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Beste leerkracht, 
 
 
Voor je ligt de handleiding van de lesmethode Koele Bikkels voor groep 7. Fijn dat je 
met faalangst aan de slag gaat in je groep! We hopen dat je enthousiast bent over de 
lessen en de kinderen uit je groep hiermee kunt gaan helpen.  
 
Deze handleiding biedt een leidraad voor de lesmethode Koele Bikkels.  Je vindt hier 
16  lessen van 20-30 minuten stap-voor-stap uitgewerkt. Het staat je echter geheel 
vrij om de lengte en het aantal lessen aan te passen naar wat passend is voor jou en 
je groep. Daarnaast staat het je vrij om te bepalen welke opdrachten zich lenen voor 
zelfstandige verwerking of weektaak. 
 In principe geldt; hoe meer tijd je kunt besteden aan de inhoud, hoe meer je bereikt 
met de kinderen. Bij iedere les vind je aanvullende oefeningen om een les uit te 
breiden. 
 
Bij deze handleiding horen de volgende aanvullende materialen: 
 

 Het lesboek Koele Bikkels, geschreven door Inke Brugman, uitgever Garant*  

 Het werkboek koele Bikkels voor de leerlingen 

 Powerpoint presentaties Koele Bikkels groep 7 

* Op het moment dat je deze handleiding ontvangt, is het lesboek ‘Koele Bikkels’ nog 
niet verschenen bij onze uitgever. Je ontvangt het boek nu als digitaal bestand en kunt 
dit fysiek bij ons kopen via onze webshop. Zodra het boek is verschenen, ontvang je een 
bericht hiervan. Het is vanaf dat moment natuurlijk niet meer geoorloofd het oude 
digitale en fysieke lesboek te gebruiken, dit in verband met auteurs- en 
publicatierechten.  
 

Nog vragen? Opmerkingen of feedback? Word lid van onze besloten facebook-groep 
Bikkeltrainers: https://www.facebook.com/groups/bikkeltrainers/. Wij horen ook 
graag van je via  info@bikkeltrainingen.nl. 

 
Veel succes met de lessen, 
 
Groetjes Inke 
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Effectiviteit 
 
Cognitieve gedragstherapie 

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die 

een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de 

'gekleurde bril' waardoor hij de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachtes 

anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en 

waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag 

veranderen. 

Door 'disfunctionele' gedachten om te buigen en te leren om gebeurtenissen anders 

te interpreteren komt er een objectievere kijk op de eigen gevoelens en 

waarnemingen en kunnen negatieve gevoelens verdwijnen, waardoor ook het 

gedrag verandert.  

Dit wordt ook wel het Gggg( gebeurtenis-gedachte-gevoel-gedrag)-denken 
genoemd. 
In de Bikkeltrainingen maken we veelvuldig gebruik van bovenstaande elementen 
door het ombuigen van zogenaamde Piepgedachten naar meer relativerende 
Bikkelgedachten. 
Met behulp van de typetjes Bikkelboy Bob, Piepmiep Paula en Woeste Wilma wordt 
assertief, sub-assertief en agressief gedrag en gedachten concreet gemaakt. 
 
Schematherapie 
De Bikkeltrainingen zijn effectief omdat ze zich al op jonge leeftijd richten op de 
uitgangspunten van schematherapie. 
Schematherapie is in de jaren ’90 ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog 
Jeffrey Young. Schematherapie werd door hem ingezet om sterke terugkerende 
patronen in het leven van volwassenen te behandelen. Deze patronen waren 
meestal terug te voeren naar ervaringen in hun jeugd.  Uiteindelijk kwam Young tot 
18 verschillende ‘schema’s’: thema’s die zijn ontstaan in je jeugd en je telkens 
belemmeren om te bereiken wat je wilt.  
Deze schema’s zijn  ontstaan wanneer je als kind op de een of andere manier niet 
genoeg bent vervuld in één van de totaal vijf basisbehoeften: een veilige band met 
andere mensen; onafhankelijkheid en zelfstandigheid; vrijheid om je behoeften en 
emoties te uiten; spontaniteit en plezier; en duidelijke grenzen. Voor een gezonde 
emotionele ontwikkeling moeten al die behoeften in je jeugd voldoende vervuld 
worden. 
Inmiddels wordt veel gewerkt met ‘modi’. Een modus is een houding waarin je 
schiet wanneer oude gevoelens worden opgeroepen. We noemen dit kindmodi. 
Er zijn drie soorten kindmodi: gekwetste-kindmodus; boze- en impulsieve-
kindmodus; en gelukkige-kindmodus. 
Omdat alle modi hun oorsprong in de kindertijd hebben, is het wenselijk om 
kinderen al op jonge leeftijd te helpen om ongewenste modi/ schema’s af te 
zwakken en gewenste modi/ schema’s te versterken.  
Dit gebeurt bij de Bikkeltrainingen middels de inzet van de types Bikkelboy Bob 
(gelukkige- kindmodus), Piepmiep Paula (gekwetste-kindmodus) en Woeste Wilma 
(boze- en impulsieve-kindmodus). In
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Lesplan 4 

