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Positieve bevestiging van het sensitieve kind



Faalangst herkennen is van 
belang bij het ondersteunen 
van jonge kinderen. Faalangst 
kan al vanaf jonge leeftijd 
worden waargenomen. 
Positieve bevestiging helpt bij 
het voorkomen van faalangst.

Een vriendelijke 
grondhouding is van groot 
belang als het gaat om het 
begeleiden van hoog sensitieve 
kinderen in je klas.

Hoe meer je weet hoe 
makkelijker je leert! Leren gaat 
makkelijker naarmate je meer 
weet. Je hebt een fundament 
nodig met basisfeiten en kennis 
zodat je steeds makkelijker 
nieuwe kennis en feitjes gaat 
verbinden met wat je al weet.

1. Leren gaat ook makkelijk als 
je snapt wat je moet leren.

2. Leren gaat makkelijk als je iets 
leert dat aansluit bij wat je al 
weet.

3. Leren gaat makkelijk als je er 
betekenis aan kunt geven.

4. Leren gaat makkelijk als je 
geïnspireerd bent. Dan kun je 
je aandacht namelijk goed 
richten. 

Is er geen of weinig inspiratie dan 
is het moeilijker om met je 
aandacht bij de lesstof te blijven. 
Je dwaalt makkelijker af, droomt 
weg.
Alle eerste keren zou je als 
leerkracht hier rekening mee 
kunnen houden.
Als je weet dat je iets nieuws 
aanbiedt zorg je er dus voor dat je 

extra tools gebruikt: naast de 
gebruikelijke instructies over wat 
de bedoeling is, laat je eerst zien 
wat de bedoeling is, je doet het 
vervolgens samen, dan laat je de 
leerlingen het zelf doen en 
vervolgens evalueer je wat ze 
hebben geleerd zodat je kunt 
checken of ze het werkelijk hebben 
begrepen. Want iets begrijpen is 
erg belangrijk. Evalueren is 
terugspiegelen van innerlijke 
processen.

Pas als je iets echt begrijpt wordt 
nieuwe informatie opgeslagen in 
het lange termijn geheugen. Het 
heeft betekenis gekregen. Je zult 
informatie om die reden in de 
toekomst gaan gebruiken. 

Zodra je vergeet te checken of de 
kinderen het echt hebben begrepen 
zal een deel van de klas de 
informatie niet aarden in zichzelf 
en blijft de informatie 
‘rondzweven’.  Als dit vaker 
gebeurt is het hoofd van deze 
kinderen vol met losse eindjes. Op 
zichzelf staande details die nergens 
mee verbonden kunnen worden 
blijven rond cirkelen in hun hoofd. 
Zodra informatie is verinnerlijkd 
(geaard) krijgt het een plekje en 
kunnen ze het loslaten. Het komt 
dan vanzelf weer omhoog als het 
nodig is.

Faalangst bij kinderen kan 
ontstaan als je kinderen iets 
laat doen dat:

• te lang duurt;
• als de opdracht te vaag is;
• te moeilijk is;
• of waar ze te weinig tijd voor 

hebben.

Wees concreet als je een opdracht 
geeft. Blijf er bij en wees 
consequent. Als je iets vraagt, 
verlang dan ook dat het af is straks. 
Als je opdracht hanteerbaar is dan 
zal dat lukken. Is je opdracht te 

veel van het goede dan zal het kind 
iets bedenken om er onder uit te 
komen. Dan kun je bijstellen. 
Check tussendoor of het lukt. Biedt 
hulp aan. Geef het kind de keuze. 
Geef het de tijd om iets te doen. 
Als het kind er klaar voor is, begint 
het. Als het iets werkelijk wil, dan 
lukt het beter. Vraag: ik zie dat je 
nog niet begonnen bent? Wat heb 
je nodig om het te doen?
Als het kind een gevoel heeft dat 
er een vrije keuze is, zal het beter 
presteren. Spreek het kind aan op 
zijn kwaliteiten. Ik weet dat je dat 
goed kunt, wil jij dat doen? Zoek 
naar de mogelijkheden in plaats 
van de beperkingen. Het lukt niet. 
Maar wat kan het kind wel? Wat 
heeft het nodig? Hoe weet het dat 
het bezig is het te krijgen of de 
opdracht te doen?

Wat kun je doen om het kind te 
helpen om meer zelfvertrouwen 
te krijgen?

