sept/Okt 2019
Kenmerk: SCH-2019/01
Kinderen 8-12 jaar
Sept/Okt 2019
Kenmerk: SCH-2019/02

De training worden gegeven
vanuit de Pedagogische
Praktijk Kind en Ouder te;
wordt nader bekend gemaakt.

Er zijn nu 3 collega’s die
allen zijn opgeleid door
G. Weide van het
Kanjerinstituut te Almere

De trainers zijn:

RBCZ licentie
N.V.V.S. speltherapie
AGB Zorgverlener
AGB Praktijk

Bertha van den Brink,
speltherapeut, oudergezinsbegeleider en jarenlang
trainer speelpraatgroep BJZ.

Lid van:

Kosten:

De kosten voor het
intakegesprek bedragen
€. 70,00 en voor de training
€. 420,00 per kind.
Alle prijzen zijn incl. BTW.
Aanmelden kan via de website mocht u geen internet
hebben belt u dan met
tel. 0561 - 856701

INTERESSANTE INFORMATIE:
WEBSITE: WWW.PPKO.NL / E-MAIL: INFO@PPKO.NL
ZIE OOK: WWW.KANJERTRAINING.NL
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