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Beste leerkracht, 
 
 
Voor je ligt de handleiding van de lesmethode Koele Bikkels voor de bovenbouw 
van het primair onderwijs (groep 7) en de onderbouw van het voortgezet 
onderwijs.  Fijn dat je met faalangst aan de slag gaat in je groep! We hopen dat je 
enthousiast bent over de lessen en de leerlingen uit je groep hiermee kunt gaan 
helpen.  
 
Voor het gebruik in het primair onderwijs, raden wij aan om dit lesprogramma in 
groep 7 in te zetten. Voor gebruik in het voortgezet onderwijs, raden wij aan dit 
lesprogramma in leerjaar 1, 2  of 3 in te zetten. 
Deze handleiding biedt een leidraad voor de lesmethode Koele Bikkels.  Je vindt 
hier 16  lessen van 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, huiswerk of weektaak. 
 In principe geldt: hoe meer tijd je kunt besteden aan de inhoud, hoe meer je 
bereikt met de leerlingen. 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  

 

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, 
 
Groeten, Inke en Renate 
  

 
 Introductie 
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Koele	Bikkels		
versie	jongeren	2014	

							Werkmap	van:				

 
 

 

 

Zodra het (les)boek ‘Koele Bikkels’ in de boekhandels ligt, schaf je voor de leerlingen 

een lesboek aan. De lesboeken worden elke les uitgedeeld en de leerlingen hebben 

hun werkboek voor zich liggen.  

 
In het draaiboek staat per les beschreven welke hoofdstukken en werkbladen je 
nodig hebt. In het lesplan staat per lesonderdeel het hoofdstuk vermeld (H), de 
werkbladen uit het werkboek (WB) en de samenvatting uit het werkboek met het 
huiswerk (SV). 

Op dit moment is het (les)boek nog niet uitgegeven en vind je de benodigde teksten 

in de bestanden ‘lesboek’ en ‘werkboek’ die je digitaal aangeleverd hebt gekregen.   

Kopieer of print het materiaal behorend bij iedere les voor elke deelnemer en stop 

ze in een snelhechter of mapje. Leerlingen nemen het mapje mee naar huis als er 

huiswerk wordt opgegeven en worden eraan herinnerd dit elke les mee terug te 

brengen. Het mee naar huis geven van het materiaal bevordert de 

ouderbetrokkenheid. 

 
Je kunt er ook voor kiezen het fysieke hardcopy les- en werkboek te bestellen bij 
Bikkeltrainingen.  Op onze website lees je hier meer over en kun je de bestelling 
plaatsen.  
 
Je kunt zelf het huiswerk/ weektaak aanpassen aan het niveau van je groep en de 
tijd die tussen twee lessen zit. 
 
Ook voor ouders is het werkboek van belang; wat heeft mijn kind geleerd, wat 
moeten ze lezen en welke opdrachten moeten worden gemaakt. Onderdeel van het 
huiswerk is dan ook steeds dat de leerlingen het werkboek aan ouders laten lezen. Je 
kunt ouders aanvullend de informatiemail sturen. 
 

Het les- en werkboek 
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Faalangst =  

overdreven bang zijn om te 

mislukken 

 
 
 
 

 
 
 

 
Bij lessenreeks hoort een  powerpoint-presentatie, voor elke les één.  
Deze kun je via het digiboard tonen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powerpoint presentatie 
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In totaal zijn er 5 ouderbrieven. Een introductiebrief en vier brieven die tussentijds 
worden verstuurd of meegegeven. 
Bij iedere reeks van 4 lessen hoort een ouderbrief. 
Deze brieven zijn als apart document bij het lespakket  meegestuurd.  
Om de betrokkenheid van ouders nog meer te vergroten, kun je ervoor kiezen deze 
ouderbrieven op maat te maken en mee te geven  of per email te versturen na iedere 
4e les .  
Je kunt ouders er ook op attenderen het werkboek van hun kind te bekijken.  
De brief is naar eigen inzicht aan te passen. 
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Beste	ouders	en	verzorgers,	
	
Vandaag	heeft	uw	zoon	of	dochter	de	eerste	bijeenkomst	van	de	training	Koele	Bikkels	gevolgd.	We	
hebben	kennisgemaakt	met	elkaar	en	meer	geleerd	over	wat	faalangst	precies	inhoudt.	Lees	dit	
werkboek	maar	eens	door	zodat	u	weet	waar	het	vandaag	over	ging.		
	
De	volgende	onderwerpen	stonden	vandaag	centraal:	
	

· Deelnemers	leren	elkaar	kennen	
· Deelnemers	voelen	zich	veilig	en	kennen	de	groepsafspraken	

· Deelnemers	weten	wat	faalangst	is	en	kennen	de	soorten	
· Deelnemers	onderkennen	de	eigen	soort	faalangst	

· Deelnemers	hebben	eigen	doelstellingen	geformuleerd	
· Deelnemers	hebben	kennisgemaakt	met	de	stressmeter	

· Deelnemers	begrijpen	het	Bikkeldenken	
	
Zou	u	uw	zoon	of	dochter	willen	herinneren	aan	het	huiswerk	en	willen	helpen?		
	
