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Angst om te falen

,
Angst om te falen kan
z orgen voor mInd e.

Drs. T. de Vos- van der Hoeven

9""de p restatIes. een

Hel probleem komt vaak aa n hel licht bij een oudergesprek op school. De

negatIe f ze lfbeeld en
lich a melijke klathten_ Het

~raar

geen aan hel

belangr~k

het kmd te

gevoel te hebben dal de leening de slol loch wel erg moeilijk vindt De ouders lijn verbaasd ,

IS

want hebben altijd hel gevoel gehad dal hel kind de school makkelijk aan rou kunnen . MeI

leren omgaa n met de
angst_

andere woorden hel kind presteert ornler lijn ol haar nrveau.

Hel kan heel goed dal drt een
in en doel

n~t

gevo~

rs van te wein~ inzet Het kind heen er gewoon geen zin

lijn best Maar meestal rs dit

n~t

hel geval. Vaak zien we bij deze kinderen

laalafllJst Hel kind presteert ornler niveau om dat hijlzij bang ts niet goed genoeg te presteren
Een kind dat bang is om te la~m Lal vaak om moeilij kheden te vermijden nieuwe

~rstol

urt de

weg ga an. Ook kan het kind door de laaiangst lK:hamelijke ldachten krijgen en een hekel aan
school kunnen ontwikkeien .
Er kan onde=heid gemaakt worden tussen twee vormen van laalangst Bij de eerste vorm, de
actieve laaiangst, zien we dat de kinderen heel hard werf(en , niet in staat lijn wat alstand te
nemem van hun schooM'erf( en niet voldoende aan ontspann ing toekomen . Zij lijn voortdurend
bezig met hun prestaties en hebben artijd het gevoel dat het niet goed Ps. Bij de tweede vorm,
de

pass~e

laa iangst, zien we de kinderen die stoppen met werf(en omdat re te bang lijn voor

een eventueel teieurstellend resurtaat Hun angst zorgt ervoor dat re het liever niet proberen
dan dat re het verf(eerd doen
Het ka rakter van het kind bepaart hoe het met de angst om Lal gaan en hoe het kind de angst
urt. Een kind wat laalangstig ts en vrij gesklten van karakter Lal n~t wi llen praten over lijn
angsten en probiemen . Een alhankelijk kind Lal juist wel wi llen praten en steeds hu lp zoeken bij
anderen. Sommige kinderen proberen hun angst ook te verbergen. Bijvoorbeeid door
overdreven grappig te gaan doen ol heel stoer.
Door dat veel kinderen niet durven urt te komen voor hun laaiangst is het vaak voor de
burtenwerekl niet artijd duidelijk dat laa ia ngst een rol speert in de problemen die het kind heen
met het leren.
Kinderen met laaiangst hebben vaak een negatiel zetltJeeld en lijn er van overtu~ dat re
niets kunnen en niets weten . Als iets lukt wordt drt aan lactoren burten het kind toegeschreven.
zoa ls dat proelWerk was heel erg makkelij k ol die opdracht mochten we samen doen.
Mislukkingen daarentegen schrijn men wel aan
zichze~

zichze~

toe, waardoor het

negat~e

tJeekl van

wordt bevesUgd .

Faalangstige kinderen verwachten vaak veel van
vaak perlectklnistisch, re eisen te veel van

zichze~.

zicllre~

Kinderen met laaiangst lijn dan ook

en het ts eigen lij k noort genoeg. Hierdoor

kunnen kinderen in vele ve=hillende srtuaties tast hebben van laalangst
Bij de kinderen met actieve laaiangst zien we vaak dat dere kinderen

zichre~

heiemaal geen

tijd gunnen voor ontspann ing ol iets leuks. Steeds zijn re met school en huiswerf( bezig. Maar
ook de kinderen met passieve laaiangst kunnen vaak niet goed ontspannen omd at hun
l aaiangst voor stress zorgt
De angst om te laien kan ook lK:hamelijke klachten veroolUlken: hartkloppingen, ZW€ten ,
maagklachten, darmklachten, hooldpij n. slapekJosheld , hyperventilatie enlol trillen. Dere
klachten ontstaan doordat het kind onder veel spanning staat door de l aaiangst Daa rom ts het
belangrijk om zo snel mogelijk de laalangst te onderf(ennen en het kind te helpen dere te
overwinnen
Urt onderzoek blijkt dat ongeveer 20% van de

~rlingen

tijden s de eindexamens van het

voortgeret onderwijs lijdt aan laaiangst Tijdens het studeren raken re het overzicht kwijl. raken
in paniek door de hoeveelheid stol en het>tJen bij voorba at

negat~e

verwachtingen over de

uitslag van de examens. Spann ing voor het eindexamen Ps normaa l, echte angst duKli er toch
op dat er meer aan dan hand Ps dan een normaie examen -spanning .

