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Voorwoord

Voorwoord
Voor veel volwassenen is het op latere leeftijd leren lezen een emotionele gebeurtenis. Sommigen
zijn blij dat ze de stap hebben durven zetten. Anderen zien er erg tegenop. Vaak spelen negatieve
ervaringen uit het verleden een belangrijke rol. Negatieve emoties zijn niet alleen een drempel om
weer naar school te gaan, een Taalhuis te bezoeken of met een Taalmaatje of Taalvrijwilliger aan de
slag te gaan, ook tijdens het lezen kunnen negatieve emoties de leesprestaties negatief beïnvloeden.
Angst is de meest voorkomende negatieve emotie in leersituaties. Bij volwassenen komt daar ook
nog vaak schaamte, een schuldgevoel of boosheid bij. Niet verwonderlijk dat het belangrijk is om ook
tijdens de leeslessen hier aandacht aan te besteden.
Veel docenten geven aan de negatieve emoties bij cursisten te herkennen. Tot nu toe ontbrak er
lesmateriaal om met het onderwerp aan de slag te gaan. Dit is een korte training om negatieve
emoties bij volwassenen die moeite hebben met lezen te verminderen. In 5 lessen komen
verschillende onderwerpen aan bod. De lessen duren 30-45 minuten en kunnen in de leescursus
geïntegreerd worden. Bij de training horen ook filmpjes die ontspanningsoefeningen laten zien. Het
is de bedoeling dat de oefeningen regelmatig in de les herhaald worden, zodat de cursisten de
oefeningen kunnen uitvoeren zonder erbij na te hoeven denken. Zo kunnen cursisten thuis, op het
werk, tijdens sociale bezigheden, etc. zelf ontspanningsoefeningen doen als dat nodig is. En dat hoeft
niet alleen lezen te zijn. Je kunt de oefeningen ook doen als je naar een 10-minutengesprek van je
kind gaat en dit eng vindt, of als je op je werk iets moet doen wat je nog nooit gedaan hebt en waar
je tegenop ziet.
De training is als volgt opgebouwd. Iedere les bestaat uit een theoretisch deel met
achtergrondinformatie voor de docent. Dit is vooral bedoeld om de docent meer kennis te geven
over emoties, hoe ze ontstaan, wat je er aan kunt doen, etc. Het is NIET de bedoeling dat de cursisten
deze kennis ook opbouwen. Informatie over emoties kan op hoofdlijnen met de cursisten worden
gedeeld. Deze paragraaf wordt gevolgd door een praktische uitleg en oefeningen die docenten
handvatten geven om de training te kunnen geven.
Wij hopen dat deze handleiding taaldocenten, -trainers en –vrijwilligers helpt om de negatieve
emoties bij cursisten te verminderen, zodat mensen die moeite hebben met lezen met plezier beter
leren lezen en trots worden op zichzelf.
Mocht je vragen hebben, mail of bel dan even met één van ons.
Aimee Willems

*

a.willems@rocwb.nl

)

06 28 02 76 10

Paula Gouw
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)

06 53 79 81 69

Wij wensen jullie heel veel succes en vooral plezier met deze training!!
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Uitgangspunten voor de vormgeving van de training1

De training is gebaseerd op de volgende 5 uitgangspunten:
1. Ondersteun cursisten door heldere instructie, uitdagende opdrachten en informatieve en
opbouwende feedback;
2. Ondersteun de autonomie van cursisten door ruimte te bieden voor het maken van eigen
keuzes;
3. Selecteer taken die relevant zijn en aansluiten bij de persoonlijke interesses van cursisten en
waarin ze actief kunnen deelnemen;
4. Benadruk dat het leren en begrijpen belangrijker is dan prestaties en de vergelijking met
anderen;
5. Ondersteun het gevoel van samenwerking en erbij horen, zowel onder cursisten als in de
relatie tussen docent/trainer en cursist.

Les 1
1a

Voel je emoties!

Voor de docent: achtergrondinformatie

Wat zijn emoties?
Iedereen heeft emoties. Soms is dit leuk, bijvoorbeeld als je blij bent of trots op jezelf. Dit worden
positieve emoties genoemd. Soms kunnen emoties je ook flink in de weg zitten, bijvoorbeeld als je je
schaamt of boos bent. Dit zijn de negatieve emoties. Dat betekent niet dat negatieve emoties slecht
zijn en positieve emoties goed. Iedereen ervaart emoties op een eigen manier en met verschillende
intensiteit. Sommige mensen worden boos als iets niet lukt, anderen schamen zich of voelen zich
schuldig en weer andere mensen zijn juist hoopvol dat het de volgende keer wel lukt. Zo kan
eenzelfde gebeurtenis bij verschillende mensen tot verschillende emoties leiden.
Een emotie is niet alleen een gevoel. Het is meer dan dat. Emoties zijn opgebouwd uit de volgende
delen:
1. affectief deel: een algeheel gevoel van bijvoorbeeld angst, trots, schaamte of boosheid;
2. cognitief deel: gedachten zoals wat andere mensen van je denken als je niet goed kunt lezen
(bij schaamte) of wat er kan gebeuren als lezen niet lukt (bij angst);
3. expressief deel: het zichtbaar uiten van de emotie, zoals een gezichtsuitdrukking of
lichaamshouding;
4. fysiek deel: lichamelijke reacties, zoals hartkloppingen en transpireren;
1

Linnenbrink-Garcia, L., Patell, E., & Pekrun, R. (2016). Adaptive Motivation and Emotion in Education:
Research and Principles for Instructional Design. Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences, 1-9.
DOI: 10.1177/2372732216644450
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5. motivatie of gedragsdeel: gedrag, zoals vermijden of juist proberen.
Emoties kunnen een persoonlijkheidstrek zijn. In dit geval worden emoties gezien als een stabiele
factor die nauwelijks beïnvloed wordt door bepaalde situaties. Iemand kan bijvoorbeeld “van nature”
angstig aangelegd zijn. Emoties kunnen ook bepaald worden door de situatie waarin iemand zich
bevindt. Daardoor reageert en uit iemand zich in de ene situatie heel anders dan in een andere
situatie. Iemand kan bijvoorbeeld lezen eng vinden, zich zorgen maken over wat er kan gebeuren als
iemand er achter komt en hartkloppingen krijgen. Maar dezelfde persoon kan van autorijden juist blij
worden.
Deze les besteedt vooral aandacht aan de lichamelijke component van emoties, omdat veel mensen
hier “last” van hebben en vaak niet de link tussen emoties en lichamelijke reacties (kunnen) leggen.

Prestatie-emoties
Een in de leercontext veel voorkomende emotie is de “prestatie-emotie”, de emotie wordt dan
verbonden aan de prestatie van een bepaalde leeractiviteit. Voorbeelden zijn: trots zijn op het halen
van een diploma, je schamen omdat je niet goed kunt (voor)lezen, of opgelucht zijn als je een
moeilijke opdracht hebt uitgevoerd.
Emoties hebben een gevoelsmatige lading; positief (plezierige emotie) of negatief (onplezierige
emotie). Dit wordt de gevoelskleur of valentie genoemd. Angst, schaamte en schuldgevoel zijn
voorbeelden van negatieve emoties; hoop, plezier en trots van positieve emoties.
Emoties kunnen op verschillende momenten in de tijd ontstaan. Veel voorkomende emoties zijn:
1. Voor een activiteit: angst, hoop
2. Tijdens een activiteit: verveling, plezier, boosheid
3. Na een activiteit: trots, schaamte, schuldgevoel, boosheid
De emoties die je ervaart voordat je iets gaat doen zijn vaak gebaseerd op ervaringen uit het
verleden. Als je in het verleden slecht presteerde met lezen, is de kans groot dat je deze ervaring
meeneemt naar een volgende keer. Je ziet er dan tegenop om weer te gaan lezen. Dit wordt een
prospectieve of toekomstige emotie genoemd.
De emoties die je ervaart als je met iets bezig bent, zijn de huidige emoties. Denk hierbij aan plezier,
verveling, maar ook boosheid als iets niet lukt.
Na het uitvoeren van een activiteit is er een evaluatiemoment. Je kijkt terug hoe je gepresteerd hebt.
Vaak vergelijk je de prestatie met de algemene norm (zoals het behalen van een diploma of
rijbewijs), anderen in jouw omgeving (zoals medecursisten) of je eigen verwachtingen of
verwachtingen van een ander. Als kind waren dit vaak de verwachtingen van je ouders. Als
volwassenen kunnen dit een partner, je kinderen, familieleden, vrienden, collega’s of buren zijn.
Positieve emoties zijn trots en opluchting, negatieve emoties zijn boosheid, schuldgevoel en
schaamte. Dit worden retrospectieve of terugkijkende emoties genoemd.
Het is niet zo dat bepaalde emoties niet in een andere tijdsperiode kunnen voorkomen. Zo is
schaamte een retrospectieve emoties. Maar je kunt je ook schamen tijdens het lezen. Op zich is het
5
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niet belangrijk wanneer je de emotie ervaart. Het gaat er vooral om welke emotie je ervaart en
waarom.