Stel een haalbaar doel vast. Zodra 
je te hoge eisen aan het kind stelt 
kun je het mechaniek van de 
faalangst in gang zetten. Je kunt je 
doelen altijd uitbreiden! Zo help je 
het kind om zichzelf te overstijgen. 
Uitdagingen zijn uiteraard wel 
nodig om iets te kunnen 
overstijgen! Bescherm het daarom 
ook weer niet te veel.

Bied visuele informatie aan 
bij instructies en uitleg, 
gebruik het digibord of het 
schoolbord om je woorden te 
ondersteunen.

Hoogsensitieve kinderen 
denken creatief. Door hun 
associaties denken ze vaak te 
ver door. Dit levert tijdsdruk 
op en twijfelend gedrag. 
Het zijn over het algemeen 
visuele leerlingen. Kijken gaat 
dus voor luisteren. Belevend 
leren kan helpen!

Faalangst
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Hoe herken je faalangst?

Er kan een kloof zijn tussen denken en doen, maar ook tussen willen en kunnen. Als er geen goede 
balans is tussen de vaardigheden van het kind en wat er verwacht wordt van het kind, ontstaat er 
disbalans. Er wordt wel gesproken over faalangst in dit verband, maar eigenlijk is er dus geen 
evenwicht tussen willen, moeten, kunnen en doen. 

Hoe herken je disbalans?
Clownsgedrag (zichzelf overschreeuwen) 
Druk worden (zichzelf overschreeuwen) 
Pro actief gedrag (controle) 
Steeds bevestiging wensen (doe ik het goed) 
Niet opletten als er iets wordt uitgelegd 
Tegendraads reageren (oppositioneel gedrag) 
Wegduiken of zich verstoppen
Niets durven vragen 
Zich niet kunnen concentreren als er uitleg is, of als een instructie wordt gegeven 
Instructies niet kunnen opvolgen 
Doen alsof je het erg druk hebt met iets anders 
Uitstelgedrag 
Aan duizend en één andere dingen denken i.p.v. aan wat er moet gebeuren 
Heel veel vragen of juist niet 
Passief afwachten

Als leerkracht kun je een paar dingen doen:

Positief bevestigen. 
Het kind de tijd geven. 
Niet te ingewikkelde dingen laten doen. 
Niet te veel informatie tegelijk geven. 
Het kind niet van alles tegelijk laten doen. 
Een rustige omgeving verzorgen. 
Momenten van herstel (rust) aanbieden. 
Zelf het goede voorbeeld geven.	
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Hoe komt het dat (hoog) sensitieve, prikkelgevoelige kinderen meer blijk kunnen geven van 
faalangst?
Sensitieve kinderen zijn vaak visueel ingesteld. Ze leren wellicht vooral door te kijken hoe iets gaat. Als er geen 
beeld wordt aangereikt missen ze mogelijk aansluiting. Aangereikte beelden moeten passend zijn en niet al te veel 
associaties oproepen.

Ze zijn vaak makkelijk afgeleid: door alle prikkels vanuit de omgeving, maar ook door wat ze innerlijk ervaren en de 
extra fysieke sensaties die ze beleven. Aron spreekt van een “rijke innerlijke wereld”.

Ze hebben soms minder tijdsbesef, schatten de tijd die ze hebben voor een werkje vaak verkeerd in.
Omdat ze graag met goed werk voor de dag komen willen ze extra hun best doen.
Hun verbeeldingskracht en associatieve vermogen zorgen ervoor dat er verschillende 
antwoorden mogelijk zijn, met multiple choice vragen zullen ze daarom soms moeite 
hebben. Ook raken ze wellicht de weg kwijt door datzelfde associatieve vermogen. 
Zouden ze nu dit bedoelen, of dat? 

Hun versterkte zintuigelijke waarneming en de reflectie daarop spreken ook een 
woordje mee. Alle zintuigen zitten aan/in het hoofd. Hun lijf is ook helemaal ingesteld 
op ervaren. Bij sterke overprikkeling krijgen de hersenen ineens te veel prikkels te 
verwerken waardoor ze uit balans kunnen raken. Hun rijke manier van reflecteren 
(alles aan elkaar verbinden, in geuren, kleuren, beelden, herinneringen denken) geeft 
ook een rijke innerlijke wereld. Net als bij schrik is er een sterke fysieke sensatie, die 
even kortsluiting veroorzaakt. De kinderen stoppen dan met denken en raken verloren 
in alles wat ze voelen en ervaren.

