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Doelstellingen 

• Leerlingen	hebben	eigen	doelstellingen	geformuleerd
• Leerlingen	weten	welke	veranderingen	het	voortgezet	onderwijs	met	zich

meebrengt
• Leerlingen	kennen	het	verschil	tussen	gezonde	en	ongezonde	spanning
• Leerlingen	kunnen	een	situatie	inschalen	met	behulp	van	een	stressmeter
• Het	begrip	‘Bikkeldenken’	(relativeren)	is	geïntroduceerd
• Leerlingen	zijn	zich	bewust	van	de	invloed	van	je	gedachten	op	je	gevoel
• Leerlingen	hebben	kennis	gemaakt	met	Piepmiep	Paula	en	Bikkelboy	Bob.

• Leerlingen	oefenen	met	verschillende	houdingen;	onzeker,	stevig	en	dominant
• Leerlingen	maken	kennis	met	het	G-schema
• Leerlingen	herkennen	Piepmiepgedachten	(niet-helpende	gedachten)
• Leerlingen	herkennen	Bikkelgedachten	(helpende	gedachten)	bij	zichzelf
• Leerlingen	kunnen	kritisch	naar	eigen	gedachten	kijken	en	deze	uitdagen
• Omzetten	van	Piepgedachten	naar	Bikkelgedachten
• Leerlingen	zijn	zich	bewust	van	hun	eigen	imago
• Leerlingen	oefenen	met	Piep-en	Bikkelgedachten

• Leerlingen	kunnen	positieve	eigenschappen	aan	zichzelf	en	anderen	toekennen
• Leerlingen	weten	hoe	zij	een	goede	eerste	indruk	kunnen	maken
• Leerlingen	leren	stevige	Bikkelhouding	toepassen
• Leerlingen	ondervinden	de	invloed	van	hun	houding	op	het	gevoel
• Leerlingen	kennen	het	belang	van	oogcontact	en	oefenen	hiermee
• Leerlingen	kennen	het	belang	van	een	juist	stemgebruik
• Leerlingen	kunnen	het	eigen	stemgeluid	aanpassen	indien	nodig

• Leerlingen	kennen	de	regels	om	een	gesprek	te	voeren
• Leerlingen	oefenen	met	een	praatje	maken
• Leerlingen	kennen	goede	openingszinnen
• Leerlingen	oefenen	met	het	maken	van	nieuwe	contacten
• Leerlingen	kunnen	complimenten	geven
• Leerlingen	kunnen	complimenten	ontvangen
• Leerlingen	kennen	het	verschil	tussen	plagen	en	pesten
• Leerlingen	oefenen	met	het	negeren	van	pestgedrag

Bijeenkomst 1 

Bijeenkomst 2 

Bijeenkomst 3 

Bijeenkomst 4 



• Leerlingen oefenen met negeren van pestgedrag

• Leerlingen kennen de do’s en don’ts van het omgaan met leraren

• Leerlingen kunnen op een stevige manier  ‘nee’ te zeggen

• Leerlingen oefenen met het G-schema

• Leerlingen oefenen voor zichzelf op te komen in verschillende lastige sociale situaties

• Leerlingen kennen mogelijkheden om te ontspannen

• Leerlingen kennen de buikademhaling en een ontspanningstechniek

• Leerlingen denken na over veilig omgaan met social media

• Leerlingen kennen de do’s en don’ts van de brugklas

• Leerlingen maken hun eigen plan van aanpak voor de brugklas

• Leerlingen hebben zin in de nieuwe start en durven het aan!

• Leerlingen sluiten op een positieve manier af en hebben vertrouwen in de overstap.

Bijeenkomst 5 

Bijeenkomst 6 



ie jij ook een beetje op tegen de ‘grote overstap’ naar de 
middelbare school? Of ben je net begonnen en vind je 
het nog spannend? Dan is dit een boek voor jou! Er zijn 
namelijk heel wat trucjes om aan nieuwe dingen te begin-
nen. Iedereen kan dat leren, en jij dus ook! 

Maar de nieuwe school is niet alleen maar eng. Er verandert welis-
waar veel, maar ook veel ten goede. Wat dacht je van nieuwe vrien-
den, meer eigen beslissingen...? In dit boek vind je handige tips en 
trucs om relaxed en zelfverzekerd met de grootste veranderingen 
om te gaan, zoals de eerste dag, nieuwe leraren, chillen in de pauze, 
vrienden maken, en je sterk en stevig voelen. 

Brugklas Bikkels is een boek uit de Bikkel-methodiek: boeken,  
materialen, online thuisprogramma’s, groepstrainingen en les- 
methodes gericht op het vergroten van de sociaal-emotionele  
weerbaarheid. Kijk op www.bikkels.nl voor meer informatie. 

Inke Brugman is orthopedagoog en oprichter van Spectrum Brabant en 
Bikkels.nl. Zij is auteur en ontwikkelaar van de verschillende boeken,  
trainingen en lesprogramma’s.

De tekeningen zijn van Roger van der Weide. Hij is afgestudeerd aan  
de Eindhovense school en de Unit Academie en werkt momenteel als 
animator. Brugklas Bikkels

Relaxed en zelfverzekerd naar de middelbare school

B
ru

g
k

la
s B

ik
k

e
ls

12-14 jaar

Z inkijkexemplaar



Brugklas Bikkels
Relaxed en zelfverzekerd naar de middelbare school

Al het mogelijke werd gedaan om de informatie in dit boek zo juist en actueel te maken als kan.

