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Voorwoord
 
Voor je ligt het Ebook Faalangst bij kinderen.
Faalangst bij kinderen komt veel voor. Zowel jongens als meisjes kunnen er veel
last van hebben. Bij ongeveer 1 op de 10 basisschoolkinderen is er sprake van
faalangst. 
 
In mijn praktijk zie ik regelmatig kinderen die hier last van hebben. Faalangst kan
je echt in de weg zitten, bijvoorbeeld op school, maar ook tijdens het beoefenen
van een sport en in sociale situaties. Ikzelf heb er ook jarenlang mee geworsteld,
maar door het mezelf aanleren van verschillende tools heb ik er gelukkig geen
last meer van. Je kunt je faalangst dus onder controle krijgen. Dit gun ik jouw kind
ook. Dat hij of zij weer met plezier naar school gaat of naar de sporttraining en
zich vertrouwd voelt in contact met anderen. 
 
In dit Ebook wil ik je wat vertellen over wat faalangst is, welke drie verschillende 
 vormen er zijn, wat de symptomen van faalangst bij kinderen zijn en geef ik een
aantal adviezen voor jou als ouder. Tevens leg ik je uit wat ik met mijn praktijk,
KellyCoacht, voor jouw zoon of dochter kan betekenen. 

 
Veel liefs,

Kelly
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Wat is faalangst?  
Faalangst is een vorm van angst die ontstaat als er een taak moet worden
volbracht waarbij je wordt beoordeeld of waarbij je het gevoel hebt te moeten
presteren. Je bent bang dat het je niet gaat lukken en die angst werkt
belemmerend. Kinderen die last hebben van faalangst ontlopen het liefst situaties
waarin er iets van hen verwacht wordt. Dit maakt de angst alleen maar groter. 
 
Kinderen met faalangst denken vanuit een negatief gedachtepatroon en hebben
vaak een negatief zelfbeeld. De angst dat het gaat mislukken overheerst alles en
dit bepaalt hun denken. Een bepaalde vorm van spanning is nodig meer alert te
zijn en je beter te kunnen concentreren om tot betere prestaties te komen. Bij
faalangst slaat de spanning om in een angst tot mislukking. Er wordt over
faalangst gesproken als een kind er dusdanig veel last van heeft dat het kind
geblokkeerd raakt. Er kan ook een black-out ontstaan, oftewel een (tijdelijke)
geheugenblokkade waarbij je niet meer logisch kunt nadenken. Als er een succes
wordt behaald, wordt dit niet toegeschreven aan zichzelf  (de taak was te
makkelijk, het was toeval dat het me lukte), maar mislukking wordt juist wel
toegeschreven aan zichzelf. 
 
Kinderen die last hebben van faalangst, kunnen hier veel hinder aan ondervinden.  
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Drie soorten faalangst
 
 
Er zijn drie vormen van faalangst, die zowel afzonderlijk van elkaar als
overlappend kunnen voorkomen. 
 
Cognitieve faalangst:
Dit is de meest voorkomende vorm van faalangst en deze treedt met name op op
school. Je kind is dan bang om een negatieve beoordeling te krijgen van de juf of
meester, ouders en bijvoorbeeld klasgenoten. Je kind vindt het dan moeilijk om te
laten zien wat hij of zij heeft geleerd, bijvoorbeeld bij een toets.
 
Sociale faalangst:
Bij deze vorm van faalangst maakt je kind zich druk om afgewezen of negatief
beoordeeld te worden  door anderen. Je zoon of dochter houdt zich dan erg
bezig met hoe er over hem of haar wordt gedacht. Er kunnen gedachten komen
als: "ze zullen me vast uitlachen" en de sociale vaardigheden kunnen dan
geblokkeerd raken. 
 
Motorische faalangst: 
Dit is de angst om fouten te maken bij het uitvoeren van lichamelijke handelingen,
zoals sport (het nemen van een penalty bijvoorbeeld) , maar ook bij gym, tekenen
of schrijven. Het kind raakt helemaal verkrampt door de angst om te falen. 
 
Het komt ook voor dat er een combinatie van deze drie vormen optreedt bij je
kind. Dit zie je bijvoorbeeld terugkomen bij het houden van een spreekbeurt, wat
veel kinderen erg spannend vinden. 
 
Kinderen kunnen op een verschillende manier met hun faalangst omgaan,
namelijk op een actieve of op een passieve manier. Bij de actieve vorm werkt het
kind extreem hard en streeft naar een zo goed mogelijk resultaat. Hij of zij
besteedt veel aandacht aan huiswerk. Je kind zal waarschijnlijk ook veel stress
ervaren door de druk die ze voelen. 
Bij de passieve vorm heeft het kind het idee dat zijn inspanning niet zal bijdragen
aan een beter resultaat. Ze werken slordig en bereiden zich niet voor. Uit angst
om teleurgesteld te worden beginnen ze niet aan de taak.  Kinderen kunnen last
hebben van uitstelgedrag en gaan situaties uit angst vermijden. 
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Symptomen van faalangst 
Hoewel kinderen op een verschillende manier met hun faalangst omgaan, zie je
wel overeenkomsten in de symptomen die ze laten zien. 
Je zou de volgende kenmerken bij je kind kunnen ontdekken: 
 
Gedragsmatige reacties:
- sterke behoefte aan het horen van positieve verwachtingen
- vaak om complimenten of bevestiging vragen
- onzeker aan een nieuwe taak beginnen/moeilijke dingen uit de weg gaan
- clownesk gedrag om de eigen faalangst te overschreeuwen
- gedachten hebben als: "ik kan het niet" en "ik mag geen fouten maken". 
- heel veel tijd aan zijn of haar huiswerk besteden
- huilen of boos worden als iets niet lukt
- slecht tegen kritiek kunnen
- met tegenzin naar school of sport gaan
- contact met anderen uit de weg gaan. 
 