Door wat hierboven staat begrijpen we al wat meer van de problemen die ze tegen kunnen komen.
Je concentreren lukt het best als je inspiratie voelt. Als je iets goed begrijpt zul je makkelijker bij je werk kunnen 
blijven met je aandacht. Als je iets doet wat je interesse heeft zul je niet zo makkelijk worden afgeleid door alle 
prikkels die er zijn om je heen of die je innerlijk ervaart

Schrik
Dat de kinderen makkelijk schrikken kan te maken hebben met het vermogen in een lichte trance te zijn. Ze kunnen 
met hun aandacht verbonden zijn met hun innerlijk beleefde wereld, of met alles wat ze ervaren. Ze ervaren 
onbewust. Een plotseling hard geluid, een harde stem die bestraffend op hen overkomt, of de sensatie die ze voelen 
als ze merken dat ze een fout hebben gemaakt, of dat ze die zullen gaan maken omdat iets moeilijk is, zorgt in deze 
trance-ervaring voor de schrikmomenten. Ze nemen taal vaak letterlijk en vatten feedback daarom op als kritiek.
De houding van degene die met ze werkt dient dan ook altijd vriendelijk te zijn. Een neutraal gezicht zorgt 
vaak voor onrustgevoelens: de juf of meester zou best een boos op me kunnen zijn... Glimlach dus vaak en 
gebruik een lichte toon als je de kinderen wijst op een vergissing, of als je ze wilt bijsturen. 4



De houding van degene die met sensitieve kinderen werkt dient altijd vriendelijk te zijn. 
Een neutraal of gefronst gezicht zorgt vaak voor onlustgevoelens: “De juf of meester zou best eens 
boos op me kunnen zijn...” Glimlach dus vaak en gebruik een lichte toon als je de kinderen wijst 
op een vergissing, of als je ze wilt bijsturen. Ook schrik ligt op de loer. Onverwachte reacties van 

jouw kant leveren een schrik effect op.

Voorspelbaarheid tijdens het werk met 
het kind.
Over het algemeen kun je  het volgende schema 
aanhouden tijdens het werken met kinderen: 

1. Vertel wat het kind gaat doen.
2. Doe het eerst samen of doe het voor als het 

de eerste keer is.
3. Oefen.
4. Herhaal. 
5. Evalueer: wat heb je geleerd?

Laat het kind een oefening altijd een keer zelfstandig 
doen of iets navertellen.
Geef vervolgens positieve feedback.

Luisteren naar het kind als positieve 
bevestiging.

• Let op je eigen houding. 
• Maak oogcontact, maar zoek een balans in het 

oogcontact.
• Heb aandacht, laat dit merken.  
• Wees geaard.
• Adem rustig.
• Geef af en toe de bevestiging (‘gasgevers’) dat je 

het begrijpt. Hmm, Oké..., ik snap het...

Vat af en toe samen want:
• Je checkt of je iets goed hebt begrepen.
• Je ordent het (wijdlopige) betoog van het kind.
• Je bewijst ermee dat je goed hebt geluisterd.
• Je stimuleert het kind iets te vertellen over zijn 

belevingswereld.
•
De 4 seconden regel. 
Laat uitspreken. Wacht even voor je reageert. Zo geef 
je het kind de kans om nog iets te vertellen, aan te 
vullen, te verbeteren.  Ook heb je zo zelf meer tijd om 
je reactie te bepalen.

Interrupties maken het kind onzeker en geven het de 
indruk dat wat het vertelt voor jou oninteressant is. 
Ook wil het kind wat je eerder vroeg, en het al 
geformuleerde antwoord onthouden.

Wees kort en bondig. Gebruik niet al te ‘beeldende’ 
termen. 

Gebruik je eigen woorden als je samenvat, zo vergroot 
je de woordenschat van het kind. Blijf wel concreet. 

Communicatie:
Verbaal, non-verbaal, energetisch.
Woorden delen iets mee. Maar je deelt ook iets 
mee door de toon waarop je het zegt, je 
gezichtsuitdrukking erbij en je houding. 
Energetisch straal je ook nog iets uit. (Als je in 
deze communicatievaardigheden balans uitstraalt 
ben je congruent.)

Valkuilen in de communicatie.
Ontkenning
‘Juf, ik heb het koud.’ 
‘Hoe kom je daar nou bij? Het is hier helemaal 
niet koud. Trek anders je jas  maar aan.’

Invulling
‘Je bedoelt zeker.... ‘
Te snel reageren omdat je op grond van de 
gegeven informatie vermoedt wat het kind wil 
zeggen.  Je reageert dan vanuit je eigen 
wereldmodel.
Te snel reageren omdat je zelf een beelddenker 
bent en het helemaal voor je ziet.

