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Inke Brugman & Renate van Leeuwen 

Bikkeltjes met lef. Prentenboek 
ISBN 9789044134216 – 120 blz. – € 23.00

Het prentenboek Bikkeltjes met lef start met een spannend verhaal over Bikkellandia, een 
land vol speciale kinderen met bijzondere krachten. Wil jij ook een Bikkellandiër worden? 
Leer dan hoe je staat, kijkt, klinkt én denkt als een echte Bikkel. Bikkelboy Bob en Bikkel 
Babet helpen je hierbij, terwijl Pieper Piet, Woeste Wilma en Chill Bill laten zien hoe het ook 
anders kan. Maar wat is nu het handigste in welke situatie?
Leer hoe je stevig staat, zodat broedkip Barbara jou niet overslaat. En durf jij ‘nee’ te zeggen 
tegen de blozende bavianen? Help de blauwe Bibberbeer denken als een echte Bikkel. En kan 
Chill Bill bange badmeester Barend van zijn paniek afhelpen?
Bikkeltjes met lef is een boek uit de Bikkel-reeks: een serie boeken (met ook trainingen en 
lesmethodes als je dat wilt) om stevig en sterk in het leven te leren staan. Kinderen, ouders 

en begeleiders grijpen gemakkelijk terug op de herkenbare typetjes met bijbehorend gedrag. Bikkeltjes met lef is een boek voor 
kinderen vanaf 4 jaar, gericht op het vergroten en verstevigen van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Gebaseerd op de principes 
uit de cognitieve gedragstherapie en schematherapie leren jonge kinderen zich weerbaar op te stellen.

Inke Brugman & Renate van Leeuwen

Koele Bikkels. Over faalangst, stress en 
spanning bij kinderen
ISBN 9789044134223 – 68 blz. – € 13.00

Zou jij ook graag wat relaxter willen zijn? Niet meer bang zijn dat je een proefwerk of toets 
toch niet haalt? Of dat je niet weet wat je moet zeggen als je aan de beurt bent? Dan is dit echt 
een boek voor jou.
Leer hoe je kunt ontspannen, juist als het even spannend wordt. Na het lezen van dit boek zul 
je anders met spanning en stress omgaan. Je leert te relativeren (Bikkeldenken) en je goed voor 
te bereiden. En als je het dan nog spannend vindt, dan heb je je eigen Bikkelprotocol.
Koele Bikkels is een boek uit de Bikkelreeks: een serie boeken (ook lesmethodes en trainingen) 
om stevig en sterk in het leven te leren staan. Kinderen, ouders en begeleiders grijpen gemakkelijk terug op de herkenbare typetjes 
en praktische handvatten. Koele Bikkels is bedoeld voor kinderen van ongeveer 8 tot 15 jaar. Om zelf te lezen of om samen met 
een ouder of begeleider door te nemen. Met behulp van de principes uit de schematherapie en de cognitieve gedragstherapie wordt 
het anders kijken naar gebeurtenissen stap voor stap uit de doeken gedaan. De handige stappenplannen en werkbladen zijn tevens 
beschikbaar als download.

Goesting. Drempels voor inclusie overwinnen 
Pieter Feys

Laat mij zelf sturen!  
De essentie van zelfmotivatie 
Jeltsen Peeters & Koen Lombaerts

De leerling: daar doen we het voor! 
Leerkrachten ondersteunen in hun relaties 
Jantine Spilt

inDRUK. Verder kijken 
Alain Verhelst

BEELDig. 
Carolien Frijns

Kakelen of sprekend leren? 
Jan T’Sas & Ria Van den Eynde

Wanneer werkt en leert een kind met plezier? 
Intrinsieke motivatie in de praktijk van methodeschool De Buurt 
Anne Vanquaethem & Tim Vandromme

Ofwa? Kleinkinderen en alle andere kleine kinderen zijn echte taalgenieën 
Ides Callebaut

I. Brugman & M. Lenting-van Bragt 

Bikkels in de dop. Voor kinderen die zelfverze-
kerder willen worden 
ISBN 9789044132168 – 105 blz. – € 15.00

Zou jij ook graag een beetje stoerder willen zijn? Niet meer bij iedere situatie denken dat je 
het toch niet kan, of dat dingen toch weer gaan mislukken? Dan is dit een boek voor jou! Je 
leest hier hoe je positiever over jezelf en spannende situaties kunt denken en hoe je ontspan-
nen en relaxed kunt blijven. Je leert ‘nee’ te zeggen en om te gaan met tegenslagen. Na het 
lezen van dit boek zul je anders over dingen gaan nadenken en met opgeheven hoofd nieuwe 
uitdagingen aangaan. Een echte Bikkel!
Bikkels in de dop is een boek voor kinderen vanaf ongeveer 8 jaar, dat gericht is op het ver-

groten van de sociaal-emotionele weerbaarheid. Om zelf te lezen of samen met een ouder of begeleider. Met behulp van de princi-
pes uit de cognitieve gedragstherapie wordt het anders kijken naar gebeurtenissen stap voor stap uit de doeken gedaan. De handige 
stappenplannen en werkbladen kun je ook downloaden met een persoonlijke code.