Doelstellingen 

 

 Leerlingen kunnen de stressmeter invullen 
 Leerlingen hebben kennisgemaakt met het G-schema 
 Leerlingen begrijpen het Bikkeldenken 

Lesplan 

 
Dia-nr Inhoud Duur Lesboek Werkboek Werkvorm en 

hulpmiddelen 

16 
 

Welkom en 
huiswerk 
bespreken 

5 min - p. 9 t/m 12 groepsdiscussie 
 

17, 18 Bikkeldenken 15 min H 7 p. 13 t/m  Groepsgesprek en 
verwerking 

19 G-schema 10 min    

20 Afsluiting en 
huiswerk 

5 min - p. 9 t/m 12 Groepsgesprek 
 

 
 

 Totaal 
35 min 

   

 

Benodigdheden           

 Lesboek en werkboek voor elke leerling  
 Powerpoint  
 Papier + schrijfmateriaal voor alle leerlingen 
 Groot vel met de groepsregels 
 Eventueel een beloningslijst voor een groepsbeloning 
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Hoofdstuk 7 Bikkeldenken 
 
Bedenk je nu dat een score van 10 het allerspannendste is wat je OOIT kunt 
meemaken. Denk je bijvoorbeeld eens in dat de Derde Wereldoorlog uitbreekt. Er 
vallen bommen op jouw stad en jij moet met je ouders het huis uit om een veilige 
plek te zoeken. Het is nacht en je rent door de straten, op zoek naar een veilig 
onderkomen. Op het moment dat je een straat in rent, komt een grote vijandige 
tank de hoek om. Jullie kunnen geen kant op. Het kanon op de tank richt zich met 
een onheilspellend geratel langzaam op jou…… Welk cijfer zou je op dat moment 
aan je spanning geven?   
 
Als dat geen 10 is, dan heb je waarschijnlijk een slaapliedje teveel gezongen!  
 
Als de wereldoorlog op 10 staat, welke zeer ernstige gebeurtenis kun je dan 
bedenken voor een score van 8? En wat krijgt een 5? 
Kijk nu eens terug naar de gebeurtenis waarvoor je de stressmeter hebt ingevuld. 
Als oorlog op tien staat, en bijvoorbeeld een ernstig ongeluk krijgen op 5, waar 
zou dan jouw spannende gebeurtenis moeten staan denk je? Misschien toch een 
stukje lager dan je eerder had gedacht? 
 
Dat heet nou met een moeilijk woord relativeren. Maar wij noemen dat: 
Bikkeldenken. Bikkeldenken betekent dat je niet meteen het ergste denkt over 
iets, maar positief probeert te denken. Je vergelijkt de dingen die je overkomen 
met een echte, grote ramp. Dan weet je weer dat iets niet het einde van de 
wereld betekent. Kan iets toch heel spannend zijn? Tuurlijk. Enorm balen? Zeker. 
Heel erg verdrietig? Helaas wel. Maar als je denkt als een Bikkel, weet je dat het 
ook wel weer goed komt! 
 

 
Tip: Als je denkt en voelt dat iets ‘rampzalig’ is, vergelijk het 
dan eens in gedachten met een échte ramp. De meeste dingen 
vallen in vergelijking daarmee toch wel mee?! 
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Hoofdstuk 8 Vechten of vluchten? 
 