Hoe kan met faalangst omg eg aa n w orden?
Bij la alangst speien de gedachten van het kind een belang rijke rol. Het kind heen negatieve
gedachten over zichre~ en de taak die hij ol lij moet gaan doen. Drt ieldt tot gevoelens van te
kort schieten , waa rdeloosheid en angst Vaak lijn de gedachten die kinderen met laaiangst
hebben.reer negatieve gedachten die ook niet reëel lijn. Door dere gedachten te veranderen
en reeler te maken kan het gevoel wat achter de laalangst lil va ak weggenomen worden ,
waa rdoor de laalangst sterf( alneemt Dere kinderen moeten een reëler tJeeid krijgen van hun
prestaties en meer rellVertrouwen krijgen. Daa rn aast helpt het vaak het kind te ieren hoe het
bijvoorbeeld een proelWerk kan benaderen. Vaak zien we dat het kind

zo angstig is dat het de

eerste vraag niet weet te beantwoorden. Drt verstertd het gevoel het niet te kunnen en
verstertd de angst Door het kind eerst eens rustig alie vragen te laten bekijken ontdekt het
kind bepaalde vragen wel te weten . De angst neemt dan wat al, het kind ontspant wat en ook
de andere vragen blijken dan vaak minder moeilij k dan in eerste instantie gedacht werd . Ook Is
het belangrijk om. zodra de l aaiangst opduikt, te proberen te ontspannen . Door even de pen
neer te leggen. de armen langs het lijl te laten hangen en even diep <Klem te halen. kan vaak
de eerste angst overwonnen

Wat ou ders kunnen doen
In de eerste plaats kunnen de ouders het kind he lpen bij het leren ontspannen en het leren
benaderen van een proelWerf( De ouder heen ook veel invloed op het rellvertrouwen van het
kind .Door het kind posrtiel te benaderen en de nadruk te

~gen

op wat goed gaat. krijgt het

kind een posrtiever retltJeeid .
Daarnaast kunnen de ouders in de gaten houden dat het kind ook aan lijn ontspanning
toekomt, door duidelij ke alspraken te maken over wanneer het huiswerf( gemaakt wordt en
wanneer er ontspannen wordt Een kind wat heel veel tijd aan het huiswerf( besteed lijkt heel
positiel, maar drt hoen het niet te lijn. Er moet ook ruimte zijn voor ontspanning .

Stlmu~r

het

kind na een bepaalde tijd andere dingen te doen, zoals hobby's ol sporten, ook wanneer het
aangeen nog lang niet ktaar te lijn. Probeer hem ol haar al te leiden met andere
ontspannende bezigheden.
Ook ts het belangrijk om met het kind te praten over de l aalangst Ma ak het kind duidelij k d at
het niet de enige Ps. Veel mensen hebben tast van laaiangst Maak duidelijk hoe l aalangst
wertd: het lij n ie eigen gedachten over de verwachte prestaties en niet het 'niet kunnen' die
maken dat ie angstig wordt Dere gedachten komen vaak niet overeen met de werf(elij kheid .
laat het kind oog houden voor wat het werf(elij k kan en help het reële eisen te stellen.
Daa rnaast ts het goed om het kind te hel pen bij een goede

stud~oorbereid i ng

te plannen en

zich daa r ook aan te houden. Wanneer het ieren wordt urtgesteid wordt daarmee de kans op
paniek groter. De ouders hebben ook een voorbeeidlunctie. Zij geven het goede voorbeekl
door te taten zien dat zij ook wel eens louten maken ol ergens niet goed in zijn en dat zij hier
soepel mee om gaan. laat zien dat dan de wereld niet verg aat Juist in stressvolie perioden is
het belangrijk het kind posrtiel te benaderen en te benadrukken waa r het goed in Ps, waa rdoor
het meer rellVertrouwen krijgt
Als de l aaiangst toch blijn kan contact worden opgenomen met de school. In het basfsonderwijs

met de groepsleerkracht en in het voortgeret onderwijs met de vakdocent, de mentor ol de
~rl i ngtJegeieider.

De meeste schoien besch ikken over vragen lijsten om de diagnose

'I aalangsl" te stellen en hebben een trainingsprogramma om leerlingen te leren omgaan met
laaiangst

Spanning mag. maa r angst hoeft niet
Faalangst ieidt tot prestaties onder het niveau van het kind, een neg atiel retltJeekl .
onrekerheid en vaak lK:hamelij ke klachten. Het Ps dan ook goed om als ouder ol

~rf( racht

alert

te lijn. Wat spann ing is normaal bij opdrachten en proelWerf(en op school. Maar drt moet niet
de prestaties van het kind gaan ondermijnen en moet niet veranderen in angst Het is dan
belangrijk in te grijpen en het kind te leren met lijn ol haar angst om te gaan.
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