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Inleiding

Op de Jacobus Fruytier scholengemeen-
schap is er de mogelijkheid om een 
faalangstreductietraining (Frt), examen-
vreesreductietraining (Evt) of sociale 
vaardigheidstraining (Sova) te volgen. 
 
Frt is voor die leerling, bij wie de spanning 
rondom schoolwerk, een proefwerk, een 
spreekbeurt en dergelijke zo groot is 
geworden, dat de leerling blokkeert, niet 
tot leren komt, zichzelf overschreeuwt of 
ander gedrag vertoont dat ervoor zorgt dat 
de leerling niet die prestaties op school 
levert, die hij zonder de faalangst wel zou 
leveren. 

Evt richt zich op het omgaan met faalangst 
specifiek in het examenjaar.
 
De Sova-training helpt leerlingen om 
sociale blokkades te ontdekken en te 
overbruggen, met als doel het welbevinden 
van het kind te vergroten door het krijgen 
van meer zelfvertrouwen, waardoor ook 
het leren positief beïnvloed wordt.
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Hoe ziet de training eruit?
De faalangstreductietraining wordt op 
maat gemaakt voor de groep leerlingen 
die deze gaat volgen. Uw (pleeg)kind 
formuleert bij de 
kennismakingsbijeenkomst zijn 
hulpvraag waar hij gedurende de 
training aan wil werken. In de training 
leert uw (pleeg)kind op verschillende 
manieren om te gaan met spanning. 
Dit onder andere door het inzetten van 
rollenspellen, video-opname, 
groepsspellen, 
ontspanningsoefeningen en creatieve 
materialen. 

Ook krijgt uw (pleeg)kind kennis over 
het ombuigen van negatieve 
gedachten naar helpende gedachten. 
In de huiswerkopdrachten oefent uw 
(pleeg)kind nieuw aangeleerd gedrag. 
De groep bestaat uit maximaal 10 
leerlingen. De training is opgedeeld in 
10 bijeenkomsten van ongeveer 1,5 uur 
en wordt onder schooltijd aangeboden. 
Daarnaast is er een 
terugkombijeenkomst.

Hoe kan ik mijn (pleeg)kind 
aanmelden?
Iedere leerling die in klas 2 zit krijgt de 
PMT-k test. Wanneer een leerling een 
hoge score heeft bij negatieve 
faalangst, krijgt deze leerling een 
gesprek met een van de trainers. Na dit 

gesprek neemt de trainer contact op 
met ouder/verzorger. Is een leerling 
gemotiveerd om een training te volgen, 
dan volgt er voor ouder/verzorger én 
(pleeg)kind een informatieavond op 
school. Daarna kan de leerling zich 
aanmelden. 

Zit uw (pleeg)kind niet in klas 2 maar 
heeft hij/zij wel faalangst, dan kunt u 
hem/haar via de mentor opgeven voor 
de training. U krijgt dan ook een 
uitnodiging voor de informatieavond 
over de training. 

Wat is faalangst?
Het zal je maar gebeuren... je hebt 
voor Engels je woordjes goed geleerd. 
Voor de toets loopt de spanning steeds 
hoger op en bij het maken weet je 
weinig meer… Of je moet een 
presentatie houden. Vreselijk, al die 
ogen op jou gericht. Wat zullen ze van 
je denken? Doe je het wel goed? Of je 
staat ergens voor een deur en durft 
niet aan te kloppen. Faalangst kan een 
probleem zijn. Ieder mens voelt bij 
bepaalde verrichtingen gezonde 
spanning. Dat is normaal. Het wordt 
een probleem als de spanning uw 
(pleeg)kind in de greep heeft en hij 
moeilijk de spanning de baas wordt. 
Hoe leert hij/zij om te gaan met 
spanning? Hoe leert uw (pleeg)kind 
faalangst de baas worden? Dat is te 
leren op de faalangstreductie-training.

