
 
 
 
 

 
 
 
 
Tip: Geef het kind de ruimte zichzelf te mogen zijn en geef zelf het goede 

voorbeeld. 

 

 

In de eerste nieuwsbrief heb ik aangegeven u wat meer te zullen vertellen over 

de vier verschillende typen van gedrag.  

 

“Witte pet gedrag” - tijger 
Met dit kind is te praten. Het pest, schreeuwt en scheldt niet; is behulpzaam en 

te vertrouwen. 

De “witte pet” wordt in de Kanjertraining aangeduid als “de tijger, de kanjer”. De 

kans is groot dat dit type kind respect heeft voor zichzelf en voor de ander. 

De witte pet wil een goed mens zijn, groepsgenoten voelen zich veilig bij het 

gedrag van de witte pet. 

 

 “Gele pet gedrag”- konijn, bangerik 
Het kind dat dit gedrag laat zien wil niet opvallen in de groep. Het pest en 

schreeuwt niet en gedraagt zich verlegen stil en bang. 

Het heeft een diep verlangen erbij te horen, maar vindt snel alles eng.  

De kans is groot dat kinderen die dit gedrag vertonen denken: ik ben niks, een 

ander is toch beter, niemand begrijpt mij.  

 

 
 
 
 
 



 
 
“Rode pet gedrag”- aap 
Dit gedrag wil opvallen in de groep en stelt zich daarom uitdagend op en doet dat 

door uit te lachen en vervelende opmerkingen te maken. Dit gedragstype neemt 

geen enkele verantwoordelijkheid en is absoluut niet te vertrouwen. 

De rode pet wil “eerbij horen” en doet dat door stoer te doen op een vervelende 

manier. De rode petten lopen vaak de zwarte petten achterna en laten zich ook 

sturen door de zwarte petten. 

 

“Zwarte pet gedrag” – pestvogel 
Dit gedragstype wil de baas zijn. Hij/zij doet dit door te intimideren, te 

manipuleren, angst aan te jagen,te bedreigen en conflicten op te zoeken. Dit 

gedragstype wil alles zelf bepalen, maar is vervolgens nergens verantwoordelijk 

voor. Bij de zwarte pet horen de volgende uitspraken:”ik hou van ruzie, ik ben de 

baas, ik ben de beste”. 

 

Ieder kind heeft verschillende vormen van gedrag in zich, in verschillende 

situaties zie je ook verschillend gedrag. Een kind is daarom niet wit,zwart, rood 

of geel, hij/zij  laat op een bepaald moment het rode of zwarte gedrag zien. 

 

Les 2  

In deze les gaat het over ‘iets aardigs zeggen’. 

Aan de orde komen: aardige dingen zeggen over jezelf, aardige dingen zeggen 

over een ander, wat zijn goede en slechte complimenten, welke gevoelens gaan 

samen met het geven en ontvangen van complimenten. 

 

Prentenboeken 

Wij moeten elkaar leren te accepteren en te respecteren, hoe groot de 

onderlinge verschillen soms ook zijn. In de prentenboeken die hieronder worden 

genoemd, is juist de kracht van het verschil waardoor het samen leven en het 

samen werken tot opmerkelijke resultaten leidt. Misschien een idee om thuis 

eens te lezen en/of voor te lezen. 
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