Leercirkel
Leren is een cyclisch proces. Je leert iets en vervolgens evalueer je of het gelukt is. Deze evaluatie is
deels objectief en deels subjectief. Het objectieve deel bestaat uit het behalen van een minimum
norm, bijvoorbeeld het behalen van een diploma, rijbewijs, of een vergelijking met mede-cursisten.
Het subjectieve deel bevat grotendeels het voldoen aan je eigen verwachtingen. Hieronder valt ook
de vergelijking met anderen die je zelf uitkiest. Als je alleen kijkt naar mensen die iets beter kunnen,
dan vallen je prestaties altijd lager uit dan wanneer je ook naar mensen kijkt die het slechter doen.
Op de volgende pagina is de leercirkel in de vorm van een plaatje weergegeven.

Na de evaluatie kijk je weer vooruit naar de volgende keer. Op basis van eerdere ervaringen ontstaan
er weer emoties. Durf je het nog een keer te doen, of juist niet. Dit is bepalend voor het geloof in
jezelf dat je het kunt. Als je niet in jezelf gelooft, dan zal je niet zo snel tot actie over gaan. Een
gebrek aan geloof in jezelf laat je motivatie dalen en dit leidt ertoe dat je niet meer leest en beter wil
leren lezen. Als je de motivatie wel hebt, dan ga je tot actie over en ga je lezen of zelfs naar een
cursus om beter te leren lezen. Daarna volgen de leesprestaties en is de cirkel rond. Als de cirkel
doorbroken wordt, kom je nooit verder. Je belandt dan in een “neerwaartse spiraal”. Als de cirkel
telkens weer doorlopen wordt, dan krijg je de “opwaartse spiraal” en word je steeds beter.
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Negatieve emoties
De training heeft als doel het verminderen van negatieve emoties. Daarom zal er dieper worden
ingegaan op wat precies schaamte, schuldgevoel, boosheid en angst inhouden. De nadruk ligt vooral
op leesangst en schaamte.
Schaamte
Schaamte is een beoordeling van je eigen gedrag, acties of gevoelens als fout. De focus ligt op wie je
bent als mens. Het gedrag dat bij schaamte hoort is: weggaan, verstoppen, soms zelfs dood willen.
Schuldgevoel
Schuldgevoel is een beoordeling van je eigen gedrag, acties of gevoelens als fout. De focus ligt op wat
je doet en niet op wie je bent als mens. Het gedrag dat bij schuldgevoel hoort is: motivatie om de
fout te herstellen.
Boosheid
Boosheid is een sterk onprettig gevoel dat ontstaat als je onrecht aangedaan wordt of je oneerlijk
behandeld wordt. Boosheid kan zich ook richten op jezelf, bijvoorbeeld wanneer je boos bent op
jezelf omdat iets niet lukt. Boosheid is in dit geval een vorm van frustratie. Het gedrag dat bij
boosheid hoort varieert van irritatie tot agressief gedrag (zowel verbaal met schelden als fysiek zoals
tegen dingen aanschoppen of met iets gooien).
Angst
Angst is een ongemakkelijk gevoel van nervositeit en zich zorgen maken over iets dat mogelijk in de
toekomst kan gebeuren. Het gedrag dat hierbij hoort is: vluchten (proberen om het te vermijden),
vechten (toch doen) of soms ook (be)vriezen (niets kunnen doen => verstijfd van angst). Angst kan
ook voorkomen tijdens een bepaalde gebeurtenis.
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Van negatieve naar positieve emoties
Het is belangrijk dat negatieve emoties worden omgebogen naar positieve emoties. Positieve
emoties hebben een motiverende werking, terwijl negatieve emoties juist demotiverend werken.
Trots
Trots is een gevoel van tevredenheid wanneer je iets goed hebt gedaan. Je kunt trots zijn op jezelf,
maar ook op iemand anders. Ook andere mensen kunnen trots op je zijn, zoals vroeger bijvoorbeeld
je ouders of docent als je goed gepresteerd had op school. Het gedrag kan verschillende vormen
aannemen. Een positieve vorm is dat je moed krijgt om verder te gaan, omdat je een succeservaring
hebt. Trots kan echter ook leiden tot hoogmoed, waardoor je niet meer verder wilt gaan, omdat je
het toch al kan of weet.
Hoopvol
Hoopvol is de hoop dat iets de volgende keer beter gaat. Het gedrag dat hierbij hoort is het opnieuw
proberen om uiteindelijk een succeservaring te krijgen.
Het verschil tussen angst en hoop is dat er bij hoop een succesverwachting is en bij angst een
faalverwachting. Als er sprake is van een hoge faalverwachting dan kan angst zelfs omslaan in
moedeloosheid. Hierbij zijn mensen niet meer gemotiveerd om actie te ondernemen, “omdat het
toch niet lukt”.

Lichamelijke reacties van emoties
Emoties worden vaak gevoeld in het lichaam. Hierbij worden delen van het lichaam actiever en
andere delen minder actief. In welke delen van het lichaam emoties het meeste worden gevoeld is
afhankelijk van de emotie. Zo worden door boosheid vooral de armen en de gebieden boven het
middenrif geactiveerd. Schaamte zorgt vooral voor een activatie in het hoofd, de hartstreek en de
maag en een de-activatie in de armen en benen. Een onderzoek naar wat je waar voelt in je lichaam
bij een bepaalde emotie heeft verschillende plaatjes opgeleverd waarin je kunt zien waar de meeste
mensen activatie (energie krijgen) of de-activatie (wegvloeien van energie vaak aangegeven als een
dof of dood gevoel of tintelingen) voelen en in welke mate. In onderstaande plaatjes is een neutrale
toestand aangegeven met zwart, de-activatie met blauw (waarbij lichtblauw het sterkst is) en
activatie met rood, en geel. Hoe lichter de kleur, hoe sterker de activatie2. Niet iedereen voelt een
emotie op dezelfde manier. Daarom kunnen de kleuren ook anders zijn dan in het plaatje hieronder.

2

Nummenmaa, L., Glerean, E., Hari, R., & Hietanen, J. K. (2014). Bodily maps of emotions. Proceedings of the National Academy of Sciences
of the United States of America, 111(2), 646–651. http://doi.org/10.1073/pnas.1321664111
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Voor de docent: Lesopzet

Inleiding
In deze les leren cursisten verschillende emoties te herkennen, te omschrijven en te voelen. Daarbij
is het belangrijk om te benadrukken dat niet iedereen hetzelfde voelt in een bepaalde situatie of bij
een bepaalde activiteit. Het kan zelfs zo zijn dat de ene cursist een negatieve emotie ervaart, terwijl
de andere cursist een positieve emotie ervaart. Het is soms voor cursisten lastig om de link te leggen
tussen emoties en de lichamelijke reactie in het lichaam. Het bewust worden van lichamelijke
reacties is een belangrijk onderdeel van de les. Lichamelijke reacties zoals misselijkheid, duizeligheid
of hartkloppingen kunnen cursisten namelijk flink in de weg zitten. In les 2 wordt cursisten geleerd
hoe ze met vervelende lichamelijke reacties om kunnen gaan, zodat ze er minder last van hebben.
Het is belangrijk dat de cursisten zich op hun gemak voelen. Het kanbijvoorbeeld voorkomen dat
cursisten niet over (bepaalde) emoties willen praten. Dring in dit geval niet teveel aan, omdat je niet
weet welke vervelende ervaring de cursisten hebben gehad. Laat de cursisten in dit geval luisteren
naar hun medecursisten.

Leerdoelen les 1
Aan het eind van les 1 kunnen cursisten:
Ø een omschrijving geven van verschillende emoties;
Ø voorbeelden geven van situaties waarin bepaalde emoties worden ervaren;
Ø gezichtsuitdrukkingen koppelen aan emoties;
Ø aangeven waar in het lichaam emoties worden gevoeld.

