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Samenvatting 
 
De Sportkanjerclub is een fantastische plek voor kinderen die sociaal onhandig, 
verlegen, afhankelijk of (verbaal) agressief zijn. Vaak gaat deze onhandigheid samen 
met motorische achterstand. Voor deze kinderen is het niet altijd mogelijk om succesvol 
lid te zijn of te blijven van een sportvereniging. Dat is jammer, want onderdeel uitmaken 
van een vereniging kan juist voor deze kinderen erg zinvol zijn.  
 
De Sportkanjerclub is er ook voor kinderen die nog meer uit de sport willen halen. 
Zelfvertrouwen, assertiviteit, teamspirit en zelfstandigheid zijn vaardigheden die 
ontwikkeld kunnen worden. De Sportkanjerclub werkt met materialen en activiteiten 
gebaseerd op twee beproefde methodes: 
 
1: De sociaal-emotionele interventie sportkanjermethode. Uitgaande van de methodiek 
die ontwikkeld is door het instituut voor kanjertraining. Deze methode wordt veelvuldig 
in het onderwijs gebruikt en is erkend door het NJI (erkenning “theoretisch goed 
onderbouwd”). 
 
2: De motorische interventie ‘Zorg voor beweging’ van van Gelder & Stroes, uitgaande 
van het observatiesysteem ‘de 4 –ssen’ of ‘ 4-skillstest’. Beschreven in de publicatie 
‘Zorg voor beweging’  
 
Sportkanjerclub 
In de Sportkanjerclub wordt gewerkt volgens het “Plesazere” principe: 
Plezier, Samenspelen, Zelfstandig en Reflectie. Het sportaanbod is op maat waardoor 
iedere deelnemer kan meedoen en niemand “buitenspel” staat.  
 
Een les heeft een vaste structuur. Er wordt begonnen met een Sportkanjer warming-up, 
gevolgd door een bewegingsrijke kern en afsluitend de Sportkanjer cooling-down. Per 
Sportkanjerclub kan de sportkern (kleur) verschillen. Er zijn Sportkanjerclubs die 
verschillende bewegingsactiviteiten (takken van sport) aanbieden, maar ook 
Sportkanjerclubs die zich specialiseren in één activiteit (judo, voetbal, gymnastiek etc.) 
Tijdens de warming-up en coolingdown worden Sportkanjerspelletjes gedaan die 
samenwerken, zelfvertrouwen en betrouwbaarheid stimuleren.  
 
De Sportkanjerclubs zijn er in verschillende organisatievormen. Zo zijn er 
Sportkanjerclubs die samenwerken met een school en alleen toegankelijk zijn voor eigen 
leerlingen. Andere Sportkanjerclubs zijn opgezet in samenwerking met een 
sportvereniging. Veel van de Sportkanjerclubs zijn voor iedereen toegankelijk. In alle 
situaties is er sprake van een intensieve samenwerking waardoor er kansen zijn voor de 
samenwerkingspartners om ook de reguliere lessen of trainingen te versterken 
 
Er zijn meerdere uitvoeringsvormen (varianten) mogelijk. Uitgangspunt is de 
basisvariant van de Sportkanjerclub, daarnaast is er de min en plus variant. Een en 
ander is afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de lokale initiatiefnemer en de 
doelgroepen waarop het initiatief is gericht. 
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Activiteitenprogramma 
Het programma bestaat uit een cyclus van minimaal 15 lessen. De deelnemers worden 
begeleid door deskundige docenten of sportinstructeurs en experts op sociaal-
emotionele ontwikkeling. De lessen zijn telkens opgebouwd op basis van één lesthema. 
Voorbeelden van thema’s zijn: samen afspraken maken, (sport)kanjergedrag, elkaar 
helpen, elkaar vertrouwen en ‘Ik ben een sportkanjer’. Het programma biedt vooral veel 
ruimte om te spelen, te sporten en te bewegen. De Sportkanjerclub stimuleert het 
kennen en vergroten van (motorische) mogelijkheden. 
 
De Sportkanjerclub streeft ernaar dat zoveel mogelijk kinderen doorstromen naar het 
reguliere sportaanbod. Samenwerking met lokale sportaanbieders is een belangrijk 
element . Door het gevarieerde aanbod is er ook sprake van een sportoriënterende 
werking. 
 
Sportkanjertrainers 
De begeleiding is in handen van sportkanjertrainers die over actuele (ervarings-) 
kennis over sport en bewegen beschikken. Daarnaast zijn ze goed ingevoerd in het 
ontwikkelen van sociale vaardigheden en zijn ze in staat de motorische ontwikkeling van 
kinderen te stimuleren. De sportkanjertrainers zijn door de stichting Sportkanjers en 
“van Gelder in beweging” opgeleid en maken gebruik van de kennis van beide organisaties 
 
 


