
Inkijken in .... 



Koele Bikkels

Met een licentie voor de faalangsttreductie-training Koele Bikkels kun 
je op een vlotte en eigentijdse manier aan de slag om de faalangst van 
kinderen en jongeren aan te pakken. De kinderen leren anders na te 
denken over spannende situaties. Vaak leggen zij de lat enorm hoog 
voor zichzelf. Dit kan voor schoolse zaken gelden, maar ook op het 
gebied van sport of vriendschappen ervaren veel kinderen een vorm 
van faalangst. Wil je effectief en op een leuke manier aan de slag met 
je cliënten? Dan is deze licentie misschien iets voor jou.

Koele Bikkels is een therapeutische faalangsttraining voor kinderen 
van 8-12 jaar en 12-15 jaar. Met een groepje kinderen gaat de 
therapeut, coach of orthopedagoog intensief aan de gang om de 
faalangst stevig aan te pakken. De kinderen leren wat faalangst is, en 
welke soorten er zijn. Wanneer zij onderkennen welke soort faalangst 
bij hen speelt, is het tijd om hiermee te leren omgaan. Daarbij zijn het 
G-schema en het Bikkeldenken belangrijke hulpmiddelen voor de 
kinderen. Steeds beter kunnen zij hun Piepmiep-gedachten uitdagen 
en omzetten naar Bikkelgedachten.

De therapeutische training omvat een volledig uitgewerkt programma 
bestaande uit een handleiding, een (voor)leesboek (lesboek) en een 
BikkelDoeboek (werkboek).

De trainingen bestaan uit 4 bijeenkomsten van 1,5 uur per keer. 
Scholen houden over het algemeen een indeling van 8 bijeenkomsten 
van 1 lesuur aan. Er wordt na iedere bijeenkomst huiswerk 
meegegeven om thuis verder te kunnen oefenen..

Ouders worden actief betrokken middels ouderbrieven met handige 
tips en handvatten uit het BikkelDoeBoek. Koele Bikkels is te 
gebruiken als groepstraining maar is ook geschikt als individueel 
traject.



Doelstellingen Koele Bikkels

Bijeenkomst 1 

Bijeenkomst 2 

Bijeenkomst 3 

Bijeenkomst 4 

• 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

• Deelnemers	hebben	inzicht	in	de	reacties	vluchten	of	vechten
• Deelnemers	maken	kennis	met	Piepmiep	Paula	en	Bikkelboy	

Bob
• Deelnemers	maken	kennis	met	het	G-schema
• Deelnemers	zijn	zich	bewust	van	de	invloed	van	gedachten
• Deelnemers	weten	wat	Bikkeldenken	is

• Deelnemers	kunnen	ontspannen	door	middel	van	buikademhaling.
• Deelnemers	begrijpen	hoe	je	Piepmiep-gedachten	kunt	uitdagen	en	

kunt omzetten	naar	Bikkelgedachten
• Deelnemers	hebben	een	eigen	plan	met	ontspanningsmogelijkheden 

gemaakt.

• Deelnemers	leren	hun	stemming	te	beïnvloeden	met	hun	houding
• Deelnemers	maken	een	eigen	Bikkelprotocol
• Deelnemers	hebben	een	eigen	plan	van	aanpak	voor	spannende	taken



Het lesboek:







Het werkboek:





De handleiding:
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