Kanjerbeleid LHV
De methodiek ” Kanjers in de sport” is direct afgeleid van de succesvolle
“kanjertrainingen” uit het onderwijs. Honderden scholen en duizenden onderwijzers
en onderwijzeressen werken volgens de methode. De methode wordt ook ingezet in
enkele (sport)bondsopleidingen en in het sportbuurtwerk.
Jeugdbegeleiders zijn enthousiast over de methode en passen de handreikingen van
de cursus graag en veelvuldig toe.
De Kanjermethode wordt vanaf de jongste jeugd toegepast binnen de vereniging
waarbij jeugdleden, ouders, trainers en coaches zich houden aan de volgende
KANJERAFSPRAKEN :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

We helpen elkaar
We vertrouwen elkaar
We lachen elkaar niet uit
Niemand speelt de baas
Niemand doet zielig
We hebben respect voor onszelf en voor anderen

De Kanjermethode werkt met de volgende typeringen voor het gedrag en karakter
van kinderen.
Zwarte pet type :
De baasspeler, eist respect, dwingt het desnoods hardhandig af.
Vindt de anderen vaak sukkels en iedereen moet doen wat hij/zij zegt.
Rode pet type :
De meeloper,neemt zichzelf en anderen nooit serieus. Als het maar lollig is. Lacht
anderen graag uit, is vaak in de buurt van de pestvogel want daar is rottigheid en dat
is lachen.
Gele pet type :
Vindt zichzelf een sukkel, de loser. Vindt dat anderen het altijd makkelijker hebben en
hoopt op de hulp van anderen. Zijn/Haar zelfvertrouwen is laag en kruipt snel in de
rol van slachtoffer.
Witte pet type :
Doet normaal, dat is niet braaf. Een kanjer is zeer zelfbewust en durft zijn mening te
geven. Kan een stootje hebben en vindt dat het niet nodig is om overdreven stoer of
grappig te doen. Vindt dat het goed gaat met hem/haar.

Met de Kanjerafspraken als rode draad binnen de vereniging willen we als trainers,
coaches en ouders de jeugd begeleiden in het verkennen van grenzen, het
incasseren van verlies, het omgaan met regels/afspraken en het samenwerken met
anderen.
Door fysiek, mentaal en sociaal vaardiger te worden, zullen onze jeugdleden zich
later in hun sportactiviteiten zelfbewuster ontwikkelen en zich meer bewust zijn van
algemene normen en waarden.
Kanjers in de sport zijn vol zelfvertrouwen, durven kritiek te geven en te ontvangen,
zijn kritisch en hebben veel gevoel voor samenwerken.
Van jeugdtrainers en –coaches wordt verwacht dat zij zich de methodiek van
“Kanjers in de Sport” met begeleiding van LHV eigen maken en toepassen.
De uitvoering van de methode is gericht op de jongste jeugd (t/m C) maar de
begrippen en afspraken gelden voor alle (jeugd)teams.
Binnen de vereniging is een kanjercoördinator actief. Hij/ zij kan zich laten assisteren
door andere coördinatoren (waaronder de jeugdcoördinator). De Kanjercoördinator
bewaakt de gehanteerde kanjerafspraken, de voortgang van de kanjerwerkwijze
binnen de jeugdafdeling en organiseert, daar waar nodig, kanjerbijeenkomsten,
ouder/kind avonden en eventuele scholing.
De kanjercoördinator heeft tevens een controlerende en signalerende functie en doet
regelmatig verslag van de bevindingen.
De kanjercoördinator legt verantwoording af aan het bestuur via de voorzitter van de
Technische Csommissie.
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