Benodigdheden:
•
•
•
•

Digibord; om op te schrijven, voor film (met geluid!) en PowerPoint
Emotiekaarten
Kaartjes van lichamen waarop cursisten emoties kunnen inkleuren
Kleurpotloden rood, geel, blauw en zwart
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Wat zijn emoties?
De eerste les gaat over wat emoties eigenlijk zijn. De belangrijkste emoties komen aan bod. Wanneer
voel je welke emotie, hoe kun je aan iemands gezicht zien welke emotie hij/zij voelt, waar voel je
emoties en wat doet het met je?
Uitleg:
Bij dingen die je doet of meemaakt heb je vaak een bepaald gevoel.
Een ander woord voor gevoel is emotie. Emoties kunnen positief en/of negatief zijn.
Dat betekent dus dat je je in bepaalde situaties erg ‘op je gemak of prettig voelt’ of juist niet.
Maar emoties zijn niet alleen gevoelens;
- Emoties geven je gedachten, bijvoorbeeld ‘wat zouden anderen hiervan vinden?’ of ‘dit gaat
me niet lukken’.
- Emoties zijn zichtbaar in je gezicht en aan je lichaam, bijvoorbeeld als je verdrietig bent en
huilt of ineengedoken zitten.
- Emoties zorgen voor een reactie van je lichaam, bijvoorbeeld zweten of trillen. Dit gaat
vanzelf, dus zonder dat je er iets aan kan doen.
- Emoties zorgen ervoor dat je iets gaat doen, of juist niet gaat doen, bijvoorbeeld dat je iets
graag nog een keer wilt meemaken, zoals een fijn bezoek van iemand. Of dat je het juist niet
nog een keer wilt meemaken, zoals alweer ruzie met een ‘boze buurman’.
- Emoties zijn heel persoonlijk. Dat betekent dat emoties voor iedereen anders zijn en dat je ze
soms graag voor jezelf wilt houden en niet wilt delen met andere mensen. Je wilt niet altijd
aan andere mensen laten merken hoe je je voelt.
Opdracht 1-1: Emoties in verschillende situaties:
De docent bespreekt met de cursisten een aantal situaties waarbij emoties een rol spelen.
Hoe voel je je als je een bos bloemen krijgt? En wat voel je dan?
Hoe voel je je als de buurvrouw tegen je schreeuwt? En wat voel je dan?
Hoe voel je je als iemand zegt dat je iets heel goed doet? En wat voel je dan?
Hoe voel je je als je in een drukke winkel iets kapot laat vallen? En wat voel je dan?
Cursisten kunnen zelf ook voorbeelden geven van situaties en de emoties die ze daarbij voelen.
Hoe voel je je als …………………………………… (zelf invullen). En wat voel je dan?
Opdracht 1-2: Maak een lijst van positieve en negatieve emoties
Maak op het digibord een plus- en min (+ en -) kolom.
De cursisten kunnen zelf aangeven welke emoties zij wel eens hebben, voelen, of bij anderen
herkennen en moeilijk of juist fijn vinden.
Cursisten noemen allemaal 2 emoties (1 positief en 1 negatief) en geven aan waarom ze dat zo
voelen.
Maak een rondje langs alle cursisten.
11
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Schrijf deze emoties op het digibord, in de plus- en min kolom.
Ondersteunende vragen hierbij zijn:
• Welke verschillende emoties zijn er (positief en negatief)?
• Wat zijn voor jou eigenlijk emoties?
• Wanneer heb je die?
• Hoe vaak heb je die?
Voorbeelden van emoties:

Positieve emoties
Trots
Hoopvol
Blij
Gelukkig
Verrast
Liefde
Tevreden
Vertrouwd
Verlangen
Enthousiast
Verliefd
Vreugde

Negatieve emoties
Schaamte
Schuldgevoel
Boosheid
Angst
Verdriet
Eng
Depressief
Afgunst
Jaloezie
Wraak
Hebzucht
Achterdocht

Opdracht 1-3: gezichtsuitdrukkingen, lichaamshouding en gevoelens
Wat je voelt kun je ook zien aan je gezicht en je lichaam.
Laat de cursisten op het digibord (Powerpoint) het overzicht van plaatjes met gezichtsuitdrukkingen
zien die horen bij verschillende gevoelens (zie ook op de volgende pagina). Bespreek enkele
gevoelens en kenmerkende gezichtsuitdrukkingen.
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Cursisten laten één voor één een gevoel zien door hun gezichtsuitdrukking en/of lichaamshouding.
De andere cursisten raden welk gevoel er wordt getoond.
De cursisten krijgen allemaal een emotiekaartje (half A4-tje) met positieve of negatieve emoties.
Ze beelden een van de emotie uit door middel van hun gezichtsuitdrukking en/of lichaamshouding.
De andere cursisten moeten raden welk gevoel het is.
Dit kan met de hele groep, of in kleinere groepjes.
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EMOTIE-KAARTEN

Positieve emoties

Positieve emoties

trots

liefde

hoopvol

tevreden

blij

verlangen

gelukkig

romantisch

verrast

vreugde
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Negatieve emoties

Negatieve emoties

schaamte

onzekerheid

schuldgevoel

depressief

boosheid

jaloezie

angst

hebzucht

verdriet

achterdocht
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Opdracht 1-4: Bekijk samen het volgende filmpje
Bekijk het volgende filmpje. Dit filmpje is voor een aantal cursisten heel herkenbaar.
https://www.youtube.com/watch?v=VOrtVdro9A0

Vraag hierna naar de emoties die in het filmpje getoond zijn en of de cursisten zich hierin herkennen
of de cursisten het zich voor kunnen stellen.
Cursisten benoemen de emoties die zij hebben gezien in het filmpje en geven aan of zij zich dit voor
kunnen stellen / zich hierin herkennen.
Opdracht 1-5: Wat voel je waar in je lichaam?
Hoe merk je dat je emoties hebt en waar voel je dat in je lichaam?
Emoties kun je op verschillende plekken in je lichaam voelen. Soms voel je een emotie in je buik
(bijvoorbeeld kriebels of misselijkheid), soms in de handen (bijvoorbeeld koude of trillende handen)
of op een andere plek in je lichaam. Van sommige emoties krijg je energie (bijvoorbeeld als je boos
bent), andere emoties geven juist een moe gevoel (bijvoerbeeld als je verdrietig bent, dan gaat alle
energie juist uit je lichaam).
Uit de lijst die de cursisten in opdracht 2 samen hebben gemaakt, kiezen de cursisten ieder 6 emoties
die voor hen herkenbaar zijn. Op de lichaamskaarten (zie volgende pagina) geven ze met
kleurpotloden aan waar ze bij die 6 emoties iets voelen in hun lichaam.
ROOD - Kleur de delen van je lichaam waar je een sterke, krachtige emotie voelt rood (zoals warm,
energiek, opgewonden, zweten).
BLAUW - Kleur de delen van je lichaam die juist moe, koud, dof of gevoelloos voelen blauw.
Cursisten kiezen 4 emoties en kleuren 4 lichaamsplaatjes in waar ze iets voelen, met de kleuren
rood en blauw. De kleuren geel, licht blauw en zwart zijn weggelaten, omdat dit verwarrend werkt.
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Plaatjes van je lichaam: waar voel je een emotie?

Emotie:

? _________

? _________

? _________

? _________

Hoe voelt dat?
Waar voel je dat?

Emotie:

Hoe voelt dat?
Waar voel je dat?

Sterk, krachtig, warm gevoel

Moe, dof, koud of geen gevoel
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Les 2 Omgaan met leesangst

Omgaan met leesangst

Voor de docent: achtergrondinformatie

Wat is angst?
Angst is een nuttige emotie. Het beschermt ons tegen gevaar door ervoor te zorgen dat we bedreigende
situaties vermijden. Angst is dus in de basis functioneel. Maar soms is angst niet meer functioneel en
belemmert het je in je doen en laten. Dan vormt angst een barrière, bijvoorbeeld om te (leren) lezen.
Angst is de meest voorkomende emotie in educatie. Angst is er in verschillende gradaties, variërend van
“gezonde spanning” tot een “fobie”.
Angst is een aangeboren emotie. Zelf baby’s vertonen al schrikreacties. Angst kan ook zijn aangeleerd. Dit
heet geconditioneerde angst. Denk hierbij aan angst als gevolg van nare ervaringen zoals een inbraak,
geweld of oorlog. Ook lezen kan geconditioneerde angst veroorzaken, die gebaseerd is op negatieve
ervaringen.
Leesangst is een specifieke angst voor lezen en bestaat uit verschillende onderdelen:
•
•

•

•

Affectief deel: het gevoel dat je ervaart als je angstig bent.
Cognitief deel: angst gaat vaak gepaard met gedachten zoals je zorgen maken. Door je constant
zorgen te maken over wat er kan gebeuren als je iets moet lezen, nemen de zorgelijke gedachten een
deel van de hersencapaciteit in beslag. Hierdoor blijft er minder ruimte over blijft voor leesprocessen.
Fysiek deel: angst voel je in je lichaam door o.a. een snellere hartslag, transpireren, maag- en
darmklachten en ademhalingsproblemen (bijvoorbeeld hyperventilatie). Je lichaam zorgt ervoor dat
het in staat van paraatheid is om te kunnen reageren op de dreiging. Dit is een normale angstreactie,
die automatisch gebeurt.
Motivatie of gedragsmatig deel: angst kan leiden tot verminderde motivatie en bepaald gedrag. Als je
bang bent om te lezen, dan zal je minder snel iets lezen dan wanneer je hier niet bang voor bent.
Angst kan dus het leesgedrag veranderen.

Wat doet angst in de hersenen?

