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Workshop

De methode ‘Teken je gesprek’ is ontwikkeld door 
remedial teacher Adinda de Vreede. Op een middelbare 
school en in haar praktijk begeleidt zij kinderen met 
leerproblemen, ADHD, PDD-NOS, sociale onhandigheid, 
faalangst en/of weinig zelfvertrouwen. Marian 
Breukhoven volgde een workshop bij Adinda: ‘Teken je 
gesprek … over faalangst’.

ls Adinda wordt gevraagd een training 
voor kinderen en jongeren met faal-
angst op te zetten, onderzoekt ze welke 
methodes daar het beste bij passen. Er 
zijn er verschillende, maar wat ze bij 
alle methodes mist is een logisch, 
kleurig visueel overzicht.  
Als kinderen haar vertellen over hun 
gedrag of gedachten, maakt ze zelf al 

jaren een logisch, symbolisch en visueel over-
zicht van het effect ervan: door pijlen, kleuren en 
rondjes te gebruiken. Ze merkt dat vooral 
jongeren zich meer betrokken en verantwoorde-
lijk voelen als de gesprekken getekend worden, 
en er niet alleen maar gepraat wordt. Ook blijkt 
dat de gesprekken beter blijven hangen als ze 
getekend zijn. Hierdoor wordt haar al snel 
duidelijk dat ze de faalangsttraining moet 
vormgeven met gesprekstekeningen.

Ze ontwikkelt het ‘faalangst-sjabloon’, en merkt 
dat dit kinderen vanaf ongeveer zeven jaar heel 
goed steunt in het veranderingsproces. En dat 
daarnaast de faalangst snel en grotendeels 
verdwijnt. De workshop gaat over faalangst en 
piekeren, maar is ook heel goed te gebruiken bij 
andere onderwerpen, problemen en uitdagingen. 
‘Teken je gesprek’ is sowieso bij allerlei ge-
spreksonderwerpen te gebruiken. Bijvoorbeeld 
bij het aanleren van nieuw gedrag, bij het 
begrijpen van je aandeel in het probleem of de 
situatie. Maar ook bij het vieren van successen: 
wat is er gelukt en hoe lukte het je om het zo 
goed te doen? 
 

Kleurig
Het faalangst-sjabloon is een logische, kleurige, 
visuele weergave van de gedachten en gevoe-
lens en de gevolgen daarvan op de prestatie van 
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Workshop ‘Teken je gesprek… over faalangst’ 

“Bemoedigd door 
groene gedachten”
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het kind. De begeleider vult tijdens het gesprek 
het sjabloon in. Hij begint met een neutrale 
situatie, in blauw. Tijdens het gesprek schrijft hij 
in rood de gedachten en gevoelens van het kind 
en de gevolgen daarvan op de prestatie in het 
sjabloon. Het kind bepaalt welke woorden 
worden opgeschreven. Hierdoor ontstaat een 
kleurig overzicht van wat er zich in het hoofd 
van het kind afspeelt. Ook ontstaat hierdoor 
meer inzicht in de problematiek. Helemaal 
bovenaan het papier, in groene letters, komt de 
ideale maar realistische situatie. Daarna bedenkt 
het kind tegenover iedere (rode) niet-helpende 
gedachte een (groene) helpende gedachte, met 
bijbehorende gevoelens en gevolgen. Kan hij die 
zelf niet goed bedenken, dan kan hij daar de 
– ook door Adinda bedachte – helpende gedach-
tenkaartjes bij gebruiken. Daar staat bijvoorbeeld 
op: ‘Ik mag een fout maken’ of ‘Ik doe mijn best’. 
 
Probleem uitpluizen 
Als het probleem van het kind nog niet helemaal 
duidelijk is, of te breed geformuleerd wordt, is 
het handig om eerst een ‘uitpluistekening’ te 
maken. 
Centraal in de uitpluistekening staat het pro-
bleem. In rood of oranje, afhankelijk van hoe erg 
het kind het probleem vindt. Bijvoorbeeld: 
‘zenuwachtig bij toetsen’. 
De begeleider vraagt vervolgens wat het kind 
doet bij het probleem (‘antwoorden verbeteren’), 
wat het lichaam doet (‘zweten, hoog ademha-
len’), en wat het kind voelt (‘bang, verdrietig’). 
Als er ook een situatie is waarin het kind geen 

probleem ondervindt (bijvoorbeeld bij toetsen 
rekenen) wordt dat in groen erbij geschreven. Dit 
is de ‘Teken je gesprek’-methode in een noten-
dop.
 
