Als leren je lief is

Training
‘Je bibbers de baas’
Faalangst is een spanning/angst die door kinderen wordt ervaren tijdens momenten dat zij zich
beoordeeld voelen. Bijvoorbeeld tijdens een test of toets, spreekbeurt of boekbespreking. Maar ook in
situaties waarbij er minder duidelijk sprake is van beoordeling, bijvoorbeeld bij een onverwachte vraag
of een klassikale beurt kunnen kinderen vaak hun kennis of vaardigheden niet direct optimaal inzetten
als gevolg van faalangst. Tijdens de training ‘Je bibbers de baas’ leren kinderen beter omgaan met de
onzekerheid die ze dan voelen.

Kinderen leren:
• beter omgaan met hun faalangst
• beter omgaan met lichamelijke reacties op spanning door middel van ontspanningsoefeningen
• niet-helpende gedachten vervangen door meer helpende gedachten (‘peptalk’; zelfspraak)
• met meer vertrouwen spanningsvolle situaties aangaan en volbrengen.
Positieve effecten van de training kunnen ook zijn dat het kind een positiever zelfbeeld ontwikkelt en
met meer plezier leert.

Voorwaarden voor deelname aan ‘Je bibbers de baas’
•
•
•
•

Het kind wil zelf graag aan de training deelnemen en de ouders willen het kind helpen oefenen met
de geleerde vaardigheden
Het kind volgt geen andere therapie
Het kind past volgens de begeleider in de groep
Als bij het kind sociale angst en sociale vaardigheidstekorten overheersen is deelname aan een
sociale vaardigheidstraining eerder te overwegen

Voor wie is de training bedoeld?
Faalangstige kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar. Dit zijn vaak kinderen, die:
• onderpresteren bij schoolse taken en toetsen
• te hoge eisen aan zichzelf stellen
• onzeker, nerveus zijn tijdens bijvoorbeeld een toets of spreekbeurt, wat zich onder andere kan uiten
in klachten van hoofdpijn en buikpijn.
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Werkwijze
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•

•

•

•
•
•

•
•
•
•

Een groepstraining van 10 bijeenkomsten van één uur. Een groep bestaat uit 6 tot 10 kinderen.
Per trainingsbijeenkomst wordt een thema behandeld. Er wordt gewerkt met kringgesprekken,
rollenspel, expressie- en ontspanningsoefeningen. In oplopende moeilijkheidsgraad worden
oefeningen gedaan.
Door de uitwisseling van ervaringen komen leerlingen erachter dat zij niet alleen zijn in deze
gedachten en gevoelens. Door samen te delen en te doen, leren ze van elkaar en wordt het zelfvertrouwen versterkt!
De thema’s zijn:
- Wat is faalangst en wat doet het met je?
- Bewust worden van je grootste angst(en) > Top-5 van spannende situaties
- Gevoelens herkennen en toepassen
- Complimenten geven (ook aan jezelf) en ontvangen
- Verband zien tussen gedachten, gevoelens en gedrag
- Leren ontspannen op verschillende manieren
- De vier G’s (gebeurtenis, gedachte, gevoel en gedrag) begrijpen en leren toepassen.
- Helpende (de Helper) en niet-helpende (de Bibber) gedachten leren onderkennen en gebruiken.
- Voor jezelf opkomen
De kinderen krijgen het werkboek ‘Je bibbers de baas’ en na elke bijeenkomst een huiswerkopdracht.
De groepsbehandeling kan op school worden gegeven.
Voorafgaand aan de groepsbehandeling is er een ouderinformatiebijeenkomst.
Betrokken leerkrachten en intern begeleiders zijn hierbij ook welkom. Ouders en leerkrachten worden
dan geïnformeerd over de opzet en inhoud van de groepsbehandeling. Door deze bijeenkomst kan er
meer op maat gewerkt worden in de training en kan er beter worden aangesloten bij de specifieke
eigenschappen van de
kinderen. Ook krijgt u tips om uw kind te helpen de geleerde vaardigheden in de dagelijkse praktijk
toe te passen. We verwachten dan ook dat ouders bij deze bijeenkomst aanwezig zijn.
De groepsbehandeling voor de kinderen bestaat uit 10 bijeenkomsten. Idealiter zijn er twee
begeleiders aanwezig (zeker bij een grote groep).
Tijdens een individueel gesprekje met ouders en leerkracht zal aan het einde van de groepsbehandeling de deelname van het kind aan de behandeling worden geëvalueerd.
Om de effecten van de groepsbehandeling te meten maken wij gebruik van vragenlijsten (voor- en
nameting).
Te overwegen valt om een startgesprek met zowel ouders als kind te hebben over de hulpvraag.

Kosten
Op aanvraag.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de training ’Je bibbers de baas’? Neem contact op met Eke Blijham,
e.blijham@cedgroep.nl
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