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Elke verandering begint met een andere manier van kijken!

(Olaf Hoenson)



V o o r w o o r d

Nieuwe inzichten in theorie en praktijk, ervaringen uit meer dan vijftien 
jaar trainingen geven en de recentste ontwikkelingen in het onderwijs wa-
ren voor mij de reden om mijn handboek sociale vaardigheidstraining te 
veranderen in dit trainersboek voor faalangst-, examenvrees- en sociale 
vaardigheidstrainers.

Als schuchtere brugklasser kwam Paul de school binnen.
In het begin viel hij niet op tussen al die andere drukke leerlingen die de 
nieuwe school als spannend ervoeren.
In de eerste les gaf hij aan dat hij liever alleen wilde zitten. Tijdens de les-
sen zei hij niet veel, alleen het hoognodige als het hem gevraagd werd. In de 
pauzes stond hij alleen in de hal zijn broodje op te eten. Pauls mentor1 maakte 
zich zorgen om hem, maar kreeg in het eerste mentorgesprek met Paul 
nauwelijks iets te horen. Korte antwoorden of ‘weet ik niet’ dreven de ervaren 
mentor bijna tot wanhoop.
Met Pauls prestaties op school ging het redelijk. Al had hij altijd wel één of 
twee onvoldoendes, toch hoefde hij nooit te blijven zitten. Zelfs op zijn eind-
examenlijst bleef dit beeld gehandhaafd.
In verschillende rapportvergaderingen werd door de docenten vastgesteld dat 
Paul sociale vaardigheden miste en dat zijn leven op school daar ernstig on-
der leed. Een leerlingbegeleider sprak hierover met Paul. Het gevolg was een 
onverwacht heftige reactie: ‘Of ze hier op school dachten dat hij gek was, en of 
ze zich maar met hun eigen zaken wilden bemoeien.’ Toen de leerlingbegelei-
der vervolgens aan Paul een sociale vaardigheidstraining voorstelde, zodat zijn 
zelfvertrouwen zou vergroten en hierdoor zijn zelfredzaamheid en assertiviteit, 
kwam er bijna stoom uit zijn oren. Met een gezicht van zeven dagen onweer 
stond hij op en verliet zonder iets te zeggen het kantoor van de leerlingbegelei-
der. Deze haakte af, hier was niet doorheen te komen. Onverrichter zake begaf 
hij zich naar de personeelskamer om zijn collega’s op de hoogte te brengen van 
het gesprek met Paul.

1. In Nederland is een mentor een leerkracht die leerlingen die daaraan behoefte hebben, 
op een breed gebied adviseert en begeleidt.



14  trainersboek faalangst, examenvrees en sociale vaardigheden

Later op een reünie heb ik Paul nog eens gesproken. Niet dat hij nu een 
spraakwaterval was, maar een goed gesprek was zeker mogelijk. Ja, het was 
een prima tijd geweest op school en hij had het ook redelijk naar z’n zin 
gehad. Vooral het feit dat hij zo ongestoord zijn gang had kunnen gaan was 
een opmerking die mij later aan het denken zette:

– Wanneer heeft een leerling het naar zijn zin op school?
– Wat als de mentor en zijn collega’s vinden dat dit niet zo is, of tenminste 

zo lijkt?
– Wanneer grijp je in in het schoolleven van de aan de school toevertrouw-

de leerling?
– Wanneer nodig je een leerling uit voor een faalangst-, examenvrees-, of 

sociale vaardigheidstraining?

In de huidige maatschappij en het onderwijssysteem hoor je ouders, le-
raren en mentoren steeds vaker klagen over kinderen die stress hebben 
en sociale vaardigheden zouden missen, waardoor zij onder andere in de 
omgang met anderen voor problemen kunnen zorgen, telkens slechte cij-
fers halen en regelmatig nachtenlang liggen te piekeren. Door deze ver-
anderingen in de maatschappij en het onderwijs wordt er meer dan eens 
een bijzonder beroep gedaan op vaardigheden zoals bijvoorbeeld samen-
werken en daardoor is het ook handig als je over een dosis zelfvertrouwen 
kunt beschikken. Er wordt vaak gepraat in termen van ze ‘zijn’ faalangstig 
en/of sociaal onhandig. Ik verkies echter de volgende verwoording: ze gaan 
slecht om met hun faalangst of ze ‘doen’ of gedragen zich sociaal onhan-
dig. Daarnaast zou je je regelmatig moeten afvragen of kinderen het niet 
kunnen of dat ze het niet willen?