De amygdala (of amandelkern) speelt een belangrijke rol bij emoties. Het legt het verband tussen
informatie die van verschillende zintuigen afkomstig is en koppelt deze aan emoties. Zo reageert de
amandelkern bijvoorbeeld op gezichtsuitdrukkingen. De amygdala is betrokken bij het ervaren, verwerken
en aansturen van verschillende emoties.
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De amygdala is betrokken bij de opslag van geheugen. Het geeft gebeurtenissen en herinneringen een
emotionele lading. Bij het herinneren van de gebeurtenis of iets voor de tweede keer meemaken, zorgt
het voor de emotionele respons die gekoppeld is aan de herinnering.
Voor het opslaan van informatie werkt de amygdala samen met de hippocampus, die samen het korte
termijn- of werkgeheugen vormen. Het werkgeheugen reguleert en verwerkt nieuwe informatie en deze
slaat op. Daarnaast haalt het werkgeheugen oude informatie op en combineert dit met de nieuwe
informatie. De capaciteit van het werkgeheugen is beperkt. Daarom wordt er na enige tijd informatie
vanuit het werkgeheugen overgebracht naar het langetermijngeheugen in de hersenschors. Volgens de
attention control theorie3 gebruikt het cognitieve deel van angst een deel van je werkgeheugen. Hierdoor
blijft er minder capaciteit over voor leesprocessen. In plaats van je hele werkgeheugen beschikbaar te
hebben als je leest, gebruik je als je angstig bent een (soms groot) deel van je werkgeheugen om je zorgen
te maken en angstige gedachten te hebben. Daardoor gaat lezen vaak lastig en vergeet je na het lezen
wat je gelezen hebt.

Reactie op een dreigende situatie via de snelle en langzame route
Er zijn 2 routes waarop de hersenen bedreigende situaties verwerken; de snelle en de langzame route.
De thalamus is het ‘doorgeefcentrum’ in de hersenen dat bepaalt wat er met een binnenkomende prikkel
moet gebeuren. Als er gevaar dreigt, dan zendt de thalamus een signaal uit naar de amygdala, die gelijk
reageert met emotie. Dit is de snelle route.
Tegelijkertijd zendt de thalamus het signaal naar de cortex. Hier wordt het signaal geanalyseerd. Soms is
het gevaar geen gevaar en kan de amygdala worden afgeremd. Deze route wordt de langzame route
genoemd.
Bij acuut gevaar (bijvoorbeeld iets moeten lezen) wordt alleen een reactie naar de amygdala gestuurd en
volgt er direct een reactie (reflex). In het lichaam vinden allerlei activiteiten plaats die het lichaam
voorbereiden om te vechten of vluchten. Deze lichamelijke sensatie voel je onder meer door een
verhoogde hartslag, zweten, misselijkheid en een verhoogde ademhaling. Omdat er al een (snelle) reactie
heeft plaatsgevonden, blijft de analyse in de vorm van de langzame reactie die de reflex moet afremmen
vaak achterwege.

Emoties en lichamelijke klachten
Emoties worden gevoeld in het lichaam. Dit gaat automatisch; je kunt er dus niets aan doen. Sterke
emoties, zoals boosheid en angst zorgen voor een sterke activatie van het sympathische zenuwstelsel. Zo
gaat de hartslag omhoog, verwijden de pupillen zich, trekken de kringspieren in de blaas en darmen zich
samen en ga je zweten. Ook wordt er minder speeksel aangemaakt, wat je merkt door een droge mond.
Verder span je je spieren aan. Het lichaam maakt zich klaar om te vluchten of te vechten. Trillen is ook
een uiting van angst. Zelfs als je niet angstig meer bent, kan het trillen nog steeds aanhouden. Soms is het
trillen zo erg, dat iemand moet gaan zitten.

3

Eysenck
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Schaamte en boosheid
Schaamte gaat vaak gepaard met blozen (Nico Frijda, pm).4 Dit ontstaat door vaatverwijding in het gezicht
en soms in de hals, nek, schouders en borst. Sommige mensen blozen “vlekkerig”. Dan uit het blozen zich
door rode vlekken. Hevig transpireren van het gezicht, de oksels en de handpalmen zie je vooral bij sociale
angsten, schaamte, faalangst. Dit komt dus vooral voor als er andere mensen bij betrokken zijn die iets
van jou of je prestaties kunnen vinden.
Als iemand erg boos is gebeurt er vaak het omgekeerde. Dan treedt er juist geen vaatverwijding op maar
vaatvernauwing. Hierdoor word je dan “wit van woede”. Denk ook maar eens aan de uitdrukking “hij was
witheet (van woede”.

4

http://www.dbnl.org/tekst/frij004emot01_01/frij004emot01_01_0004.php
De emoties(1988)–Nico Frijda Een overzicht van onderzoek en theorie
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Ontspanningsoefeningen
Omgaan met vervelende gevoelens in je lichaam
Er zijn verschillende manieren om de lichamelijke klachten die het gevolg zijn van negatieve emoties te
verminderen. Vaak wordt er gebruik gemaakt van ontspanningsoefeningen die ervoor zorgen dat de
ademhaling en hartslag rustiger wordt, de spierspanning afneemt en het zweten vermindert. De
ontspanningsoefeningen maken vaak gebruikt van mindfulness technieken. Mindfulness is een
verzamelnaam voor trainingsprogramma’s die gebaseerd zijn op het ontwikkelen van bewustzijn en
inzicht en komt uit de Boeddhistische cultuur5. Mindfulness zorgt ervoor dat mensen zich meer bewust
worden van hun gedachten, lichamelijke reacties en gevoelens en geeft mensen handvatten om negatieve
gedachten en gevoelens en lichamelijke klachten te verminderen. Mindfulnesstraining vermindert de
gevolgen van stress, angst en depressies.

Ademhalingsoefeningen
Door angst of stress ga je sneller ademen. Soms haal je zo snel adem, dat je gaat hyperventileren.
Hyperventilatie betekent ‘versnelde (hyper) ademhaling (ventilatie)’. Normaal gesproken haal je ongeveer
10 keer per minuut adem. Bij hyperventilatie adem je meer dan 20 keer per minuut. Als je ademt, adem je
zuurstof in en kooldioxide uit. Bij hyperventilatie adem je teveel kooldioxide uit en teveel zuurstof in. Bij
hyperventilatie vernauwen je bloedvaten en neemt de bloedtoevoer en daarmee de zuurstoftoevoer naar
je hersenen en andere lichaamsdelen af. Ondanks dat je meer zuurstof inademt dan normaal.
Hyperventilatie kan verschillende lichamelijke klachten veroorzaken, zoals tintelingen in je lippen, handen
en voeten, duizeligheid, misselijkheid, benauwdheid, pijn op je borst of in je buik, hartkloppingen en
flauwvallen. Angst, stress en paniek zijn veroorzakers van hyperventilatie.
Bij schaamte en angst probeer je je klein te maken. Je schouders gaan naar beneden en voren en je hoofd
zakt naar beneden. Je probeert je zo klein mogelijk te maken. Hierdoor hebben je longen minder ruimte
om zich goed te kunnen vullen. De ademhaling gaat oppervlakkig en vooral het bovenste gedeelte van de
longen worden gevuld met nieuwe lucht. In het onderste gedeelte van de longen komt veel minder
nieuwe lucht (en dus zuurstof), terwijl daar juist het meeste bloed langskomt dat de zuurstof door het
hele lichaam brengt. Ruimte maken voor je longen door een goede lichaamshouding is dus erg belangrijk.
Met ademhalingsoefeningen krijg je grip op je ademhaling. In plaats van onbewust adem te halen, leer je
hoe je dit bewust kan doen. Hierdoor nemen je lichamelijke klachten af en daarmee ook je angst.
Ademhalingsoefeningen kun je altijd en overal doen, zonder dat anderen dit zien.

5

Punt, Helmond, Meirmans, Otten & Speckens (2016, p.184). Mindfulness voor volwassenen met een licht
verstandelijke beperking.
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Spierontspanningsoefening of progressieve relaxatie
Een reactie op angst is het aanspannen van je spieren. Je lichaam maakt zich klaar om te vluchten of
vechten. Door de spieren lang aan te spannen kun je zelfs kramp krijgen. Spierontspanningsoefening
zorgen ervoor dat je stuk voor stuk je spierengroepen ontspant. Doordat je hiermee bezig bent, focus je je
op je spieren in plaats van op de angst. Daarnaast zorgt spierontspanning voor een relaxt gevoel en voel je
je prettiger.