	
TIP:	
	
Wat	denk	je?	
Het	zou	fijn	zijn	als	u	de	komende	tijd	extra	let	op	momenten	die	als	spannend	worden	ervaren	door	
uw	zoon	of	dochter.	Een	deel	van	het	huiswerk	gaat	hier	ook	over.	Samen	kunnen	jullie	bekijken	welke	
score	op	de	stressmeter	daarbij	hoort.	Vooral	heel	belangrijk	is	om	de	gedachte	te	achterhalen	die	de	
spanningen	opriepen.	Dit	is	best	heel	lastig.	Vaak	denken	we	dat	de	gebeurtenis	direct	voor	de	stress	
zorgt,	maar	dat	is	niet	zo.	De	stress	of	je	gevoel	wordt	veroorzaakt	door	de	gedachte	die	je	hebt	over	
een	gebeurtenis!		
	
Stressmeter	
De	stressmeter	op	de	volgende	pagina	kan	opgehangen	worden	op	een	zichtbare	plaats	zoals	de	
keuken.	Een	handig	hulpmiddeltje	én	reminder	om	bewust	stil	te	staan	bij	spannende	situaties,	
stressgevoelens	en	vooral:	welke	gedachte	zorgde	voor	de	stress?	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

Brief	voor	je	ouders…	

Ouderbrieven 
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Lesplan 6 

Doelstellingen 

 Leerlingen ervaren dat hun houding invloed heeft op hun gevoelens 

 Leerlingen maken kennis met het G-schema 

Lesplan 

Dia 
nr 

Inhoud Duur Lesboek Werkmap Werkvorm en 
hulpmiddelen 

34 Welkom en 
huiswerk 

5 min - WB 6, WB 7 
SV 5 

Groepsgesprek 
 

35 Verschillen 
voelen 

5 min - - Actief groepsspel 

36 
 

GGG-schema 15 min H 12 - Uitleg en 
groepsdiscussie 

37 Afsluiting en 
huiswerk 

5 min - SV 6 Verwerking 

  Totaal 
30 min 

   

 

Benodigdheden                       

 Lesboeken en werkboeken 

 PowerPoint  

 Acht of meer A4-tjes met voorbeeldsituaties (zie GGG-oefening) 

 Papier + schrijfmateriaal voor alle deelnemers 

 Flap-over + bord/stiften(2 kleuren) 

 Eventueel een beloningslijst voor een groepsbeloning 
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Huiswerk/weektaak bespreken (Dia 34, SV 5, WB 6, WB 7, 5 minuten) 

Bespreek welke gedachten de leerlingen hebben aangekruist. Zijn het voornamelijk 
piep- of bikkelgedachten? Hadden de leerlingen dit van zichzelf gedacht? 
 

Verschillen voelen (Dia 35, 5 minuten) 

Uitleg leerkracht: 
We gaan het spel ‘Simon says…’ oftewel het ‘Commandospel’ spelen. Iedere keer als ik 
een opdracht vooraf laat gaan door het woord ‘commando’ moet je de opdracht 
uitvoeren, als ik ‘commando’ weglaat blijf je doen wat je al deed. Als het mis gaat, ga 
je even aan de kant zitten. Maar eerst: commando’s oefenen… 
 
Commando Bob:  
Hoe staat hij? Hoe loopt hij?  
Relaxed en zelfverzekerd. Schouders naar achteren, kin omhoog (niet te ver), borst 
vooruit, stevige passen. 
Commando Paula:  
Hoe staat zij? Hoe loopt zij?  
Hoofd omlaag, schouders hangen, armen slap langs je lijf, schichtig om je heen kijken, 
hier en daar een stress-sprongetje tussendoor. 
Commando jezelf:  
Neutraal als jezelf. 
 
Voer daarna het spel uit: in verschillende moeilijkheden en tempo (eerst staand, 
dan lopend, pratend, rennend, commando’s langzaam tot heel snel). Doe zelf ook 
mee, corrigeer leerlingen waar nodig. Het is een speelse opdracht en lekker 
overdrijven maakt de verschillen tussen Bikkelboy en Piepmiep duidelijk. 
 
Nabespreking 

 Hoe voelde je je in de verschillende houdingen?  

 Wat was het prettigst? Waarin herken je jezelf het meest? 

 
Noot: Wanneer je vermoedt dat de leerlingen uit je groep bovenstaande opdracht te 
kinderachtig vinden, benadruk dan dat het erom gaat de verschillen in je lijf te 
voelen.. Sla bijvoorbeeld het spelaspect over maar laat de deelnemers wel in de 
ruimte hun houding aanpassen en verschillen uitvergroten.  
 

