
WERKBOEK bij faalangst kaartset



Lieve jij,

Ik vind het heerlijk dat je besloten hebt om aan de slag te gaan rond faalangst. Heel wat 

kinderen en jongeren worden geconfronteerd met een faalangstmonster. Zij hebben meer 

dan ooit onze hulp nodig om hen de tools in handen te geven om hun faalangstmonster 

op dieet te zetten.

Deze kaartset over faalangst is een laagdrempelige en speelse manier om rond faalangst 

aan de slag te gaan. Dit werkboekje bevat een aantal extra oefeningen en zelfs een leuke 

kleurtekening voor de kinderen.

Waar mag je deze kaartset gebruiken?

Achter deze kaartset zitten uren research en ontwikkeling. Ik wil je dan ook vragen om 

zowel de kaartset als dit werkboek enkel voor jezelf te gebruiken en de kinderen thuis, 

in de klas of in je praktijk. Heeft één van je collega’s of een vriend interesse in deze 

materialen, verwijs hen door naar de website van ’t Zonnekind.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige 

vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever (t Zonnekind).

Aanvulling op de kaartset

Ik schreef samen met Steven Gielis ( Zitdazo vzw) het boek “Ik kan het nog niet:  

leren omgaan met faalangst”. Dit boek is een mooie aanvulling op deze kaartset.  

Je kan beiden natuurlijk los van elkaar gebruiken en inzetten. Het boek heeft als doel 

om kinderen van de lagere school aan te zetten om stappen te ondernemen om hun 

faalangstmonster kleiner te maken. De overlapping tussen de materialen is minimaal 

zodat je ze beiden afzonderlijk of samen kunt inzetten.

Hoe dit werkboek gebruiken?
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Uniek faalangstprogramma 

’t Zonnekind ontwikkelde een uniek faalangstprogramma voor (onderwijs) professionals 

bestaande uit:

• Een online cursus “Faalangst in de klas”: je zet de eerste stappen om kinderen  

en jongeren met faalangst beter te begrijpen

• Faalangst Specialist opleiding: in deze opleiding leer je HOE je concreet en creatief  

aan de slag kunt gaan in je klas of praktijk om faalangstmonsters op dieet te zetten

• Faalangst Expert opleiding: deze opleiding biedt je de tools om rond leren aan  

de slag te gaan want faalangstmonsters houden niet zo van nieuwe dingen en  

remmen kinderen en jongeren af.

• De extra materialen zoals deze kaartset en het boek ‘Ik kan het (nog) niet:  

leren omgaan met faalangst

Neem gerust een kijkje op de website van ’t Zonnekind voor meer informatie over  

deze opleidingen.

Ik wens je heel veel plezier met deze kaartset. Ik ben altijd benieuwd naar je feedback met 

betrekking tot het gebruik van deze kaartset. Je mag ons altijd je feedback bezorgen op 

welkom@tzonnekind.com en wie weet ontvang je dan wel een leuk kadootje     .

Vanessa Lauwers

Faalangstmonsterstrijdster
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Met deze kaartset wilt Vanessa Lauwers meer aandacht geven aan de duizenden kinderen 

en jongeren die met faalangst kampen. Ze nodigt je uit om samen met je kind, leerling(en) 

of coachee aan de slag te gaan en de faalangstmonsters kleiner te maken. Deze kaartset 

biedt enerzijds een psycho-educatief luik over faalangst en anderzijds de nodige 

handvaten om kinderen te helpen de eerste stappen te zetten om hun faalangstmonster 

kleiner te maken. De leren-van-proberen kaarten zetten aan tot actie.

Vanessa Lauwers is kind & jongerencoach, bezielster van ’t Zonnekind en opleider van 

(onderwijs) professionals met één missie: kinderen laten stralen. Faalangst vormt haar 

specialisatie op professioneel vlak maar ook als ervaringsdeskundige. Vanessa begeleidde 

zelf heel wat kinderen met faalangst. Ze schreef samen met Steven Gielis het boek “Ik kan 

het (nog) niet: leren omgaan met faalangst”. Daar is deze kaartset een prima aanvulling op. 

Je kan uiteraard de kaartset ook zonder het boek gebruiken. 

 

Vanessa Lauwers
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Kinderen met faalangst gaan hun best doen om fouten te vermijden. Ze gaan moeilijk(ere) 

opdrachten uit de weg omdat ze er van overtuigd zijn dat ze het toch niet kunnen. Het 

faalangstmonster fl uistert hen in: je kunt het niet, je bent niet goed genoeg, je bent dom… 

De kaarten hebben als doel om faalangst bespreekbaar te maken en om kinderen tools in 

handen te geven om hun faalangstmonster kleiner te maken.