Focus verleggen van zorgen maken naar bewustzijn
Bij leesangst zijn de gedachten met name gericht op het lezen en wat de gevolgen zijn als………………
Bijvoorbeeld, wat als iemand merkt dat ik niet goed kan lezen; wat als ik iets verkeerd lees en daardoor
fouten maak, wat als mijn baas merkt dat ik niet goed kan lezen en mijn baan verlies. Door te focussen op
(de gevolgen van) het niet goed kunnen lezen, krijgen angstgevoelens alle kans. Dat geldt ook voor
schaamte. Door constant te denken dat iedereen je uitlacht, dom vindt, kan zien dat je niet kan lezen, ligt
je focus op de schaamte. Door mindfulness verleg je je gedachten en dus je focus van de angst en
schaamte naar wat je voelt in onderdelen van je lichaam. Het gaat hierbij vooral om het verleggen van de
focus van iets bedreigends naar iets onschuldigs. De angst en schaamte ebben weg en daarmee ook de
vervelende lichamelijke reacties.
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Voor de docent: Lesopzet

Inleiding
In deze les wordt ingegaan op de emoties angst en schaamte. Er wordt nu ook de link gelegd met
lezen. Er wordt vooral dieper ingegaan op de relatie tussen emoties en lichamelijke reacties. Het is
belangrijk dat cursisten de lichamelijke reacties herkennen en er mee om leren te gaan. Als
hulpmiddel worden er in deze les filmpjes met ontspanningsoefeningen getoond. Met deze filmpjes
krijgen cursisten de middelen in handen om de controle over hun angst- en schaamte gerelateerde
lichaamsreacties en ‘zorgen maken’ te krijgen. De filmpjes duren in totaal ongeveer 15 minuten. Het
is de bedoeling dat er in les 3, 4 en 5 gestart wordt met een samenvatting van de oefeningen.
Hiervoor is een filmpje van 5 minuten gemaakt.
De eerste grote stap om deze angst te overwinnen is al gemaakt als mensen de beslissing hebben
genomen om weer naar school te gaan. Vaak met hulp van familie of vrienden hebben ze zich aangemeld
voor taallessen en met de nodige schroom, schaamte én angst worden de eerste lessen gevolgd.
Vanaf het eerste contact met de lesaanbieder zijn rust, voldoende tijd, aandacht en vertrouwen erg
belangrijk. Dat geldt voor het contact tussen de cursist en de intaker, het contact met de docent en vooral
ook het contact met andere, al meer gevorderde cursisten. In wezen zijn dat lotgenoten. Zij hebben ooit
diezelfde dappere stap genomen en hebben gaandeweg hun schroom, schaamte én angst overwonnen of
zijn daar nog hard mee bezig.
Zoals eerder beschreven gaan emoties vaak hun eigen weg, je kan er niets aan doen. Als iemand angst en
schaamte voelt bij het lezen, zeker bij hardop lezen, zijn deze emoties niet zomaar onder controle te
krijgen. Vaak zijn ze ontstaan doordat iemand herhaaldelijk het gevoel heeft gehad te falen, of dat zelfs
herhaaldelijk heeft gehoord, vroeger op school, van leraren, klasgenoten en zelfs ouders.
Zaken als dyslexie, beelddenken, ADHD enz. waren 40 jaar geleden minder of zelfs niet bekend. Kinderen
die daardoor moeite hadden met het reguliere leren, werden dan ook niet adequaat begeleid. Ze werden
soms voor ‘dom’ aangezien of zo genoemd, door klasgenootjes en zelfs volwassenen om hen heen.
Om schaamte en angst, die zo lang en diep geworteld zijn, te overwinnen, is veel tijd, geduld en
vertrouwen nodig. Door de leesgroep, cursisten én docent, en liefst ook door de mensen om cursisten
heen, zoals familie en vrienden.
De lesgroep moet, inclusief de docent, een vertrouwde omgeving worden/zijn, waar iedereen op zijn
gemak is. Waar iedereen kan leren van eigen en elkaars fouten. Waar cursisten ook elkaar verder kunnen
helpen met lezen en schrijven en vooral het overwinnen van de negatieve emoties, die bij de meeste
cursisten een school, lessen, opdrachten maken en ‘beoordeeld worden’ toch oproepen.
De lesopzet voor dit onderdeel loopt dan ook als een rode draad door deze training en de taallessen heen.
En vooral, het leren omgaan met en het overwinnen van leesangst begint gelijk bij de eerste les, de
kennismaking! Daarnaast is het belangrijk dat cursisten de emotie angst leren herkennen.
Als mensen een leesangst of schaamte hebben ontwikkeld, bijvoorbeeld door slechte ervaringen vroeger
op school, dan is dat niet in een paar lessen te herstellen. De filmpjes zijn een 1e kennismaking. De
cursisten kunnen hier zelf thuis ook mee aan de slag gaan. De filmpjes zijn op YouTube terug te vinden.
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Leerdoelen
Aan het eind van les 2 kunnen cursisten:
Ø de relatie leggen tussen angst / schaamte en lichamelijke reacties
Ø voorbeelden geven van situaties waarin ze last hadden van lichamelijke reacties
Ø de ontspanningsoefeningen toepassen

Benodigdheden:
•
•
•

Digibord, voor Powerpoint en film (met geluid!)
Vragenlijst kennismaking
Overzicht gevoelens en lichamelijke reacties
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Angst en schaamte
Net als in de vorige les wordt er veel aandacht besteed aan lichamelijke reacties van emoties. In deze les
staan de emoties angst en schaamte centraal. Twee emoties die regelmatig door cursisten in de educatie
worden gemeld.
De les begint met een korte terugblik op de eerste les. Laat de lichaamsplaatjes zien om alles weer een
beetje op te frissen.
Laat het volgende filmpje zien over emoties bij laaggeletterden:
Emoties zijn niet alleen een gevoel. Ze hebben ook invloed op je denken, op je lichaam en op je motivatie,
waarom je iets doet of juist niet doet en op je gedrag.
En gaandeweg kunnen emoties, en de invloed die zij hebben, ook veranderen.
Mooi voorbeeld in het volgende filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=FU0Wkvr_tlQ (Jos Nielen 4.30 minuten)

Opdracht 2-1: angst; vechten of vluchten
Laat het plaatje zien van de jager met de leeuw. Leg uit dat je lichaam zich automatisch opmaakt om te
vechten of te vluchten onder meer door de spieren aan te spannen.
Docent geeft uitleg aan de hand van het vlucht- en vechtplaatje over de lichamelijke reacties bij angst
en benadrukt dat het automatisch gebeurt.
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Opdracht 2-2: angst en schaamte vroeger en nu
Geef de cursisten het blad met lichaamsplaatjes en laat ze weer aangeven waar ze wat voelen als ze zich
schamen of als ze iets eng vinden. Dit wordt gedaan voor 3 verschillende situaties; 3 situaties toen en 3
dezelfde situaties nu. Twee voorbeelden liggen vast: lezen vroeger, lezen nu / naar school gaan vroeger,
naar school gaan nu. Voor de laatste plaatjes mogen de cursisten zelf een situatie of activiteit kiezen.
Hierbij moeten de cursisten iets kiezen wat ze vroeger eng vonden, maar nu veel minder of niet meer.
Datzelfde geldt ook voor schaamte. Bespreek met de cursisten of er verschillen zijn tussen vroeger en nu.
Cursisten kleuren de lichaamsplaatjes in ‘Vroeger en nu, wat voel je?’,
voor de onderwerpen: naar school gaan / lezen / eigen onderwerp (zie ook lesmateriaal blz. 13).

Docent bespreekt met de cursisten verschillen tussen vroeger en nu (is de angst / schaamte toe of
afgenomen?).
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Opdracht 2-3: ontspanningsoefeningen
Je kunt zelf iets doen aan lichamelijke reacties bij emoties zoals angst en schaamte. In het volgende
filmpje volgt een uitleg met oefeningen (duur 15 minuten).

1. 0. Inleiding

https://youtu.be/I-9e8ToQa8c

2. 1. Lichaamshouding

https://youtu.be/F9GISmiaQ30

3. 2 Ademhalen

https://youtu.be/WoahWup9giU

4. 3. Bewegen

https://youtu.be/2Wim0nfNtqo

5. 4. Ademhalen & Bewegen

https://youtu.be/PV2raoK7vIE

6. 5. In de praktijk

https://youtu.be/9y6Ap7WBYe0

Doe samen de ontspanningsoefeningen.
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Les 3
GGGGG-schema
Gebeurtenis->Gedachte->Gevoelens->Gedrag->Gevolg
3a

Voor de docent: achtergrondinformatie

In deze en de volgende les staat de complexe samenhang tussen gebeurtenissen, gedachten, gevoelens,
gedrag en gevolg centraal; ook wel GGGGG-schema genoemd (zie het model van de samenhang in figuur
1). Dit GGGGG-schema wordt in de cognitieve gedragstherapie vaak gebruikt. Deze vorm van ‘therapie’ is
een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie. Nu gaan we in de les natuurlijk geen therapie
geven. Maar de cognitieve gedragstherapie kent wel een aantal inzichten die we goed kunnen gebruiken.
Centraal staan: de gedachten, herinneringen en opvattingen over gebeurtenissen van de cursist. Het zijn
namelijk vaak niet alleen de gebeurtenissen zelf die iemand negatieve gevoelens en daarmee een bepaald
(ongewenst) gedragspatroon geven. Het is vooral de 'gekleurde bril' waarmee naar gebeurtenissen wordt
gekeken en waardoor de negatieve gedachten ontstaan. Door deze negatieve gedachten anders te
interpreteren, krijgt iemand een andere kijk op de eigen gevoelens en wat hij/zij waarneemt. Hierdoor
kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en kan ook het gedrag veranderen. ‘Foute’ denkgewoontes
kunnen dus worden bijgesteld door iemand een andere kijk op de gebeurtenissen te geven.