Basishouding
Geïntrigeerd door de eenvoud en doeltreffend-
heid van de methode geef ik me op voor de 
workshop. We beginnen met de basishouding 
van de gespreksbegeleider. Die moet uitnodi-
gend, betrokken, nieuwsgierig en bovenal 
zonder oordeel zijn. Omdat het kind en de 
begeleider naast elkaar zitten, hoeven ze elkaar 
niet aan te kijken. Dat is voor veel kinderen 
makkelijker praten. 

Dan ben ik zelf aan de beurt om het faalangst-
sjabloon in te vullen, samen met een medecur-
sist die fungeert als mijn begeleider. Ik moet een 
situatie bedenken die dicht bij mij ligt. Ik kies 
‘feestjes met onbekenden’. Van tevoren maak ik 
me er altijd druk over dat ik op zo’n feestje geen 
aansluiting vind bij andere mensen, niet passend 
gekleed ben, te saai ben om mee te praten. Dit 
zijn de (niet-helpende) rode gedachten. Het 
resultaat is dat ik het liefste niet naar het feestje 
zou gaan.
Mijn begeleider vraagt hoe de ideale situatie zou 
zijn: ik ga gewoon naar feestjes, praat met 

Helpende gedachte:  
“Ik mag een fout maken”
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iedereen en vind het nog leuk ook. Dan zetten 
we groene, helpende gedachten tegenover de 
rode, niet-helpende: ik weet uit ervaring dat ik 
meestal wel leuke mensen tegenkom en ik weet 
ook dat ik kleding genoeg heb. De gedachte 
‘alles gaat voorbij’ helpt ook, evenals ‘ik ben wie 
ik ben en daar is er maar één van’. Op die 
manier kan ik me vrolijk en ontspannen voelen, 
en tevreden met mezelf.  
 
Inzicht 
Het valt mij op dat er, door het op deze manier 
op te schrijven en te visualiseren, structuur in je 
gedachtegang komt. Wat eerst malende gedach-
ten waren, worden nu duidelijke uitspraken in 
een tekstballonnetje. Daardoor wordt inzichtelijk 
waarom je denkt wat je denkt. Andersom gaat 
dat ook werken voor de groene gedachten. Als je 
maar vaak genoeg groene gedachten denkt, 
worden die vanzelf de gewoonte.
Het tekenen van het gesprek kan een grote 
impact hebben, daarom is het verstandig het 
kind na afloop van ieder gesprek de kans te 
geven een verwerkingstekening te maken of iets 
op te schrijven. Helpende gedachten kunnen 
genoteerd worden, of andere bemoedigingen. 
Ook de vaardigheden die nodig zijn om tot 
nieuwe groene, helpende gedachten te komen of 

Riëtte Duynstee is freelance-journa-
list. ‘’Vroeger dwaalden mijn gedach-
ten vaak af in de klas. Pas toen ik kon 
doen wat ik leuk vond, kwam ik tot 
bloei. Ik schrijf veel over medische 

thema’s, ook over hersenen, gedrag en beperkin-
gen. Ik ben ervan overtuigd dat ieders brein wel 
een of andere tekortkoming heeft. Het is alleen 
niet altijd even zichtbaar.’’

Miriam de Heer is freelance-auteur en 
was tot 1 januari 2014 projectleider 
van het Steunpunt Forensische Zorg 
van Balans. Miriam heeft drie grote 
zonen en is sinds haar oudste de 

diagnose ADHD kreeg, lid van Balans. “Hij doet het 
prima! Ik ben blij met alle informatie die ik bij Balans 
vond en blijf lid uit solidariteit met andere ouders 
die steun kunnen gebruiken bij de opvoeding.”

Thijs Rooimans is fotograaf en vader 
van Jasmijn. ‘’Ik fotografeer sinds 
januari 2007 voor Balans. Ik hoop 
ouders, kinderen en leerkrachten zo 
te fotograferen dat andere lezers zich 

met de foto’s kunnen identificeren. Tijdens mijn 
werk merk ik dat Balans ouders een steuntje in de 
rug biedt.’’

Monique de Mol is freelance-redac-
teur. ‘’De  afwisseling in onderwerpen 
maakt het leuk om voor de rubriek 
Producttest te schrijven. Soms kom ik 
op school om leerlingen te vragen 

naar hun ervaringen met een educatief spel. Of ik 
heb een gesprek met een ouder thuis aan de 
keukentafel over een trendy planbord.’’

Aan dit nummer werkten mee:

de eventueel bedachte acties te kunnen uitvoe-
ren, worden opgeschreven. 
 
Bij de cursus horen allerlei materialen: het 
pakket ‘Teken je gesprek … over faalangst’ is een 
kleurige map waar alles in zit wat je nodig hebt 
voor een getekend gesprek.  
Kijk voor meer informatie op de website van 
Adinda de Vreede: www.tekenjegesprek.nl. •