Op deze en andere vragen probeer ik in dit trainersboek antwoord te geven. 
Dit doe ik niet in de laatste plaats om kinderen in de context van school 
hun eigen plek te geven, maar hen tevens hun eigen plek te laten behou-
den. Een plek waar zij zich veilig voelen en waar zij binnen de grenzen van 
het hele schoolgebeuren op hun eigen wijze kunnen functioneren, ook 
al hebben volwassenen daar soms moeite mee en plaatsen ze er vraagte-
kens bij. Voor pubers is het handig als ze bepaalde sociale vaardigheden 
en zelfvertrouwen bezitten. Indien de puber het gevoel krijgt dat bij hem 
dergelijke vaardigheden ontbreken, kan deze in een isolement komen, wat 
vervolgens een onmiskenbaar effect heeft op de leerprestaties van de puber 
en gedragsproblemen in de klas kan veroorzaken. Indien kinderen zich 
bewust zijn van hun tekorten en daarmee aan het werk gaan, zullen ze 
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merken dat hun gehele ontwikkeling tot betekenisvolle volwassene met 
grote stappen zal verlopen.
Onder andere dit gegeven is voor mij de aanleiding geweest om faalangst-, 
examenvrees-, en sociale vaardigheidstrainingen te ontwikkelen, waarmee 
pubers begeleid kunnen worden in het aanleren van en het zich oefenen in 
sociale vaardigheden, om op die manier het zelfvertrouwen van de puber te 
vergroten. Als de puber het in de training aangeboden gereedschap in de 
dagelijkse praktijk gaat toepassen en dit lukt hem, dan krijgt hij hierdoor 
een positiever zelfbeeld en zal zijn zelfvertrouwen aanzienlijk toenemen. 
Hij zal steeds vaker denken: ‘Ik mag er zijn, ik doe er toe, ik ben de moeite 
waard, ik heb een plaats in en een invloed op het gezin, de klas en de maat-
schappij.’

Met deze training streef ik ernaar dat de puber:
– zich bewust wordt van het feit dat hij niet de enige is die hiermee wor-

stelt;
– ervaart dat hij geen uitzondering is;
– merkt dat hij zijn zelfredzaamheid kan vergroten;
– ruimte heeft om (sociale)vaardigheden te oefenen;
– gaat beseffen dat hij invloed heeft op het vergroten van zijn eigen ont-

wikkeling;
– zijn zelfvertrouwen gaat vergroten.

Een training voor pubers in het kader van faalangst, examenvrees en soci-
ale vaardigheden is bedoeld voor pubers die dat nodig hebben. Dit lijkt een 
open deur te zijn, maar met bovenstaand verhaal wil ik aangeven dat het 
niet leerlingen als Paul zijn die voor ons ogenschijnlijk en eenduidig voor 
zulke trainingen in aanmerking komen. Een zorgvuldige analyse,  diagnose 
en uitnodigingsprocedure zullen aan een training vooraf moeten gaan. Pas 
als dat gebeurd is, kan een eventuele training plaatsvinden.
Uiteindelijk hoop ik dat dit boek zal bijdragen tot een begeleiding van leer-
lingen waarin jij je als trainer gehoord weet en waarbij je erkend wordt in 
je kwaliteiten, opdat je voor pubers een trainer en begeleider kunt zijn bij 
wie de pubers zich gehoord en erkend weten in wie ze zijn en wat ze doen. 

Paul had het werkelijk naar zijn zin gehad op school! School was voor hem de 
plaats waar hij ongestoord zichzelf kon zijn. Hij had voldoende aan de contac-
ten die hij had, hij wist zijn eigen weg te vinden.
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Dan kunnen pubers zich ontwikkelen tot evenwichtige en verantwoorde-
lijke volwassenen. Daar waar ik in die ontwikkeling van betekenis kan en 
mag zijn, weerspiegelt zich mijn missie en passie.
In wat volgt kies ik voor het gebruik van de mannelijke vormen van het 
persoonlijk voornaamwoord om het lezen te vergemakkelijken. Uiteraard 
kun je steeds  zowel vrouwelijke als mannelijke personen invullen wanneer 
we spreken over een leerling, puber, jongere, mentor, deelnemer, trainer, 
leraar, leerlingbegeleider. Een woord van dank gaat uit naar de leerlingen, 
de docenten en mijn beide dochters Maud en Kim op wie ik de oefeningen 
mocht uitproberen. Verder een woord van dank aan mijn familie, vrienden 
en collega’s die mij elke keer weer bemoedigden en tot nieuwe inzichten 
brachten. Tot slot dank aan mijn vrouw Petra voor haar steun en redactio-
nele werk en aan Klaas Jan Terpstra voor zijn inspiraties en ideeën.
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