Figuur 1: samenhang onderdelen GGGGG-schema
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De manier waarop iemand een bepaalde situatie ervaart verschilt dus van persoon tot persoon. Het doel
van deze les is om ongewenst gedrag om te buigen in gewenst gedrag door de gedachten over een
bepaalde gebeurtenis te veranderen. De gedachten moeten meer realistisch en opbouwend worden dan
dat ze negatief zijn en een belemmering vormen om iets te gaan doen.
Terugkijkend naar gebeurtenissen in het verleden zal de vraag gesteld moeten worden of de gedachten
die bij een bepaalde situatie horen niet anders geïnterpreteerd hadden kunnen worden. Dan was er
mogelijk ander, meer gewenst, gedrag uit voort gekomen.

Gebeurtenissen bepalen gedachten en gevoelens
Gebeurtenissen bepalen gedachten. Dit kunnen positieve en negatieve gedachten zijn, afhankelijk van
hoe de gebeurtenis ervaren wordt. Gedachten kunnen soms levenslang in stand blijven en een ‘eigen
leven gaan leiden’. Hierdoor kunnen gedachten die soms helemaal niet kloppen met de waarheid heel
groot worden en je leven gaan beheersen. Aan gedachten zijn gevoelens verbonden. Negatieve gedachten
geven ook negatieve gevoelens. Positieve gedachten geven positieve gevoelens.
Voorbeeld brief belasting:
Gebeurtenis
Gedachten

Je krijgt een brief van de belastingdienst. Je laat de brief dicht, want je begrijpt de brief
toch niet.
Ik moet natuurlijk veel geld betalen, want dat moest de buurman ook.

Gevoelens

Je voelt je zenuwachtig en bent draaierig in je maag.

Gedachten en gevoelens bepalen gedrag en heeft gevolgen
Gedachten en gevoelens hebben invloed op je gedrag en geeft bepaalde gevolgen. In het geval van de
brief van de belastingdienst gaat het verhaal als volgt verder.
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Voorbeeld brief belasting:
Gedrag

Je verkoopt je scooter om geld bij elkaar te krijgen.

Gevolg

Je hebt geen scooter meer en moet lopend naar je werk.

Hoe het ook verder had kunnen gaan
De vraag is of de gedachten kloppen met de situatie zoals jij denkt dat die is. Wat als er in de brief stond
dat je een ander wachtwoord in moest vullen? Of als er staat dat je geld terug krijgt? Dan had je nu nog
op de scooter naar je werk kunnen gaan of misschien zelfs nog een mooiere kunnen kopen.

Door inzicht te krijgen in wat je denkt, voelt en doet, en hoe deze met elkaar samenhangen, kun je leren
hoe je vervelende gedachten en gevoelens en daarmee ook je gedrag kunt veranderen. Centraal hierbij
staat de vraag: Kloppen je gedachten? Gevolgd door: Klopt je gevoel?
Een voorbeeld:
Gebeurtenis:

Je vraagt een vriend of hij mee gaat naar het strand. Hij zegt nee.

Gedachten:

Je denkt: “Hij vindt mij niet meer leuk genoeg”
“Ik blijf maar thuis want alleen is het ook niet leuk”.

Gevoel:

Je voelt je afgewezen en bent teleurgesteld.

Gedrag:

Je wordt boos op je vriend.

Gevolg:

Je maakt ruzie met je vriend en ziet hem nooit meer.

Je vriend snapt er niets van. Opeens hebben jullie ruzie om niets. Hij kon gewoon niet mee naar het
strand omdat hij de buurman had beloofd in de tuin te helpen. Dat had niets met jou te maken en of
hij jou wel leuk vindt. Dus eigenlijk zijn die negatieve gedachten en gevoelens en de ruzie allemaal
voor niets geweest.

Hetzelfde voorbeeld, maar nu met positieve gedachten:
Gebeurtenis:

Je vraagt een vriend of hij mee gaat naar het strand. Hij zegt nee.

Gedachten:

Je denkt: “Jammer, maar dan ga ik lekker alleen met de hond wandelen”.

Gevoel:

Je voelt je blij.

Gedrag:

Je maakt een lekkere wandeling.

Gevolg:

Je hebt een leuke dag (en de hond ook) en je vriend is nog steeds je vriend.
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Voor de docent: Lesopzet

De les start met het filmpje Ademhalen, uit les 2.
Bij de dingen die we meemaken, gebeurtenissen, hebben we vaak ook bepaalde gedachten en gevoelens.
Die gedachten en gevoelens kunnen positief, neutraal of negatief zijn. De gebeurtenissen zien we door
onze “eigen bril”. Daarbij worden vaak negatieve gebeurtenissen beter en langer onthouden dan
positieve gebeurtenissen. Denk maar eens aan een blunder die je vroeger gemaakt hebt. Je kunt nog
precies vertellen wat er mis ging, hoe iedereen reageerde en hoe je je voelde.
Positieve gebeurtenissen onthoud je minder goed en zijn voor je gevoel minder “waard”. De
complimentjes van 10 mensen over je nieuwe kapsel ben je al snel vergeten als één iemand zegt dat je er
niet uitziet. In het beeld dat mensen hebben van bepaalde gebeurtenissen in het verleden overheerst
vaak het negatieve in plaats van het positieve. Het is bijvoorbeeld de vraag of jouw klasgenoten, vrienden
en familie allemaal vervelend tegen je deden als je iets niet goed kon, zoals lezen. Door mensen op een
andere manier naar gebeurtenissen te laten kijken, is het mogelijk om het beeld over de gebeurtenis bij ts
stellen en daarmee ook het gevoel en het gedrag.
In deze en de volgende les (lessen 3 en 4), gaan we aan de slag met het bijstellen van gedachten. Klopt
het wel wat je altijd gedacht hebt, of zijn er nog andere opties die je nooit gezien of onthouden hebt? In
les 3 wordt dit gedaan met neutrale voorbeelden. In les 4 gaan we een stapje verder en gaat het over
lezen. Op deze manier wordt geprobeerd de gebeurtenis minder negatieve gedachten en gevoelens te
laten oproepen. Op basis hiervan kan ook het gedrag veranderd worden. Door met een nieuwe blijk naar
vroeger te kijken, kun je mogelijk het verleden enigszins in positieve zin herschrijven.
Overigens is het niet de bedoeling om het verleden weg te poetsen, omdat er wel degelijk erg vervelende
gebeurtenissen kunnen hebben plaatsgevonden. Het gaat er in deze lessen vooral om dat de cursisten
zich bewust worden van hun eigen invloed op het interpreteren van gebeurtenissen.

Leerdoelen
Aan het eind van les 3 kunnen cursisten:
Ø Bij verschillende beelden en gebeurtenissen een ‘andere kijk’ geven op het beeld of de
gebeurtenis
Ø Aangeven wat het verband is tussen gebeurtenis, gedachten, gevoelens, gedrag en gevolg,
G G G G G.

Benodigdheden:
•
•
•

Digibord, om eventueel op te schrijven en voor film
Voorbeeld-kaarten GGGGG
Blanco kaarten GGGGG schema
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Start met filmpje Ademhalen van de ontspanningsoefeningen:
https://youtu.be/WoahWup9giU
Een andere kijk
Ook al kijk je allemaal naar hetzelfde, toch ziet niet iedereen hetzelfde. Dat is ook zo met dingen die je
meemaakt. Je kunt allemaal hetzelfde meemaken, maar toch kan het voor de één heel anders zijn dan
voor de ander. Er worden een aantal optisch illusies gebruikt om cursisten te laten zien dat je iets anders
kunt waarnemen dan iemand anders. Hierbij is geen goede of foute oplossing te geven. Het gaat er om
hoe iemand het zelf ziet.

Opdracht 3-1: wat zie ik en wat ziet een ander?
Laat de cursist de volgende plaatjes zien op het digibord.
Docent vraagt aan de cursisten wat ze zien in de volgende plaatjes.

Is dit een eend of een konijn?

Zijn het vogels of vissen?
Welke kant vliegen de vogels heen? (het lijkt of de bovenste naar rechts vliegen en de onderste naar links)
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Hoeveel poten heeft de olifant?

