
1 
 

 
de Harten Academie 

groeien in zelfvertrouwen en assertiviteit 

Faalangst de Baas! 
 

 
Voor wie 
  
Faalangst de Baas! is een faalangstreductietraining voor kinderen vanaf 8 jaar.  
 
Faalangst komt veel voor. Uit wetenschappelijk onderzoek (de Bruijn, 2011) is gebleken dat 
een op de tien leerlingen in het basisonderwijs in Nederland last heeft van faalangstige 
gevoelens.  
 
Er zijn drie soorten faalangst:  
 

➢ Cognitieve faalangst = angst voor het reproduceren van kennis en vaardigheden  

➢ Sociale faalangst = angst om afgewezen te worden door anderen of situaties die 
belangrijk zijn voor het kind.  

➢ Motorische faalangst = angst bij activiteiten waarbij je je lichaam moet bewegen.  
 
Deelnemers volgen de training om onderstaande redenen: 
 
♥ Ik ben vaak bang om fouten te maken. 
♥ Ik voel me gespannen als ik een prestatie moet leveren. 
♥ Ik twijfel vaak over wat ik kan. 
♥ Ik voel me heel gespannen als ik omga met anderen en ik ben bang dat ze me niet 
 aardig zullen vinden. 
♥ Ik vind het heel moeilijk om met kritiek om te gaan. 
♥ Ik heb moeite om met nieuwe of onbekende situaties om te gaan 
♥ Ik ben soms heel boos op mezelf als iets niet lukt of als ik kritiek krijg 
 
 
Inhoud 
In de training wordt geleerd hoe jij je zelfvertrouwen kan vergroten en kan omgaan met 
situaties die faalangst oproepen.  
 
We gaan naar aanleiding van een vragenlijst een LEERWENS bedenken: Waar zou jij graag 
in willen groeien en aan willen werken, zodat jij meer vertrouwen krijgt in je kunnen en meer 
kunt ontspannen. We kijken wat jij nodig hebt.  
Je gaat oefenen door uitdagingen aan te gaan en je doet dat in kleine stappen. Als iets lukt 
krijg je daar zelfvertrouwen van. Dat helpt je met de volgende stap. Na elke bijeenkomst krijg 
jij een paar opdrachten voor thuis. Deze bespreken we weer in de volgende bijeenkomst. 
 
Oplossingsgerichte aanpak 
We gaan niet heel diep in op de oorzaak van problemen, maar we gaan vooral samen 
zoeken naar:  ‘hoe kan jij jezelf helpen in faalangstsituaties’, zodat jij je sterker gaat voelen. 
We gaan dus op zoek naar praktische oplossingen die je ZELF in kan zetten buiten de 
training en ik geef tips aan je ouders / verzorgers om jou zo goed mogelijk bij te staan in je 
leerproces.  
 
De lessen zullen bestaan uit 
 

- Theorie doornemen 
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- Ontspanningsoefeningen 
- Visualisatie oefeningen 
- Ademhalingsoefeningen 
- Creatieve opdrachten 
- Rollenspelletjes     
- Werken met helpende gedachten 
- Leerpunten en vaardigheden trainen 
- Huiswerkopdrachten en een werkboek  

 
Je krijgt o.a. inzicht in: 
- eigen belemmeringen en hoe het werkt als je angstig of onzeker bent.  

- oorzaken, signalen en vaardigheden die je kunt inzetten om faalangst de baas te zijn.  

- je eigen kracht, eigenheid en talenten. 
 
Je gaat oefenen met:  

- ontspannen en ademhaling  

- weerbare lichaamstaal en duidelijk en rustig stemgebruik  

- presenteren voor een groep  

- actief beïnvloeden van gevoelens  

- zelfcontrole en het de baas worden over je gevoelens en de situatie  

- opbouwen van eigenwaarde, zelfbeeld en zelfvertrouwen  

- concentratie  
- positief denken, andersom denken en helpende gedachten  
- kritiek geven en ontvangen  

- opkomen voor jezelf: eigen mening geven, nee zeggen, zeggen waar je last van hebt, 
meedoen en omgaan met buitensluiten, omgaan met pestgedrag  

- probleem oplossen en hulp vragen  
 
Evaluatie 
De les start met het bespreken van de gemaakte thuisopdrachten en tijdens de les 
bespreken we de oefeningen en opdrachten na. Zo oefen jij met het herkennen van je 
gedachten en gevoelens en leer je deze te verwoorden. Daarnaast krijg je de gelegenheid 
om je eigen mening te geven. Je mag altijd aangeven om oefeningen te herhalen als je daar 
behoefte aan hebt. Er is altijd een eindevaluatie met de deelnemer én ouder/verzorger.  
 
Lesopbouw 
 
De duur van een les is mede afhankelijk van de deelnemer en duurt rond 60-90 minuten. 
Bij een individuele training wordt altijd op maat gewerkt. De onderstaande lesonderdelen van 
de groepstraining vormen de basis.  
 
- Wat is faalangst 
- Sterke lichaamstaal 
- Gevoelens 
- Kwaliteiten 
- Complimenten 
- Ontspannen  
- Helpende gedachten 
- Praatje maken  
- Meedoen 
- Per ongeluk & expres 
- Eigen mening geven en nee zeggen 
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- Drie manieren van reageren: sub-assertief, assertief, agressief 
- Zeggen waar je last van hebt  
- Reageren als een ander last heeft van jou  
- Problemen oplossen 
- Hulp bieden 
- Hulp vragen  
 

De training omvat: 

• Een intakegesprek en vragenlijst   
• Bijeenkomsten van 60-90 minuten 
• Werkmap 

 
Ouders / verzorgers 
Ouders en verzorgers worden betrokken bij de training en krijgen tips hoe ze jou het beste 
kunnen ondersteunen.  
Ouders kunnen zelf ook een training volgen als daar behoefte aan is (zie onder). 
 
 

Contactgegevens: 

Bonnie de Ligny 
Assertiviteitstrainer – omgaan met pesten & faalangst 
Gevangenpoortsteeg 14 
1135 AE Edam 
T: 06 - 23589776 
e: bonnie@hartenacademie.nl 
 
Ik bied ook een online training Omgaan met Faalangst aan voor jongeren vanaf 16 jaar en 
volwassenen. Leren in je eigen tijd en in je eigen vertrouwde omgeving. Meer informatie is te 
vinden op: www.hartenacademie.nl/omgaanmetfaalangst 
 
Mijn bijscholing tot trainer omgaan met faalangst heb ik in 2013 genoten bij Mirelle Valentijn, 
trainer en docente bij Stichting Omgaan met Pesten.  
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