We hebben de vorige bijeenkomst geleerd om onze stress in te schalen met 
behulp van een stressmeter. Als je stressmeter uitslaat naar 10, zijn er grofweg 
twee manier om te reageren: vechten of vluchten. Dit zit in onze genen 
ingebouwd! Heel, heel vroeger toen we nog met een berenvelletje in een grot 
zaten, kwam dat goed van pas. Een hongerige leeuw duikt plotseling op, wat doe 
je? Vechten of vluchten, veel meer keuzes had je niet. Je lijf zorgde automatisch 
dat je klaar was voor die acties: je hart ging sneller slaan, je ogen werden groot, je 
spieren begonnen te trillen, heel je lijf klaar voor de actie! Jammer genoeg 
reageert ons lichaam anno 21e eeuw nog precies hetzelfde op stress.  Maar echt 
handig is dat niet meer in de meeste situaties. Moet je een belangrijke toets 
maken, is je lijf helemaal klaar om keihard weg te rennen of om met alle kracht 
met een knuppel je aanvaller te lijf te gaan (toch niet je leraar hoop ik?). Al die 
opgekropte energie kan in jouw klaslokaal nergens naar toe. Daar zit je dan, 
helemaal ‘opgefokt’, klaar voor actie. Maar nee, jij moet juist rustig op je stoeltje 
vragen op papier beantwoorden! Geen wonder dat je soms helemaal dicht slaat 
van de opgekropte stress. 
 
Aanvallen anno 21e eeuw 
Ook nu nog zie je verschillen in hoe mensen reageren. In 
vroegere tijden had je holbewoners die standaard in de 
aanval schoten of liever wegrenden als ze de kans kregen. 
Leerlingen die nu in de aanval gaan, zijn diegene die er alles 
aan doen om mislukking of afwijzing te voorkomen. Ze 
nemen kost wat kost geen enkel risico. Dit zijn de leerlingen 
die dagelijks, urenlang aan hun huiswerk zitten. Drie keer 
de tekst doorlezen en niet rusten voor ze alles uit hun 
hoofd kennen. Een beetje minder zou ook wel kunnen!  
 

Vluchten anno 21e eeuw 
En dan heb je leerlingen die juist zo min mogelijk doen en 
het leren zo lang mogelijk uitstellen (als ze er überhaupt 
aan beginnen!). Zij zijn er zó van overtuigd dat de 
mislukking nabij is, dat ze het niet eens gaan proberen. Kop 
in het zand en we zien wel. Maar of dat nu helpt om wat 
meer ontspannen te zijn en de stressmeter omlaag te 
brengen?  
 
Wat denk je? Ben jij een vluchter of een vechter? In
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Kies twee spannende gebeurtenissen uit waarbij je flink last van faalangst had. 
stress Vul het G-schema 2 keer in: 

Versie 1:  Beschrijf zoals het gegaan is bij jou. Probeer goed te luisteren naar dat 
stemmetje in je hoofd; wat dacht je precies? Bij een spannende gebeurtenis 
begint zo’n Piepmiep-gedachte vaak met: “O jee, ….” 

Versie 2: Beschrijf zoals het gegaan zou zijn met een sterke Bikkelgedachte. Wat 
zou Bikkelboy Bob over diezelfde situatie denken waardoor hij wel relaxed kon 
blijven? Probeer je te verplaatsen in iemand die in jouw situatie helemaal geen 
last zou hebben van faalangst of stress. Wat denk je dat diegene voor gedachten 
heeft?  

Vind je deze opdracht lastig? Vraag gerust om hulp bij je vader, moeder of iemand 
anders die je vertrouwt!  
 

Werkblad 6 
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Versie 1: mijn spannende gebeurtenis met Piepmiep-
gedachten 
 
 

Gebeurtenis: Dit is wat er gebeurde… 
 

 
 
 
 
 

Gedachten: Ik dacht toen… 
 
 
 
 
 
 

Gevoel: Ik voelde me daardoor… 
 
 
 
 

Gedrag: Ik zei of deed… 
 
 
 
 
 
 

Gevolg: En toen… 
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