Sluit af met het laten zien van het volgende plaatje:

De neushoorn ziet iets anders dan iemand anders, omdat zijn hoorn ervoor zit. Zijn schilderijen zullen er
dus anders uitzien dan die van andere schilders.

Opdracht 3-2: herschrijven van gedachten
In deze opdracht krijgen de cursisten een aantal voorbeelden van gebeurtenissen te zien. In kleine
groepjes gaan ze bij iedere gebeurtenis andere gedachten verzinnen. Vervolgens geven de cursisten aan
wat bij andere gedachten de gevoelens, het gedrag en de gevolgen zijn. Ieder groepje komt met een eigen
oplossing. Dit wordt klassikaal nabesproken, waarbij de nadruk licht op dat een andere gedachte tot iets
heel anders kan leiden.
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Gebeurtenis

Gedachte

Gevoel

Gedrag

Gevolg
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Les 4 Ga het eens proberen!

Ga het eens proberen! Blootstelling (exposure)

Voor de docent: Achtergrondinformatie

Angst hebben, bang zijn of gespannen zijn is geen fijn gevoel. Daarom gaan mensen het meestal uit de weg.
Maar als je bang bent voor iets en je gaat het uit de weg dan kan de angst de volgende keer nog erger
worden. Je hersenen zullen namelijk opmerken dat je een angstige situatie vermijdt en je zult dus blijven
geloven dat er een dreiging is. Het vermijden van een situatie zorgt ervoor dat je hersenen gaan reageren
alsof er echt gevaar is, terwijl het misschien alleen maar ingebeeld is. Door te vermijden word je beloond
met een beter gevoel direct erna (ontspanning, angst word minder) en je gaat denken dat vermijden goed
is. Maar als je nooit de angstige situatie aangaat dan kan je ook nooit bewijs verzamelen dat het wel goed
kan gaan en dat je angst/spanning eigenlijk ongegrond is.
Stel je bent bang om hardop voor te lezen omdat je denkt dat mensen je gaan uitlachen omdat je heel
langzaam leest en woorden verkeerd uitspreekt.
Als je telkens de ervaring uit de weg gaat; je zegt dat je je leesbril bent vergeten of je zegt simpelweg dat je
het niet wilt doen, dan kan je ook nooit ervaren dat mensen je misschien helemaal niet gaan uitlachen en je
mogelijk zelfs gaan helpen.
Stel je zou wel de ervaring aangaan, dus je gaat iemand voorlezen, dan zal in eerste instantie de spanning
stijgen. Zoals je op het plaatje hieronder kan zien (blauwe lijn). Maar er is een maximum aan spanning, het
kan niet oneindig doorstijgen. Op een gegeven moment zal de spanning afvlakken en daarna weer
afnemen. Als je vlucht of vermijdt (rode lijn) dan zal je nooit ervaren dat de spanning vanzelf afneemt.

Elke volgende keer dat je angstervaring aangaat zal de angst minder hoog stijgen dan daarvoor.
Langzamerhand leert je brein dat de situatie niet gevaarlijk is en dat je niet gespannen hoeft te worden,
totdat je hardop kan voorlezen zonder gespannen te worden.
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Hoe vaker iemand iets doet (hardop lezen) hoe minder eng het op den duur zal worden.
Door de blootstelling aan bijvoorbeeld hardop lezen minder eng te maken, kan de blootstelling samen met
de ontspanningsoefeningen worden gecombineerd. Deze les gaat specifiek in op lezen en de gedachten en
gevoelens rondom lezen.
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Voor de docent: Lesopzet

De les start met het filmpje Bewegen, uit les 2.
De vorige keer zijn we de les geëindigd met een GGGGG-schema, situaties waar mensen moeite mee
kunnen hebben. Deze les gaat over hetzelfde GGGGG-schema, maar nu gaat het over lezen.
De vraag die nu centraal staat is wat je aan je angst kunt doen. De enige manier om van je angst af te
komen en om je gedachten te ontkrachten is om je bloot te stellen aan de bedreigende situatie.
Ook bij lezen geldt; als je anders naar de situatie kijkt, andere keuzes maakt, is de situatie misschien minder
bedreigend en gaat het de volgende keer iets makkelijker.
Hardop lezen in een groep(je) is voor sommige mensen heel moeilijk. Hierbij spelen schaamte, weinig
zelfvertrouwen en slechte ervaringen uit het verleden een grote rol.
Door samen te ervaren dat je niet de enige bent die dat moeilijk vindt en door elkaar te steunen met
geduld en complimenten, kan je ook die angstgevoelens overwinnen.
De 1e keer zal het vervelend zijn en zal je allerlei angstgevoelens krijgen. Dan helpt het om je
ontspanningsoefeningen te doen en toch hardop te gaan lezen.
De 2e keer zal je merken dat het al wat minder eng wordt. En hoe vaker je iets doet, hoe minder eng het
wordt. Dat geldt niet alleen voor lezen, maar ook voor iets aan iemand vragen in een andere taal, een
presentatie geven, jezelf voorstellen in een groep, enz.
Niet iedereen kan of wil aan de beurt komen. Doe deze leesoefening op basis van vrijwilligheid.

Leerdoelen
Aan het eind van les 4 kunnen cursisten:
Ø Beschrijven wat ze voelen als het eng is om te lezen
Ø Andere cursisten vragen om hen te helpen om van hun angst af te komen
Ø Ontspanningsoefeningen toepassen als dat nodig is

Benodigdheden:
•
•
•

Digibord voor film
filmpje Bewegen
GGGGG-schema lees - angst
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Start met filmpje Bewegen van de ontspanningsoefeningen:

Opdracht 4-1: GGGGG schema’s en situaties over lezen?
Bespreek de schema’s;
•
•
•
•

Wat gebeurt er?
Wat is uiteindelijk het gevolg?
Hoe kan je het gevolg veranderen?
Is de situatie herkenbaar?.

Opdracht 4-2: Samen lezen
Lees (in sub groepjes) samen hardop de tekst ‘Plasticvanger’. Cursisten die die niet hardop willen of kunnen
lezen, lezen wel mee.
Benoem hierbij dat, ‘geduld voor elkaar’, ‘niet voorzeggen’, ‘elkaar een compliment geven’ ook als het
moeilijk is, andere enorm kunnen stimuleren en helpen over een drempel heen te stappen.
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Les 5 Ja, ik kan het; geloven in jezelf!

Ja, ik kan het; geloven in jezelf!

5a: Voor de docent: achtergrondinformatie
Een belangrijke factor bij het leren lezen is het vertrouwen in jezelf dat je iets daadwerkelijk kunt. Dit wordt
zelfeffectiviteit (of self efficacy) genoemd6. Zelfeffectiviteit speelt een belangrijke rol bij motivatie. Immers,
als je denkt dat je iets wel kunt, zal je er eerder aan beginnen dan wanneer je denkt dat je iets niet kunt.

Algemene en specifieke zelfeffectiviteit
Er zijn 2 vormen van zelfeffectiviteit; algemene en specifieke. De specifieke vorm is het meest bekend. Bij
specifieke zelfeffectiviteit gaat het om vertrouwen in jezelf dat je iets specifieks kunt, zoals (leren) lezen.
Het is goed mogelijk dat je een hoge zelfeffectiviteit hebt in bijvoorbeeld schilderen of koken en een lage in
lezen. Bij een lage algemene zelfeffectiviteit heb je weinig vertrouwen in jezelf dat je welke taak of activiteit
dan ook goed kunt uitvoeren. In deze training wordt alleen aandacht besteed aan de specifieke vorm:
leeszelfeffectiviteit.

Opbouwen van zelfeffectiviteit
Zelfeffectiviteit voor lezen wordt vooral opgebouwd in het eerste jaar dat je leert lezen7. Er zijn 4 factoren
die de opbouw van zelfeffectiviteit beïnvloeden:
1. Successen in het verleden: positieve prestatie-ervaringen helpen om zelfeffectiviteit op te bouwen;
2. Vergelijking met anderen: prestaties van klasgenoten, medecursisten, familie of vrienden worden vaak
gebruikt voor een vergelijking met je eigen prestaties;
3. Geloof van belangrijke mensen in jou: als een ander niet in jou gelooft, dan is het lastig om het zelf wel
te doen. Als kind waren dit vooral je docent en ouders. Op latere leeftijd zijn de docent, partner,
kinderen, vrienden en collega’s belangrijk. Daarnaast kunnen medecursisten elkaar steunen;
4. Oude emoties: als lezen vroeger negatieve emoties opriep, dan zullen deze emoties ook nu weer een
rol spelen, totdat het tegendeel bewezen is.

