
Misschien herken je het: je weet zeker dat je kind goed geleerd heeft, bij het 

overhoren wist hij de meeste antwoorden, maar toch haalt hij een onvoldoende. 

Zelf baalt hij er ook fl ink van. Hij wist tijdens de toets de antwoorden opeens 
niet meer. Als hij niet geleerd zou hebben, is dit natuurlijk niet zo gek. Maar hij 

had zich juist zo goed voorbereid! Het lijkt erop dat je kind last heeft van 
black-outs als gevolg van een irreële angst dat hij het (weer) niet gaat redden: 

faalangst. 

Faalangst komt regelmatig voor, maar wordt niet altijd onderkend. De meeste 

kinderen zijn weleens zenuwachtig voor een toets. Dat is niet erg, want met 

een beetje spanning presteren we vaak beter. Bij een kind dat onvoldoendes 
haalt denken we ook niet meteen aan faalangst. Nee, we denken dat hij niet 

genoeg of niet op de juiste manier geleerd heeft. Bij een kind dat wel voldoen-
des haalt denken we al helemaal niet aan faalangst. Het kan echter zijn dat 
hij te hard, te veel en te lang leert en niet weet wanneer het goed genoeg is. 

Ook dat is faalangst.

Huiswerkbegeleiding helpt. Je kind leert hoe hij slimmer kan leren en zich 
optimaal voorbereidt op een toets. Maar soms is huiswerkbegeleiding niet 
genoeg. Voor deze kinderen is er vanaf april een faalangst training. Je kind 
leert hoe hij om kan gaan met zijn angst, hoe blokkades werken en hoe hij zijn 

gedachten, die aan het angstgevoel voorafgaan, kan veranderen. Hij leert dat 
hij het wel kan! 

KNAP! biedt vanaf april naast onder meer de training Leer Leren, 
huiswerkbegeleiding, bijles en examentraining ook een faalangst 
training. Meer weten? Neem vandaag nog contact met ons op.

Zandweg 143, De Meern

030 79 000 70

Poortland 59, Vleuten 

030 79 000 72

www.knapleren.nl

FAALANGST BIJ KINDEREN

ZIE JE WEL, IK KAN HET NIET!