Het kind niet uit laten praten
“Altijd als ik iets belangrijks wil vertellen, krijg 
ik geen tijd” (Peter 8 jaar)

Eigen model opdringen
‘Je weet toch dat dat zo niet lukt? Dat moet je 
anders doen.... ‘(je nodigt niet uit...)

In vragende vorm opdrachten geven
‘Wil je je jas ophangen?’ (de instructie wordt er 
niet uitgefilterd)
(‘Ik wil graag dat je je jas ophangt.’)

Zonder verdere uitleg iets opdragen
Sta nou eens stil! (waarom?)
(‘Ik wil dat je stilstaat.’)

Gebrek aan congruentie:
Je overtuigingen, houding en uitstraling staan 
haaks op elkaar en ondersteunen je verbale 
communicatie met het kind niet.
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Ken de positieve kwaliteiten van 
het kind tegenover je. 

Hij is goed in...... Hij kan heel 
goed....... Zijn interesse is…. 

Zo krijg je een positief beeld van 
het kind. Kijk ook eens naar alles 
wat tot nu toe goed gegaan is en 
benoem dat voor het kind. Zo help 
je het om  zich bewust te worden 
wat het al wel heeft bereikt. Veel 
kinderen vergeten de resultaten 
die ze eerder hebben geboekt.  Als 
anderen ongevraagd kritiek 
hebben, vertel dat deze kritiek dan 
niet als een persoonlijke afwijzing 
is bedoeld, maar dat ze de kritiek 
als iets van de ander kunnen zien. 
Iedereen bekijkt de wereld door 
een eigen bril. Dat kan wel eens 
een heel andere bril zijn dan die 
van jou. Is hun visie werkelijk 
beter? Check de kritiek op 
realiteitsgehalte! ‘Klopt het dat ik 
het niet goed deed? Hoe weet ik zo 
zeker dat ze me stom vinden?’

Geef complimenten, minder op de 
resultaten en meer op hoe werd 
gewerkt! Leer het kind luisteren 
als je zegt: geweldig dat je dat 
kunt, of dat je dat deed! Probeer 
ook de bijbehorende gevoelens te 
laten ervaren en benoemen. Wat 
voel je als iets goed gaat? Trots, 
tevreden? Probeer samen met het 
kind zoveel mogelijk naar de 
positieve dingen te zoeken in wat 
anderen zeggen. 

Laat het kind onderzoeken wat 
anderen doen om vol vertrouwen 
door het leven te gaan. Kijk samen 
wat het kind daarvan ook zou 
willen ervaren en onderzoek 
samen hoe het dat voor elkaar kan 
krijgen. Probeer ook eens het 
gebrek aan zelfvertrouwen in 
anderen te helpen herkennen? 
Kinderen denken vaak dat ze de 
enige zijn die zich zo voelen. Soms 
spiegelen ze de angst van anderen 
en hun eigen strategie wordt dan 
in werking gezet. Zonder het te 
weten stemt het 
kind zich 
misschien te veel 
af op anderen, is 
het onbewust 
alert op 
gevoelens en 
emoties van 
anderen. Niet 
alles wat je voelt is van jou. Er is 
altijd interactie met de omgeving. 
Een uitgestelde reactie op een 
situatie verzinnen lukt steeds beter 
vanaf een jaar of acht. 

Kinderen leren heel veel in de 
eerste basisschooljaren. Faalangst 
ontstaat soms al in groep 1 en 2. In 
groep 3 en 4 neemt de kans sterk 
toe. Juist de sensitieve kinderen 
met een sterk visueel ruimtelijk 
vermogen, hebben vaak moeite om 
de verbaal linguistische (talige) 
wijze van lesgeven te volgen. Of ze 
zijn nog te speels en te jong, en niet 
rijp genoeg om cognitief aan de 
slag te gaan.  

Vroege leerlingen maken meer 
kans om faalangst te ontwikkelen. 
Ze missen dan veel in de eerste 
paar groepen, en zouden eigenlijk 
een inhaalslag moeten maken als 
ze iets ouder zijn en veel beter 
kunnen plaatsen wat er werd 
aangeboden.