 Lichamelijke reacties:
- een rood hoofd krijgen
- vlekken in de nek krijgen
- transpireren
- vaak moeten plassen
- hoofdpijn
- buikpijn
- misselijk
- diarree
 
School is bij uitstek de plaats waar prestaties verwacht worden en daarom is het
van groot belang dat kinderen zich veilig voelen op school. Het hebben van
faalangst kan een enorme invloed hebben op het welbevinden van je kind.
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Coaching van kinderen met faalangst
Het is belangrijk om faalangst bij kinderen vroegtijdig aan te pakken. Hoe
eerder je erbij bent, hoe minder gevolgen het kind overhoudt aan de
faalangst. Door middel van een faalangsttraining bijvoorbeeld. De training is
gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie, welke gericht is op het
corrigeren van denkfouten en verkeerde overtuigingen. Je probeert dan de
niet-helpende of disfunctionele gedachten op te sporen en te vervangen door
realistische gedachten die wel helpend zijn.
 
Tijdens de training komen verschillende onderdelen aan bod, waaronder:
 
Gevoelens herkennen en benoemen:
Het is belangrijk dat kinderen hun gevoelens herkennen en benoemen. De
vier basisgevoelens zijn hierbij het belangrijkst: boos, blij, bang en verdrietig.
Spelenderwijs gaan we hiermee aan de slag. 
 
De vier G's:
Gedachten bepalen welke gevoelens een kind ervaart en welk gedrag het
vervolgens laat zien. Stapsgewijs leren kinderen een schema in te vullen om
op deze manier inzicht te krijgen in hun gedachten. Hierbij proberen we niet-
helpende gedachten om te buigen in helpende-gedachten. Ik noem ze ook
wel rode en groene gedachten. Dit loopt als een rode draad door de training. 
 
 
 
 
Spanning herkennen en leren ontspannen:
Angstige kinderen bouwen spanning op in hun lichaam. Dit kan een kind op
verschillende manieren merken, door bijvoorbeeld te gaan verkrampen,
verkeerd adem te gaan halen, buikpijn krijgen etc. Het is belangrijk dat
kinderen zich bewust worden van het voelen van deze spanning. Dan kunnen
er vervolgens ontspanningsoefeningen worden toegepast. 
 
Het geleerde toepassen in de praktijk:
In vrijwel iedere bijeenkomst komt het kijken naar jezelf door middel van
reflecteren op gebeurtenissen terug. Ook worden spannende situaties,
stapsgewijs, geoefend in de praktijk. 

" I k  h e b  h e t  n o g  n o o i t  g e d a a n  d u s  i k  d e n k  d a t  i k  h e t
w e l  k a n "

~ P i p p i  L a n g k o u s ~
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Tips voor ouders
Als ouder kun je op verschillende manieren helpen om je kind te
ondersteunen met zijn of haar faalangst:
 
#1 Geef zelf het goede voorbeeld
 
#2 Verwachtingen managen 
 
#3 Herken en erken de faalangst bij je kind
 
#4 Geef als ouder niet teveel hulp aan je kind 
 
#5 Laat je kind succeservaringen opdoen
 
#6 Beloon het proces in plaats van het resultaat
 
#7 Fouten maken mag
 
#8 Geef de juiste complimenten
 
Tijdens de training gaan we dieper in op deze tips en hoe je deze in kunt
zetten voor je zoon of dochter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
              



Ik ben Kelly, getrouwd met Gerben en moeder van twee heerlijke kinderen. In mijn
praktijk in Apeldoorn bied ik kinderen en hun ouders graag een luisterend oor, stel ze
op hun gemak en breng ze een stap verder in hun ontwikkeling.  Ieder kind heeft
kwaliteiten en talenten in zich. Als coach vind ik het erg belangrijk om te denken in
oplossingen in plaats van in problemen. Samen met de kinderen en ouders kijk ik naar
de aanwezige kwaliteiten en hoe deze nog beter benut kunnen worden. Met een
positieve en open blik probeer ik de kinderen een stap verder te helpen.
 
Denk je dat een faalangsttraining iets voor jouw kind is? Twijfel dan niet om contact
met me op te nemen. Het is altijd mogelijk om een vrijblijvend kennismakingsgesprek
in te plannen. In dit gesprek kan je terecht met je vragen en kun je kijken of je een klik
krijgt met mij als coach.
 
Veel liefs,

Kelly
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