6
7

Bandura (1997).
bron
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Onder- en overschatting van zelfeffectiviteit
Niet iedereen is in staat om een juiste inschatting te kunnen maken van zijn of haar zelfeffectiviteit. Uit
onderzoek blijkt dat mensen met leerproblemen hun zelfeffectiviteit vaak overschatten. Vrouwen
daarentegen onderschatten zichzelf vaak. Overschatting kan leiden tot verminderde motivatie. Als je denkt
dat je iets goed kunt, waarom zou je dan nog moeten leren? Aan de andere kant zien mensen met een
hoge zelfeffectiviteit weinig redenen om iets niet uit te proberen. Je kunt het toch? Waarom zou je het dan
niet proberen? Ook onderschatting kan leiden tot verminderde motivatie. Als je denkt dat je iets niet kunt,
dan begin je er mogelijk niet eens aan.
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Rol van de docent
De docent speelt een belangrijke rol bij het vergroten van de zelfeffectiviteit. Daarom zijn de volgende
punten belangrijk:
•

Geloof in de cursist en laat dit ook blijken;

•

Stel verwachtingen van cursisten bij door cursisten vooral naar hun eigen voorruitgang te laten
kijken en niet naar de prestaties van anderen;

•

Geef ruimte aan “oude” emoties. Ook nu kunnen deze nog een grote rol spelen;

•

Maak het vertrouwen in de cursist van hun omgeving bespreekbaar. Met name (puber)kinderen
kunnen zich schamen voor het leesniveau van hun ouders en daardoor negatief reageren op de
leerprestaties van hun ouders.
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Voor de docent: Lesopzet

Inleiding
In deze les leren de cursisten dat het belangrijk is om in jezelf te geloven. Als je denkt dat je iets niet kunt,
dan begin je er vaak ook niet aan. En als je ergens niet aan begint, dan word je er nooit beter in.
De les begint met het benadrukken van het belang van geloven in jezelf dat je iets kunt leren, doen of laten.
Eerst gaat het over algemene onderwerpen koken en autorijden. Daarna volgen sms-en/appen en lezen.
Centraal staat de vraag of je iets bereiken kunt als je denkt dat je het niet kunt.
De volgende stap is om te kijken of je objectief kunt inschatten of je iets kunt. Belangrijk daarbij is dat de
cursisten begrijpen dat het inschatten van je eigen capaciteiten afhangt van met wie je jezelf vergelijkt.
Vergelijk je jezelf met mensen die veel beter zijn, dan zullen jouw prestaties daarbij mager afsteken.
Vergelijk je je met mensen die slechter zijn, dan steken jouw prestaties al snel goed af.
Tot slot wordt er gekeken naar het geloof in eigen kunnen betreffende lezen. Met wie vergelijk jij je nu en
met wie was dat vroeger. Centraal staat de vraag met wie de cursist zich vergelijkt en of het reëel is om zich
met deze personen te vergelijken.

Leerdoelen
Aan het eind van les 5 kunnen cursisten:
Ø de relatie tussen zelfeffectiviteit en motivatie om actie te ondernemen in eigen woorden
beschrijven
Ø reële vergelijkingen te maken tussen hun eigen prestaties en die van anderen
Ø haalbare tussen- en einddoelen voor lezen formuleren

Benodigdheden
•
•
•
•

Digibord, om op te schrijven
Kaartjes waarmee cursisten aangeven wat ze kunnen lezen (van makkelijk naar moeilijk)
Kaartjes met afbeeldingen van mensen die iets heel goed kunnen en mensen die iets niet goed
kunnen
Succesladder

Start de les met de ontspanningsoefeningen
(korte versie = 5 minuten)
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Wat is zelfeffectiviteit?
Zelfeffectiviteit betekent dat je zelf denkt dat je iets kunt. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld een rijbewijs
halen, je huis schilderen of stoppen met roken. Bij mensen die geloven dat ze iets kunnen, lukt het ook
vaak. Mensen die denken dat ze iets toch niet kunnen, proberen het vaak niet eens. Dan gaat het je ook
nooit lukken.
Ervaringen van vroeger zijn belangrijk. Als iets vaak niet is gelukt, dan geloof je al snel dat het de volgende
keer ook niet gaat lukken. Soms kijk je alleen maar naar mensen die beter zijn dan jij. Hierdoor denk je dat
iedereen beter is dan jij. Je vergeet dan te kijken naar mensen die misschien minder goed zijn dan jij.
Soms verwacht je te veel van jezelf. Je kunt namelijk niet overal even goed in zijn. Dat heeft ook te maken
met “aanleg”. Aanleg is iets wat je bij je geboorte al meekrijgt. Daar kun je niets aan doen. Als je 2 mensen
een voetbal geeft, dan kan de ene veel beter voetballen dan de ander. Ook als ze nooit eerder gevoetbald
hebben. Niet iedereen kan Cruijf zijn.
Opdracht 5-1: Geloven in jezelf, reële verwachtingen
Laat de cursisten het volgende plaatje zien:

Cursisten vertellen in eigen woorden wat de uitspraak van Einstein betekent.
Antwoord: Je moet iemand alleen beoordelen op wat mogelijk is. Je kunt een mens niet beoordelen op hoe
goed hij kan vliegen of vergelijken met een vogel. Je moet dus niet het onmogelijke van jezelf vragen door
jezelf met anderen te vergelijken die iets veel beter kunnen dan jij en daardoor denken dat je dom bent.
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Opdracht 5-2: Hoe goed kun je iets?
In deze opdracht geven de cursisten een inschatting van bepaalde vaardigheden die zij al dan niet hebben.
Laat de cursisten eerst zelf een inschatting maken en vraag daarna met wie zij zich vergeleken hebben. Laat
dan per vaardigheid 2 foto’s zien van iemand die het heel goed kan en iemand die het minder goed kan.
Laat de cursisten zien dat je eigen inschatting hoe goed je iets kunt afhangt van diegene die je kiest om
jezelf mee te vergelijken.
Cursisten geven aan hoe goed ze denken te zijn in koken, autorijden, sms-en / appen en lezen.
Cursisten geven aan met wie zij zich vergelijken.
Cursisten geven een reactie op de 2 foto’s van mensen die iets heel goed of juist niet goed kunnen.

Hoe goed kun je……………..?
Koken
Heel slecht / een beetje / goed / heel goed
Met wie vergelijk jij je? ……………………………

Goed

Minder goed

Autorijden
Heel slecht / een beetje / goed / heel goed
Met wie vergelijk jij je? ……………………………

Goed

Minder goed

49

Durf te Lezen

Les 5 Ja, ik kan het; geloven in jezelf!

SMS / appen
Heel slecht / een beetje / goed / heel goed
Met wie vergelijk jij je? ……………………………

Goed

Minder goed

Lezen
Heel slecht / een beetje / goed / heel goed
Met wie vergelijk jij je? ……………………………

Goed

Minder goed
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Opdracht 5-3: geloof in eigen kunnen betreffende lezen
Laat de cursisten een lijstje maken met wat ze wel en niet kunnen lezen. Gebruik hiervoor onderstaande
plaatjes. Breng er een rangschikking in door te beginnen met wat ze het makkelijkst kunnen lezen. Eindig
met het plaatje dat ze het moeilijkst vinden om te lezen of niet kunnen lezen.
Voorbereiden: Knip onderstaande plaatjes uit voor iedere cursist. De plaatjes zijn in een groter formaat
op een aparte pagina bijgevoegd.

Cursisten leggen de plaatjes op volgorde op basis van hun eigen inschatting dat zij iets kunnen lezen.
Cursisten geven aan wat zij uiteindelijk zouden willen kunnen lezen (uiteindelijke doel) en of zij denken
dat ze dat kunnen (waarom wel / waarom niet).
Cursisten geven aan wat zij nu het eerste zouden kunnen lezen (nabij gelegen doel) en of zij denken dat
ze dat kunnen (waarom wel / waarom niet).
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Opdracht 5-4: met wie vergeleek jij je vroeger als je iets moest lezen?

Cursisten beantwoorden de volgende vragen:
Wat ging er goed met lezen vroeger?
Met wie vergeleek jij je vroeger als je iets moest lezen?
Wie geloofde dat je het kon als je iets moest lezen?
Wat voelde je als je iets moest lezen?
Heb je dezelfde gevoelens nu nog steeds? Zo ja, hoe komt dit denk je?
Opdracht 5-5: geloof in jezelf dat je beter kunt leren lezen
Leg uit dat het vergelijken van jezelf met (toen) belangrijke anderen, het geloof van anderen in jou, je
succes- en faalervaringen en de gevoelens die je toen had als je iets moest lezen nog steeds een belangrijke
rol in je lezen spelen nu.
Toon begrip voor vervelende ervaringen, maar geef ook aan dat het nu aan de cursist zelf is om er wat aan
te doen. Het plaatje “waar sta jij?” geeft de cursist een goed beeld waar hij/zij staat op de ladder naar
succes. Laat de cursisten ieder voor zich aangeven waar ze staan. Vraag vervolgens wat ze nodig hebben
om de volgende stap te bereiken.

Cursisten bepalen hun positie op de succes-ladder.
Cursisten geven aan wat zij nodig hebben om een stapje verder te komen.
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Sluit af met het volgende plaatje
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