
 

 

Wat is faalangst?  

 Faalangst treedt op in situaties waar een taak moet worden volbracht  
 Dit brengt spanning teweeg  
 Men heeft angst voor:  



 
• Het mislukken op zich en de gevolgen ervan.  

 Teleurstellen van de ouders, vrienden, leerkracht  
 Uitgelachen worden, belachelijk gemaakt worden,  
 Bang om genegenheid/geborgenheid te verliezen  
 Angst voor angst, buikpijn, misselijkheid, flauwvallen…  
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Redenen/risicofactoren  

 Té drukke agenda, teveel activiteiten  
 Té hoge verwachtingen (school, ouders, maatschappij..)  

 Minder kinderen in het gezin, moeten het „goed‟ doen  
 Minder structuur en voorspelbaarheid -gebrek aan „veiligheid‟.  
 Kinderen zijn vaker op zichzelf aangewezen.  
 Verhoogd verantwoordelijkheidsgevoel bij kinderen, kinderen krijgen ook meer verantwoordelijkheid, 
beslissingsrecht  
 Aantal faal-ervaringen  
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Faalangst & zelfvertrouwen: iets „speciaals‟?  

langst heeft te maken met: De situatie waarin je moet presteren De taak die je moet 

uitvoeren Hoe je over jezelf en de anderen denkt Hoe je omgeving reageert fvertrouwen 

krijgt soms een deuk tijdens de  

puberteit maar verdwijnt daarna meestal spontaan.  

Faalangst is niet het probleem van het kind/de jongere alléén… iedereen zit mee in de boot  
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“Soorten faalangst” 
 

Cognitieve faalangst “Hersenwerk” Sociale faalangst Motorische faalangst Combinaties  
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Hoe ontstaat faalangst ?  

“De aard van het beestje”  

 Kind geeft betekenis aan succes of pech  
  Perfectionisme  
  Loyaliteit  
  Kwetsbaarheid  
 

 „Predispositie‟ (somber, panikeren…)  



 „Nature and nurture‟  
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Hoe ontstaat faalangst ? 
 

 
De taak die moet worden uitgevoerd  

Wijze waarop de taak wordt gegeven Negatieve ervaringen met gelijkaardige taken Inschatting van de 

moeilijkheidsgraad Situatie waarin de taak wordt geleverd Gevolgen van het mislukken van de taak..  
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Denken 
 

 

“Tunneldenken” 

Perfectionisme en fiasco (oei oei) 

Vergelijken met anderen, zichzelf lager 

 

inschatten 

Piekeren en concentratiemoeilijkheden 

Attenter voor het negatieve „antenne‟ 



Psychologische boekhouding loopt mank 

Cognitieve blokkering -> “black-out” 
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Denken  

 • Awareness  
 • Waarvan zijn we ons bewust?  

 Confirmation bias  
 

• Het op zoek gaan naar bevestiging van wat men al denkt, weet….  
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Gevoelens  

 Minderwaardigheidsgevoelens “Ik ben…”  
 Zelfvertrouwen “Oei als dat maar goed gaat..)  
 Verlegenheid  
  Driftbuien  
 Snel gefrustreerd, prikkelbaar  
 Depressieve gevoelens  
 Zeer gevoelig voor negatieve opmerkingen  
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Gedrag  

Rustig, teruggetrokken, tranerig  

Nerveus, onrustig Clownesk gedrag, overdreven brutaliteit Mijden/weglopen/dichtklappen bij moeilijke 

situaties Nagelbijten Traag werken Chaotisch werken Negatieve uitspraken over zichzelf Overdreven lang en 

detaillistisch studeren Veel bevestiging vragen, kijken hoe anderen het doen …  
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Van: “Wat is er toch mis” Naar: “Wat heeft ie nodig?”  

Duidelijkheid over hetgeen er van hen gevraagd wordt. Regelmatig horen hoe men zijn/haar werk vindt 

Positieve verwachtingen over de prestaties Een sfeer waarin „leren‟ mogelijk is, dus ook „mislukken‟ 

Overzichtelijkheid bij het verrichten van nieuwe taken Tijd om nieuwe dingen/opdrachten/vragen te 

verwerken Voorbereidingstijd (nemen ze mentaal zelf! – dromen)  
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Wat kunnen ouders doen ? 
 



 

 Erkennen dat kind angst en stress kan 
hebben. Kinderen zijn niet per definitie 
gelukkig. 
 
  Het probleem delen in een steunende relatie  
 Mislukken mag, het hoort bij het leven 
(veiligheid, geborgenheid) 
 
  Positieve kenmerken van kind benoemen (maar ook de minder goede).  
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Wat kan de leerkracht doen ?  

Overzichtelijke opbouw van de les  
 Welke zijn de doelstellingen? Kerndoelstellingen?  

 Hoe gaan we die proberen te bereiken?  
 Wat wordt er concreet van de leerling verwacht?  
 Hoe kan de leerling de les leren?  
 Hoe kan de leerling de prestaties evalueren ?  
 

 Controleer of de leerling het begrepen heeft Bijtijds en intensief contact met ouders Geen huiswerk 

juist voor het belsignaal  
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Specifieke hulp  

Wanneer de angst frequent voorkomt Wanneer dagelijkse steun blijkbaar niet helpt Wanneer 

kind/jongere /gezin lijdt Wanneer „normale‟ activiteiten niet meer lukken  

Kies voor een aanpak waar zowel kind/jongere, jij als ouder(s) én de school bij betrokken is Kies 

voor gezond verstand  
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