
“ik verpruts 
het altijd”

Faalangst bij Kinderen
Wat is faalangst? 
‘Een problematische vorm van angst als toestand die zich op cognitief, motorisch en/
of sociaal gebied voordoet bij het leveren van prestaties en die deze prestaties meestal 
in negatieve zin beïnvloedt’

Faalangst is een bekend begrip, veel mensen 
hebben last van faalangst. Ook kinderen 
hebben faalangst.  Wanneer een kind faal-
angst heeft, is dat heel vervelend want het 
kind wordt er door beperkt. Het kind kan niet 
de dingen doen zoals hij dat graag zou willen 
doen en het geeft het kind vaak een onzeker 
en angstig gevoel. Gelukkig kan faalangst 
middels de juiste begeleiding verholpen 
worden. 

Actieve faalangst
Kinderen met actieve faalangst zijn  zo bang 
om fouten te maken dat ze extreem hard 
gaan werken om fouten te voorkomen. 
Passieve faalangst
Kinderen met passieve faalangst zijn ook 
bang om fouten te maken maar ze hebben 
het idee dat het toch geen zin heeft om 
zich er voor in te spannen. Deze kinderen 
worden vaak gezien als ongemotiveerd of lui 
in plaats van dom. Deze kinderen presteren 
vaak onder hun kunnen. 

Soorten faalangst
Voor welke soort situatie, gebeurtenis of 
prestaties het kind faalangstig is, verschilt 
per kind. De vaardigheden waarvoor een kind 
faalangst kan ontwikkelen kunnen we indelen 
in 3 soorten:   
• Cognitieve faalangst heeft te maken met 

het weten; angst om te falen/ het niet goed 
te doen  bij het maken van een proefwerk 
of  wanneer het kind een vraag moet 
beantwoorden  in de klas. 

• Motorische faalangst heeft te maken 
met doen; angst om te falen bij gymles, 
dansuitvoering, tenniswedstrijd.

• Sociale faalangst heeft te maken met in 
contact zijn met andere mensen. Kinderen 
zijn bang om afgewezen te worden wanneer 
het kind fouten maakt in de sociale omgang. 



“wat zullen ze 
wel niet van 
mij denken”

Gevolgen van faalangst

Lichamelijk
Wanneer er sprake is van faalangst treden er 
een aantal lichamelijke reacties op. In de prak-
tijk betekent dit dat kinderen onrustig gaan 
wiebelen op hun stoel of trillen met de benen 
omdat ze, de energie die eigenlijk bedoeld is 
om te vechten of vluchten, niet kwijt kunnen. 
Ze krijgen geen hap door hun keel, zijn mis-
selijk, hebben echt buikpijn of hoofdpijn. Met 
andere woorden de lichamelijke reacties kun-
nen zo heftig zijn dat het kind echt ziek is van 
angst.

Cognitief
Door de angst neemt het denkvermogen af en 
kunnen kinderen last hebben van een black-
out. Kinderen met faalangst denken: 
- Dat ze de enige zijn met hun moeilijkheid. 
- Dat mislukkingen aan het kind zelf ligt. 
- Eens mislukt, altijd mislukt. Het kind denkt 

negatief. 
- Alleen maar aan het proefwerk dat ze over 

drie dagen hebben of aan een andere situa-
tie waarvoor ze bang zijn om te falen.  

- “Hoe kan ik er voor zorgen dat ik niet mee 
hoef te doen”.  Wanneer je vlucht kun je ook 
niet mislukken.

Emotioneel
Faalangst heeft alles te maken met hoe een 
kind zich zelf ziet en waardeert: zijn zelfbeeld. 
De boodschap die een kind met faalangst zich 
zelf geeft is “Ik ben niet ok”. 

Kinderen met faalangst hebben een negatief 
zelfbeeld. Bijvoorbeeld bij het behalen van 
een slecht cijfer zal een kind met een negatief 
zelfbeeld zeggen “Zie je wel, ik kan er niets 
van”. 

Hoe komt mijn kind van zijn faalangst af?
Kinderen met faalangst hebben last van 
 gedachten die hun funtioneren in bepaalde 
 situaties bemoeilijken. Middels  Rationele 
Emotieve Therapie (RET) kunnen die 
 gedachten worden omgezet naar helpende 
gedachten.  Deze therapie is een  effectieve 
 manier om kinderen met faalangst te 
 begeleiden binnen integratieve counseling. 

Welke begeleiding uw kind nodig heeft,  hangt 
af van de hulpvraag van uw kind. Geen enkel 
kind is het zelfde. Integratieve counseling kan 
uw kind hierbij helpen. 

Praktijk Marike le Large biedt integratieve 
counseling (waaronder rationeel  emotieve 
therapie) aan kinderen en jongeren van 4 
-18 jaar.  Wanneer u meer wilt weten over 
 faalangst of u bent op zoek naar de juiste  
 begeleiding voor uw kind, neemt u dan gerust 
contact op met Marike le Large.
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