Tot slot:

Faalangst lijkt vooral samen te 
hangen met (zelf)kritiek.Of 
anderen laten ons voelen dat we 
minderwaardig zijn, of er is in 
ons zelf een kritisch stemmetje 
aanwezig dat maakt dat we ons 
minderwaardig voelen. Vaak is 
die stem een kopie van de stem 
van onze opvoeders. Kinderen 
gaan vervolgens een strategie 
ontwikkelen om er mee te 
kunnen omgaan. Dat kan 
vermijding, contrôle, of 
bovenmatig perfectionisme zijn. 
Zo kan faalangst ontstaan. 

Kritiek kan op allerlei manieren 
worden geuit. Door de toon in 
onze stem, door een gebaar, de 
wijze waarop we kijken, door de 
ander iets te onthouden, te 
negeren of lang kwaad te blijven. 
Het kan ook geuit worden in 
straf, of zelfs lijfelijk geweld. 
Degene die kritiek heeft wil 
eigenlijk zijn wereldbeeld 
opdringen aan de ander: wat jij 
vindt is stom, wat ik vind is goed.  
Ik ben Oké! Jij bent een sufferd! 

Een positieve houding, een 
heldere stem, een 

vriendelijk gezicht doen 
wonderen!
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Volgens 
Elaine Aron 
(foto 
hieronder) 
zijn er vier soorten eigenwaarde 
van belang bij kinderen.

Er is het gevoel dat om je heen een 
of meer belangrijke mensen van je 
houden, gewoon omdat je bestaat. 
Het heeft niets te maken met 
prestaties.  Dit is een basis die in 
elk gezin aanwezig dient te zijn. 

Er is sociale eigenwaarde, dit een 
vaardigheid. Het gevoel vrienden 
te kunnen maken, interessante 
dingen te kunnen zeggen waarmee 
je respect verdient van anderen, 
het voortouw nemen of je stem 
laten horen in de groep. Deze 
vaardigheid leer je allereerst in het 
gezin, breidt je later uit op school 
en breid zich door oefening en 
succes uit naar elke andere sociale 
setting.

Er is ook fysieke eigenwaarde. 
Ook een vaardigheid.  Een 
vertrouwen hoe je er uitziet en je 
fysieke vermogens, zoals 
coördinatie en het gevoel op je 
lichaam te kunnen vertrouwen als 
je een nieuwe vaardigheid 
aanleert, een spel speelt, een taak 
verricht, en dat het er even goed 
uitziet als andere lichamen.

En er is tenslotte 
intellectuele 
eigenwaarde, waarbij het 
kind vertrouwen ervaart 

in leersituaties en dat je op 
gebieden net zo goed bent als 
anderen. 

Volgens Aron zijn HSK’s nooit 
overmoedig in hun eigenwaarde, 
in die zin dat ze denken dat ze 
alles altijd kunnen, of dat ze ervan 
uitgaan dat er ondanks 
aanstootgevend gedrag toch van 
ze gehouden wordt.  Ze zijn eerder 
ontvankelijk voor 
‘depressief 
realisme’ bij hun 
inschatting over 
hun prestaties ten 
opzichte van 
anderen. Dit soort 
realisme heeft 
volgens Aron o.a. te 
maken met hun 
aangeboren 
strategie van 
eenmaal proberen en daarbij 
meteen raak te schieten, of met 
hun afwijzing van overprikkeling 
bij nieuwe situaties waardoor ze 
nieuw gedrag uitproberen uit de 
weg gaan.  

Een valkuil van HSK’s is dus dat 
ze een onrealistisch beeld van 
zichzelf kunnen hebben. Ze 

vergelijken zichzelf te veel met 
anderen. 

Alles in de begeleiding van HSK’s 
zou gericht moeten zijn op het 
krijgen van een realistisch, positief 
zelfbeeld. Ook is het ontwikkelen 
van een gezonde assertiviteit 
belangrijk. 

Men kan bijvoorbeeld samen met 
het kind zoeken naar 
overeenkomsten in plaats van 
verschillen. 

Hoog sensitieve kinderen 
zijn immers goed in 
verbinden, zorgen en 
harmoniseren. Dit zijn 
kwaliteiten die door een 
bepaalde kijk op de 
ontwikkeling van de 
mens nu nog te weinig 
aan de orde komen in 
opvoeding.

Deze informatie wordt je 
aangeboden door 
www.sensikids.nl 
Kijk voor informatie over onze 
korte beroepsopleiding op deze 
website of vraag naar informatie: 
sensikids@hotmail.com 

Eigenwaarde ontwikkel je 
vanaf de geboorte. Je leert zelf 
te denken en je eigen gedrag te 
beinvloeden vanaf een jaar of 
zeven. Althans dan gebeurt 

het bewuster.
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