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WAT JE ZAL 

ONTDEKKEN 

TIJDENS DIT 

WEBINAR

Wat faalangst is

Kenmerken van 
faalangst

5 Tips bij het 
omgaan met 
faalangst

JOUW DOEL

P A U L O  C O E L H O  - A U T E U R
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Faalangst is een vorm van angst. Het is de 

angst dat je niet voldoet aan de gestelde 

verwachtingen. Je bent bang om te falen, 

bang om fouten te maken. Faalangst is 

gekoppeld aan een situatie waarin er dingen 

van je verwacht worden. Op school, tijdens 

de gymles, bij een toets, en examens.

Cognitieve faalangst is ALTIJD 

gekoppeld aan een taak, een 

opdracht of een prestatie.

Enkele lichamelijke kenmerken:

• blozen

• hartkloppingen

• zweten

• hoofdpijn - buikpijn - misselijk

• trillen

• slecht slapen
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Gedrag kan veranderen:

• stil, teruggetrokken, afzonderen

• clownesk gedrag

• vertonen vluchtgedrag

• maakt negatieve opmerkingen over zichzelf

• concentratieproblemen --> blackout

Emoties:

• radeloos

• machteloos

• verdrietig

• boos / gefrustreerd

Kinderen met faalangst denken 

vanuit een NEGATIEF 

ZELFBEELD en leggen de fout 

bij ZICHZELF.
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KENMERKEN:

• 'Ik kan het niet'

• Afwachtende houding, niet eerst proberen

• Voortdurend hulp nodig hebben

• Snel opgeven als het niet lukt

• Veel bevestiging nodig

• Bepaalde oefeningen niet willen doen

• Niet willen meedoen in groep

• Niet naar school willen of met tegenzin gaan

ONTSPANNING
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LICHAAMSBEWEGING

ERKENNING

LEREN 

LOSLATEN
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DENKKADER MOET 

VERANDEREN

19

20

21



14-12-2020

8

www.tzonnekindacademy.com

FAALANGST BIJ 

KINDEREN
Online verdieping voor ouders:

• wat is faalangst;

• welke soorten faalangst;

• herken de faalangst bij jouw kind;

• de denkpatronen;

• welke impact heeft faalangst;

• praktische handvatten om jouw 

faalangstig kind te ondersteunen

Vanaf 

januari 

2021

speciale 

lanceringsvoorwaarden

FAALANGST 

IN DE KLAS

Online verdieping voor leerkrachten:

• wat is faalangst;

• welke soorten faalangst;

• de verschillende types leerlingen met 

faalangst;

• hoe pak je faalangst in de klas aan;

• denkpatronen van faalangstige kinderen

• praktische tools en documenten om meteen 

in te zetten in jouw klas;

• Werkboek met alle bijlagen om mee aan de 

slag te gaan.

Vanaf 

januari 

2021

speciale 

lanceringsvoorwaarden

www.tzonnekindacademy.com
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