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 Hartkloppingen 

 Transpireren/zweethanden 

 buikpijn/diarree 

 vaak moeten plassen 

 snellere ademhaling (tot 

hyperventilatie toe) 

 hoofdpijn, misselijkheid 

 geen eetlust 

 slecht slapen 

 Slecht zelfbeeld 

 Chaotisch werken 

 Perfectionistisch met huiswerk 

 Concentratie problemen 

 Snel willen opgeven 

 Veel om hulp vrage 

 Snel moeten huilen bij tegenslag 

 

 

 

Wist je dat: 

Ongeveer 13 % van de 12 tot 14 jarigen faalangst heb-

ben. In elke klas zitten dus wel kinderen met een vorm 

van faalangst.  

Faalangst vaker voorkomt bij meisjes voorkomt dan bij 

jongens. Het komt ook voor bij kinderen 

die bovengemiddeld presteren.  

Herken je het? Met dichtgeknepen keel en snel hartslag 

ga je naar je spreekbeurt, proefwerk of  schriftelijke 

overhoring. Of je kunt niet slapen omdat je denkt aan 

het terugkrijgen van je cijfer morgen. Je voelt je onzeker 

en bang….voor een black-out of een onvoldoende. 

Faalangst is in feite een gebrek aan zelfvertrouwen, ne-

gatieve gedachten over leersituaties als een toets, 

spreekbeurt of toetsen. Deze negatieve gedachten heb-

ben een negatief effect op je gevoelens. DE gevoelens op 

hun beurt, maken je faalangstig en nemen je zelfvertrou-

wen weg. In feite maak jij, door negatief te denken, je-

zelf bang! 

Kijk eens naar dit voorbeeld: Het proefwerk nadert. Je 

hebt een keer een black-out gehad in het verleden. Je 

denkt daardoor dat het nu vast ook weer zal gebeu-

ren….Het gevolg is angst, waardoor je trillend en zwe-

tend aan je toets begint. En dat is geen goede zaak! 

 



Hier volgen alvast een aantal tips waar je mee kunt 

oefenen: 

Tip 1:  Ontspanning vermindert angstgevoelens: 

probeer daarom het leren en studeren af te 

wisselen met iets waar jij lekker van kunt 

ontspannen. Dat geldt ook voor het weekend. Je 

hebt dan geen school dus probeer leuke dingen voor 

jezelf te organiseren. Sporten, dagje shoppen, met 

vriendinnen afspreken.  

Tip 2:  Zorg voor regelmaat. Hoe meer regelmaat in 

dingen als nachtrust, eten, ontspanning en leren 

voor school, hoe beter je presteert! 

Tip 3:  Voel je de spanning oplopen tijdens een 

toets, stop dan liever even. Haal een aantal keer 

diep adem en probeer even aan iets te denken waar 

je van ontspant bijvoorbeeld je huisdier, de zon op 

je gezicht of  je favoriete tv serie. 

Tip 3:   Ben je een uitsteller? Zou je ook steeds 

andere klusjes en dingen doen, alleen maar om een 

excuus te hebben om niet te hoeven leren? Helaas, 

door dit vluchtgedrag krijg je alleen maar meer 

faalangst. De oplossing is een goede voorbereiding.  

Maak een goed planning van het te maken en leren 

huiswerk. Begin dus ook op tijd met leren voor 

toetsen.  

Nog een trucje om te leren of je jezelf goed hebt 

voorbereidt op een toets: 

1. voorspel je cijfer eens, na het leren. 

2. Voorspel je cijfer opnieuw, na je toets. 

3. Vergelijk je voorspelling met het uiteindelijke 

cijfer. 

 

Hier een aantal gedachten die een leerling met 

faalangst kan hebben: 

 

 Ik ben dom 

 Ik ben de enige met dit probleem 

 Fouten maken mag niet, anders lijk ik dom 

 Iets vragen aan de docent, bijvoorbeeld omdat 
ik het nog niet helemaal begrijp ,doe ik niet, 
want anders vinden de docent en mijn 
klasgenoten me dom. 

 Anderen vinden mij pas echt leuk/aardig als ik 
heel hoog scoor. 

 Als de docenten mij een compliment geven, 
menen ze die niet echt. 

 Wanneer de docent kritiek heeft op mijn werk, 
bedoelt hij eigenlijk dat ik dom ben. 

 Ik kies de moeilijk opdrachten dan kan 
niemand het kwalijk nemen als ik fouten maak. 

 Als ik zelf alvast zeg dat mijn werk waardeloos 
is valt de teleurstelling mee als de docent het 
gaat zeggen. 

 Als ik mijn proefwerk gewoon ‘vergeet’ kan ik 
ook geen fouten maken. 

 

Tijdens de faalangst reductie training ga je, samen 

met andere leerlingen die ook last hebben van 

faalangst, oefeningen doen die je beter leren om te 

gaan met jouw faalangst. 

 

Als ik een toets moet maken, woedt 

er een storm door m'n hersenen"  

Iedereen is wel eens ergens bang voor, angst hoort 

bij het leven. Angst is eigenlijk een hele nuttige 

emotie, want stel je voor dat je je bevindt in een 

gevaarlijke situatie, bijvoorbeeld in een brandend 

huis, dan stelt jouw lichaam zich in staat om direct 

actie te kunnen ondernemen, zonder dat je er eerst 

over na hoeft te denken. Echter, als je je in een 

situatie bevindt waarin niet direct gevaar dreigt en 

je brein denkt van wel, dan kan zo’n reactie erg 

vervelend zijn.  

Faalangst uit zich meestal op het moment dat je 

bang bent om ergens in te mislukken. Letterlijk 

vertaald als ‘bang om te falen’. Het verschil met de 

hiervoor omschreven angst is dat er bij faalangst 

niet direct een gevaar dreigt, maar dat je ideeën 

maakt in je hoofd van wat er zou kunnen gebeuren. 

Je brein maakt geen onderscheid tussen wat ‘echt’ 

is en wat ‘niet echt’ is. Je brein verwerkt het als iets 

wat echt gebeurt op dat moment en reageert 

daarop. Door de angst presteer je vaak onder je 

niveau. Je kan het wel, maar door de angst lukt het 

niet. 