De kaartset is bedoeld voor kinderen uit het lager onderwijs. Als ouder, leerkracht, 

ondersteuner of coach ga je SAMEN met het kind aan de slag. Het staat je vrij om bij de 

kaarten door te vragen. Doe zelf ook mee met de opdrachten. De kaartset kan ook in de 

klas gebruikt worden.

Hoe gebruik je de kaarten?

Deze kaartset bestaat uit 35 kaarten.

1 kaart met uitleg

4 wie-ben-ik kaarten: 
ontdek de hoofdrolspelers in het verhaal van het faalangstmonster

10 wist-je-dat kaarten: 
psycho-educatieve vraagstelling rond faalangst

20 leren-van-proberen kaarten: 
Deze kaarten zetten het kind aan tot ‘actie’ om het faalangstmonster 
kleiner te maken.

Je kan de kaartset ook in de klas of in een groepje gebruiken.

Instructies bij de kaartset
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Wie ben jij? Teken of plak hier een foto van jezelf.
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Fanclub Maak een tekening van de mensen die je helpen, ondersteunen 

of aanmoedigen.
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Buddy’s schild

De Leren-van-proberen kaarten zijn er om je te helpen om stappen te zetten  

om je faalangstmonster kleiner te maken. Elke keer als je een opdracht van een  

Leren-van-proberen kaart voltooid hebt, mag je op dit schild een hartje in kleuren.

Geniet van elke opdracht die je doet, ook al is ze misschien een beetje spannend.  

Het helpt je om je faalangstmonster elke keer weer een beetje kleiner te maken

Proficiat! 
Je bent goed 
op weg om je 

faalangstmonster 
klein te 
maken.
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Kleuren maar!
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Superheld
Teken of schrijf wat jouw verborgen 

superkracht is waarmee jij je 

faalangstmonster gaat verslaan.
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Iedereen kan toveren, ook jij!

Het faalangstmonster zorgt ervoor dat je soms niet meer zo goed weet wat jouw 

kwaliteiten of positieve eigenschappen zijn. Deze toverflesjes zullen je helpen om je 

faalangstmonster kleiner te maken.

In elke toverflesje schrijf of teken je een positieve eigenschap die jij hebt. Bijvoorbeeld: 

lief, enthousiast, doorzetter, trots, dromerig, fantasierijk, zorgzaam, stoer, grappig, 

vriendelijk… Bedenk gerust zelf andere positieve eigenschappen die bij jou passen en zet 

ze in een toverflesje. Je mag de toverflesjes ook inkleuren en/of versieren.

Als het faalangstmonster komt aanzetten, dan pak je een flesje, drink je het (in je 

gedachten natuurlijk) leeg en hopsa jij hebt toverkracht om met die positieve eigenschap 

je faalangstmonster kleiner te maken.

© 2023, ‘t Zonnekind - Dit werkboek is exclusief voor de trotse bezitter van de Faalangst Kaartset van ‘t Zonnekind en mag niet worden  
vermenigvuldigd of nagemaakt worden naar derden toe. Enkel te gebruiken in je eigen klas, praktijk of thuis.



Leer in 3 maanden hoe je samen met kinderen & jongeren 
faalangstmonsters kleiner maakt

’t Zonnekind ontwikkelde een unieke methode om met kinderen en jongeren met 

faalangst te leren omgaan. In de opleiding tot faalangst specialist wordt je opgeleid tot 

“faalangststrijder” m.a.w. hoe jij de Buddy van de kinderen kunt worden om samen met 

hen hun faalangstmonster kleiner te gaan maken.

De opleiding biedt je concrete en creatieve werkvormen aan waarmee je onmiddellijk aan 

de slag kunt gaan om faalangstmonster op dieet te zetten.

De opleiding is gericht op (onderwijs) professionals die werken met kinderen en jongeren 

tussen 5 en 18 jaar.

www.tzonnekind.com/faalangst-specialist-opleiding

Zonnekind faalangst programma
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Laat kinder en str alen

Zonnekind Huis
Betekomsestraat 98A
3128 Tremelo
welkom@tzonnekind.com

Maatschappelijke zetel: 
Maria Coolstraat 76
2223 Schriek
Ondernemingsnummer BE0666.814.325

www.tzonnekind.com