Voor wie is de training?
De training is bedoeld voor iedere 
jongere die zich (gedeeltelijk) herkent 
in bovenstaand verhaal. Voor uw 
(pleeg)kind dat spanning ervaart bij 
een bepaalde handeling en daardoor 
kan blokkeren. Of deze spanning 
verbloemt door juist druk gedrag te 
laten zien. Er is een aantal signalen 
waaraan faalangst te herkennen is. 

Uw (pleeg)zoon/(pleeg)dochter:
• vraagt steeds om bevestiging van de 

docent;
• is snel uit balans; vooral bij minder 

goede sfeer in de klas;
• weet niet om te gaan met nieuwe 

opdrachten;
• is onzeker;
• probeert gerichte vragen van de 

docent te ontlopen;
• is vaak afwezig bij so’s en repetities.
• durft geen vragen te stellen of stelt 

altijd veel vragen;
• reageert bij voorbaat al negatief: 

‘Het wordt toch weer een 
onvoldoende’;

• heeft geen inzicht in de kwaliteit van 
eigen werk;

• blokkeert;
• heeft moeite met nieuwe situaties;
• kan moeilijk omgaan met het 

behalen van minder goede 
resultaten;

• vertoont vluchtgedrag;
• vertoont verschillende lichamelijke 

symptomen: transpireren, wiebelt 
met de benen, stottert, friemelt met 
de handen, moet vaak naar de wc, 
trekt schouders samen, kucht veel, 
haalt snel adem, heeft rode vlekken 
in de nek, slaapt slecht voor een 
toets;

• heeft moeite met het spreken in het 
openbaar;

• vindt het eng om voor zichzelf op te 
komen.

Faalangstreductietraining

Apeldoorn

mevrouw A. Bluemink-Groothedde
e-mail: Bmk@jfsg.nl

Contact

Uddel

mevrouw M.M. Schouten-Heres
e-mail: Shm@jfsg.nl

Rijssen

mevrouw A. Zwolsman (vmbo)
e-mail: Zwr@jfsg.nl

de heer G. ten Bolscher (havo)
e-mail: Blh@jfsg.nl
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Wat is examenvrees?
De examenvreesreductietraining is 
bedoeld voor leerlingen die in het 
examenjaar zitten. Zij kunnen spanning 
ervaren bij het maken van een 
‘belangrijke’ toets. Zo kunnen ze 
tijdens het maken van een so of 
repetitie een black-out krijgen.

Hoe ziet de training eruit?
De examenvreesreductietraining is een 
korte training van vier bijeenkomsten 
waarin geleerd wordt hoe de leerling 
om kan gaan met deze spanning. 
Leerlingen krijgen praktische 
handvaten mee ter voorbereiding op 
het examen. Ook wordt er aandacht 
besteed aan planning- en 
studievaardigheden.

Hoe kan ik mijn (pleeg)kind 
aanmelden?
U kunt uw (pleeg)kind aanmelden via 
de mentor.

 

Examenvreesreductietraining

Apeldoorn

mevrouw A. Bluemink-Groothedde
e-mail: Bmk@jfsg.nl

de heer G.H. Slagman
e-mail: SmG@jfsg.nl

Contact
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Vindt uw (pleeg)kind het moeilijk om 
adequaat te reageren in een groep? 
Vindt uw (pleeg)kind het lastig om voor 
zichzelf op te komen? Of wordt uw 
(pleeg)kind snel boos als hij/zij zich 
bedreigd voelt? Of is uw (pleeg)kind juist 
heel stil en teruggetrokken? Dan is een 
sova-training misschien iets voor uw 
(pleeg)kind. 
 
Wat is sova? 
Sova staat voor sociale vaardigheden. 
Op ongeveer twaalfjarige leeftijd komt 
uw (pleeg)kind op het voortgezet 
onderwijs. Op deze school verandert er 
veel voor hem/haar en met hem/haar. 
Vooral op sociaal-emotioneel gebied 
kan het stormen. Zich handhaven in een 
nieuwe groep, samen kunnen werken 
met groepsopdrachten, het vormen van 
een eigen identiteit, allemaal zaken die 
vragen om vaardigheden. Het kan zijn 
dat uw (pleeg)kind op dit gebied tegen 
sociale blokkades aanloopt. Voor hem/
haar kan de training een steun zijn. 
 