GGG-schema (Dia 36, lesboek H 12,  15 minuten) 

Besteed rustig en uitgebreid aandacht aan de uitleg waarom de gedachten zorgen 
voor de faalangstgevoelens en niet de gebeurtenis zelf. Volg hierbij de tekst uit het 
werkboek. 
 

Uitwerking les 6 
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Afsluiting en huiswerk (Dia 37, SV 6, 5 minuten) 

 Hoe vond je het vandaag? 

 Belangrijkste wat je geleerd/ontdekt hebt? 

Bespreek de samenvatting van les 6 uit het werkboek en loop het huiswerk door. Is 

de bedoeling voor iedereen duidelijk ? 

 

Huiswerk/weektaak: 
 Lees hoofdstuk 12 nog eens door. En laat dit hoofdstuk ook eens aan je 

ouders zien. 

 Probeer de verschillende houdingen nog eens uit. Als je eens een            

Piepmiepgedachte bij jezelf herkent, probeer dan eens even de           

Bikkelhouding aan te nemen. Merk je dat je je iets anders voelt? 

Tip 
Maak de leerlingen er de komende week eens attent op wanneer ze een 
Bikkelhouding of Piepmiephouding aannemen. Leerlingen die vaker een 
Piepmiephouding aannemen, kun je motiveren om eens steviger te gaan staan. 
Geef vooral complimenten bij alle Bikkelhoudingen die je ziet. Op deze manier gaan 
de leerlingen de houdingen bij zichzelf herkennen. 
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Waar ben jij het bangst voor? Heb je die superspannende gebeurtenis in je 

hoofd? Noteer deze dan bij onderstaande stressmeter en kleur in tot hoever jij 
denkt dat de stress bij jou oploopt. En doe dat deze week nog 4 keer. 

 
Superspannende gebeurtenis: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
Waarschijnlijk is je stressmeter (bijna) helemaal ingekleurd? Je hebt immers de 
meest spannende gebeurtenis uitgekozen!  

Werkblad 3 
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Huiswerk/weektaak : 4 keer stressmeter invullen 
 
Situatie 1:Heb je die superspannende gebeurtenis in je hoofd? Noteer deze dan 

bij onderstaande stressmeter en kleur in tot hoever jij denkt dat de stress bij 
jou oploopt.  

 
Superspannende gebeurtenis: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 
Situatie 2: Heb je die superspannende gebeurtenis in je hoofd? Noteer deze dan 

bij onderstaande stressmeter en kleur in tot hoever jij denkt dat de stress bij 
jou oploopt. En doe dat deze week nog 4 keer. 

 
Superspannende gebeurtenis: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ Ink
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Vul de GGGG-schema’s op 4 dagen in over de meest spannende gebeurtenis van 
die dag. Denk bijvoorbeeld aan momenten in de klas, omgaan met klasgenoten of 
vrienden, schoolwerk, sport, thuis, …  
 
 

 Kreeg je in de klas een vervelende opdracht? 

 Hoe ging het in de pauze op school? 

 Heb je iets afgesproken na school? 

 Hoe ging het thuis, met broer of zus, met je vader of 
moeder? 

 Hoe zat het met huiswerk of toetsen vandaag? 

 Heb je nog nieuwe mensen ontmoet? 

 Moest je vandaag iemand bellen? 

 Ben je ergens op bezoek geweest? 

 Hoe ging het bij de sportclub? 

 Ben je nog een groepje kinderen of oudere pubers ergens tegengekomen? 
 
 
Helemaal niks spannends gebeurd? Denk dan aan een momentje waarop je 
geïrriteerd of boos was, dat is ook een vorm van stress.  
 

 Kwam je zusje ongevraagd je kamer binnen?  

 Moest je van je moeder het gras maaien?  

 Maakte die lawaaierige klasgenoot vandaag weer een suffe opmerking? 

 Heb je je hoofd gestoten tegen de boekenplank? 

 Snapte je helemaal niks van de nieuwe sommen? 

 Heeft je vader je favoriete spijkerbroek weggegooid? 
 
  

Werkblad 4 
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Gebeurtenis: Dit is wat er gebeurde…. 
 
 

 
 
 

Gedachten: Ik dacht toen bij mezelf… 
 
Kruis aan en/of vul zelf in: 
 

 Ik kan dit niet 

 Ze zullen mij uitlachen 

 Ik heb altijd pech 

 Ze moeten mij altijd hebben 

 Het maakt niet uit hoe hard ik ook probeer, het lukt toch niet 

 Ik ben dom 

 Het ligt altijd aan mij 

 Ik haat … 

 Dit gaat zeker mislukken 

 Ik heb altijd pech 

 Ik ben waardeloos 

 Ze gaan mij vast pesten 

 Dingen worden alleen maar erger en erger 

 Ik word natuurlijk weer overgeslagen 

 Ik weet straks vast en zeker helemaal niks meer 

 Ik ben niet zo goed als... 

 O jee……………………………………. 
 
 
 

 

 

 

Gevoel: Mijn stressmeter sloeg uit naar…(kleur in) 
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