
Via Vinci Academy is onderdeel van het Centrum voor Leiderschap en Innovatie in het Onderwijs (C-LiON),  
KvK Breda 60264659. Bezoekadres: Paardeweide 5, Breda. Postadres: Postbus 3284, 4800 DG Breda. Tel: (076) 543 00 60.  
E-mail: info@c-lion.nl. Web: www.c-lion.nl. 

 

 

                                                                 

 

 

Het angstige kind 

cursus 

De cursus ‘Het angstige kind’ maakt deel uit van de erkende Post-HBO opleiding 

‘Gedragsexpert’ maar is ook goed afzonderlijk te volgen. 

U krijgt in deze cursus inzicht in de ontstaansgeschiedenis van angsten, en welke (meest 

voorkomende) angsten er zijn bij leerlingen: sociale angst en faalangst. Daardoor mijden 

deze kinderen bepaalde sociale situaties en zullen zij onderpresteren bij bijvoorbeeld 

toetsen. Om nog maar van allerlei gezondheidsrisico’s te zwijgen. 

U leert tijdens deze cursus hoe u actief aan het verbeteren van het welbevinden van de 

betreffende leerlingen kunt bijdragen, waardoor zij zich ook beter kunnen ontwikkelen. 

Webpagina het angstige kind:  

https://www.c-lion.nl/opleiding/het-angstige-kind 

https://www.c-lion.nl/opleiding/gedragsexpert
https://www.c-lion.nl/opleiding/het-angstige-kind
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In het kort 

Voor angstige kinderen kan de schooldag 
een enorme opgave zijn. Vooraf slapen ze 
slecht, ze vertonen vermijdingsgedrag, 
melden zich ziek, en doen nauwelijks 
actief mee met spel en gesprek op het 
schoolplein. Bij toetsen presteren ze 
onder hun eigen maat, ze doen op allerlei 
momenten precies het verkeerde (terwijl 
ze erg hun best doen om juist het 
gewenste gedrag te vertonen). Het meest 
komen sociale angsten en faalangsten 
voor bij schoolgaande kinderen. U leert in 
deze cursus de oorzaken van het 
ontstaan en het instant blijven van 
angsten. 
Een effectieve manier om angsten te lijf te 
gaan is de Rationeel Emotieve Therapie 
(RET). Daar oefent u mee tijdens deze 
cursus, zodat u de essentie van die 
aanpak kunt toepassen bij de begeleiding 
van angstige leerlingen. 
 
Doelgroep 
Leraren vormen de eerste doelgroep. Ook 
intern begeleiders en zorgcoördinatoren 
zijn welkom. Deelnemers nemen de eigen 
praktijk als uitgangspunt, waardoor de 
cursus een zeer praktisch karakter heeft. 
 
Het programma is geschreven voor 
heterogene doelgroepen in het primair, 
voortgezet en middelbaar 
beroepsonderwijs. Indien nodig wordt 
leeftijdsspecifiek gedifferentieerd, zodat 
professionals uit deze verschillende 
subsectoren zichzelf en hun doelgroep 
herkennen in de voorbeelden en 
thematieken. 
 

Inhoud 
U leert het belangrijkste over: 

• trauma’s en verwerking; 
• verschillende soorten angst, bijv. 

faalangst en schoolangst; 
• sociale angst en de relatie met 

pesten; 
• sociale veiligheid opbouwen; 
• beschermende en stimulerende 

ondersteuningsbehoeften; 
• angstreductietraining; 
• RET technieken en de G-reeks. 

Indien de cursus incompany wordt 
verzorgd, worden deze thema’s en 
voorbeelden geheel afgestemd op de 
eigen schoolsoort. 
 
Studiebelasting 
De studielast van de cursus bedraagt 28 
uur (= 1 EC): één cursusdag (of twee 
dagdelen), literatuurstudie vooraf en een 
verwerkingsopdracht na afloop. 
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Studieprogramma 
 

Onderdelen van deze cursus: 

• angst als normaal fenomeen 
op bepaalde leeftijden; 

• als angst problematisch wordt; 

• angst als stoornis; 

• risicofactoren; 

• trauma’s en verwerking; 

• verschillende soorten angst, 
bijv. faalangst, selectief 
mutisme, schoolangst, 
gegeneraliseerde 
angststoornis; 

• sociale angst in relatie tot 
pesten; 

• sociale veiligheid opbouwen; 

 

• preventief gedrag van leraren; 

• beschermende en 
stimulerende 
ondersteuningsbehoeften; 

• angstreductietraining; 

• RET-technieken en de G-reeks 
inzetten bij begeleiding 
angstige kinderen. 

Werkvormen 
De cursus wordt uitgevoerd volgens de 
beproefde C-LiON / Via Vinci Academy-
didactiek; Creation Based Learning®, die 
optimaal tegemoet komt aan de wensen 
van professionals: praktijkgericht, 
resultaatgericht en activerend. De cursus 
doet een sterk beroep op de 
zelfverantwoordelijkheid van de 
studenten. 
 

 

Praktische informatie 

Prijs 
Voor deze cursus betaalt u (inclusief 
toegang tot de e-learning): € 590,-. 
Kosten literatuur: additioneel. 
Onze opleidingen zijn btw-vrij. 
 

Studiebelasting 
De studielast van de cursus bedraagt 28 
uur (= 1 EC): één cursusdag (of twee 
dagdelen), literatuurstudie vooraf en een 
verwerkingsopdracht na afloop. 
 

Locaties en data 
De cursus wordt aangeboden voor 
individuele deelnemers, op de locaties: 
Breda, Hoofddorp en Zwolle. Tot enkele 
weken voorafgaand aan de startdag is het 
in enkele gevallen mogelijk om de locatie 
aan te passen aan uw wensen indien de 
samenstelling van de groep dit mogelijk 
maakt. Hiervoor kunt u contact opnemen 
met ons secretariaat. Er zijn meerdere 
startmomenten per jaar. 
Daarnaast worden incompany trajecten 
verzorgd, verspreid over het hele land. 
 

Docenten 

De cursus wordt gegeven door 

vakbekwame docenten, trainers en 

praktijkbegeleiders die beschikken over 

uitgebreide theoretische kennis en ruime 

praktijkervaring. 

Drs. Suzan ter Riele; 

Drs. Sofie de Vos. 
 

Resultaat 

Diploma 

Na afloop van de cursus ontvangt u een 

certificaat. Als u wilt doorstuderen in de 

post-HBO opleiding ‘Gedragsexpert’ bij  

C-LiON / Via Vinci Academy, heeft u 

vrijstelling voor deze module. 

Die opleiding levert een door de Stichting 

Post-HBO erkend registerdiploma op. 
 

Competenties 

U verwerft specifieke inhoudelijke kennis, 

inzichten en vaardigheden die vallen 

onder de competenties ‘Pedagogisch 

competent’, ‘Competent in reflectie en 

ontwikkeling’ en ‘Interpersoonlijk 

competent’. 

 

https://www.c-lion.nl/opleiding/gedragsexpert