Voor wie is sova bedoeld? 
De training is bedoeld voor iedere 
jongere die zich (gedeeltelijk) herkent in 
onderstaande signalen.

Uw (pleeg)zoon/(pleeg)dochter:
• heeft moeite met het leggen van 

contacten;
• staat vaak alleen;
• heeft moeite met samenwerken in 

een groepje;
• durft niet voor zichzelf op te 

komen;
• kan geen keuzes maken;
• durft geen nee te zeggen;
• weet niet goed om te gaan met het 

krijgen van commentaar;
• is te assertief;
• kan zich niet verplaatsen in 

gevoelens van anderen;
• durft geen verantwoordelijkheid te 

nemen, komt afspraken niet na. 

Hoe ziet de training eruit? 
Door middel van de sova-training 
kunnen (pleeg)kinderen geholpen 
worden om de sociale barricades te 
ontdekken en te overbruggen. De 
training kan meerdere positieve 
invloeden hebben op het welzijn van het 
(pleeg)kind. Uw (pleeg)kind leert 
vaardigheden aan en doet hierdoor 
succes-ervaringen op. Verder kan de 
training een positieve invloed hebben 
op de cijfers van uw (pleeg)kind. Door 
te werken aan sociale vaardigheden, 
kunnen de cognitieve vaardigheden 
verhoogd worden. 

De training bestaat uit een serie van 10 
bijeenkomsten. Er wordt gewerkt vanuit 
een werkboek, dat eigendom is van de 
leerling. We oefenen veel en evalueren. 
Door middel van oefeningen doet uw 
(pleeg)kind ervaring op in de diverse 
sociale contexten. Door middel van 

Sociale vaardigheidstraining

evaluatie wordt gekeken hoe de 
oefeningen zijn gedaan. Wat ging er 
vooral heel goed en welke tip kan er 
meegegeven worden?

Hoe kan ik mijn (pleeg)kind 
aanmelden?
Indien u zich zorgen maakt over de 
sociale ontwikkeling van uw (pleeg)
kind, kunt u de mentor/coach van uw 
(pleeg)kind daarover inlichten. In het 
bespreken van de leerlingen wordt er 
door docenten ook gekeken of er 
leerlingen zijn waar het docententeam 
zich zorgen over maakt.

Rond de herfstvakantie worden de 
namen van leerlingen die genoemd zijn, 
doorgegeven aan de sociale 
vaardigheidstrainer. Die voert 
vervolgens een diagnostisch gesprek. In 
dat gesprek staat een aantal aspecten 
centraal: ervaart het (pleeg)kind ook 
daadwerkelijk sociaal onvermogen? Wil 
het (pleeg)kind werken aan dit sociaal 
onvermogen en hoe staan de ouder(s)/

verzorger(s) hierin? Naar aanleiding van 
het diagnostisch gesprek neemt de 
trainer contact op met de ouder(s)/
verzorger(s) om het vervolg door te 
spreken.

Als uw (pleeg)kind en de ouder(s)/
verzorger(s) positief staan ten opzichte 
van de training vindt het een 
uitnodiging plaats voor een 
informatieavond. Tijdens die avond 
gaan we dieper in op de inhoud van de 
training.

Apeldoorn

mevrouw R. Nentjes-Riezebos
e-mail: NsR@jfsg.nl

Contact

Uddel

mevrouw T.T. Zoutendijk-de Groot
e-mail: Ztd@jfsg.nl

Rijssen

mevrouw G.J.C. Harbers-Jansen
e-mail: HJn@jfsg.nl
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Leerlingondersteuning:
‘Wij zorgen graag goed voor onze leerlingen.’
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