Auteurs of uitgever kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke nadelen die

lezers door eventuele onvolkomenheden in het boek zouden ondervinden.

Inke Brugman 
Illustraties: Roger van der Weide 
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Een wereld vol Bikkels! 

Onze droom is een wereld van sociale en weerbare mensen. De 
Bikkelmethodiek is ons middel om de wereld een beetje socialer, 
sterker en vrolijker te maken. Met Bikkels in de klas, in een training, 
online thuis of spelenderwijs tijdens een clubje of op kamp: iedereen 
kan leren om sterker en steviger in het leven te staan! 

Bikkels.nl is een initiatief van Spectrum Brabant. Spectrum Brabant 
vervult een landelijke voortrekkersrol in het substantieel vergroten 
van de veerkracht & zelfstandigheid van kinderen en volwassenen. 
Naast een therapeutisch én preventief aanbod, worden eigentijdse 
methodieken en trainingen voor professionals uit zorg en onderwijs 
ontwikkeld. 
De Bikkelmethodiek is hiervan onder andere het resultaat. 

Social Enterprise 

Spectrum Brabant en Bikkels zijn social enterprise. Gemaakte winst 
wordt grotendeels geïnvesteerd in maatschappelijke doelen zoals het 
laagdrempelig toegankelijk maken van ons aanbod. Wij werken daar
naast hard aan het verkrijgen van subsidies en fondsen zodat 
iedereen gratis of tegen kleine vergoeding kan profiteren van ons 
aanbod. Bikkels is er voor iedereen! 

De Bikkel-reeks 

Wist je dat dit boek onderdeel uitmaakt van een reeks leuke en 
leerzame boeken? Op bikkels.nlfbestellen kun je alle titels vinden en 
bestellen. Achterin dit boek staat een overzicht van alle boeken die we 
hebben uitgegeven. 

Heel veel leesplezier! 

Team Bikkels.nl 
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Inleiding 

Het woord zoemt vast al maanden door je hoofd. Brugklas1 … of eerste jaar mid-
delbaar2. En mét dat woord schieten er duizenden gedachten door je heen. Wat 
betekent de overstap naar de ‘grote’ school? Wat gaat er veranderen en wat blijft 
er hetzelfde? 

Je juf of meester van de basisschool en je ouders hebben je het afgelopen school-
jaar vast al veel verteld over de nieuwe klas na de vakantie. Zij hebben je ook 
geholpen bij het kiezen van een school. Je bent naar open dagen geweest en je 
hebt misschien al een keer een proefles gehad. Uit alle middelbare scholen in 
jouw buurt heb je uiteindelijk één school gekozen: jouw middelbare school!

Op deze middelbare school zul je de komende jaren doorbrengen. Je zult nieuwe 
dingen leren, nieuwe vrienden maken en voor nieuwe keuzes staan. En al dat 
nieuws begint binnenkort of is al begonnen.

Met dit boek word je goed voorbereid. Lees het zelf of samen met iemand anders 
en maak de opdrachten die je leuk of interessant lijken. Je kunt natuurlijk ook 
de training “Brugklas Bikkels”3 volgen, zodat je samen met andere aanstaande 
brugklassers kunt oefenen.

Welke manier je ook kiest, je leert alles wat je moet weten om een goede start te 
maken op je nieuwe school! Ook als je al gestart bent op de middelbare school 
en je hebt nog een beetje de bibbers, kun je veel hebben aan onze tips en trucs. 
Leer hoe je nieuwe vrienden maakt en hoe je omgaat met pestkoppen. Hoe sta 
je stevig in je schoenen? En hoe zit het met dingen als Facebook en Twitter? 
Ten slotte maak je een goed plan voor jouw eerste dag op de middelbare school, 
zodat je met recht kunt zeggen: 

“Ik ga als een Bikkel naar de nieuwe school!”

1 In Nederland.
2 In België.
3 zie www.bikkels.nl/aanbod voor een Bikkeltrainer in jouw buurt.
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1. Mijn doel voor de klas

“Whether you think you can, or you think you can't…..you're right.” 
“Of je nu denkt ik kan het of ik kan het niet….in beide gevallen heb je gelijk”

- Henry Ford

Bedenk vooraf wat je wilt bereiken, en het zal je veel makkelijker lukken! Maar 
nog belangrijker: ga ervan uit dát het je gaat lukken, positief denken dus. 

Je hebt vast wel nagedacht wat jij wilt veranderen als je naar de nieuwe klas 
gaat. Wat wil je leren? Waarin wil je je zekerder voelen? Schrijf hieronder je 
persoonlijke doel(en) op. 

Yes! In de nieuwe klas …

inkijkexemplaar
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2. What’s new?

Er verandert een heleboel. De meeste dingen zul je al wel eens 
gehoord hebben, bijvoorbeeld op je basisschool, van je ouders, 
of van een oudere broer of zus. Bekijk hieronder maar eens de 
belangrijkste veranderingen. Wist je dit allemaal al of nog niet?

» Je nieuwe school is vaak verder weg van je huis dan je basisschool. Vele kin-
deren gaan op de fiets naar hun middelbare school. Sommige kinderen moe-
ten zelfs met de bus naar school of worden met de auto weggebracht door 
hun vader of moeder. Wat verandert er voor jou?

» Op de middelbare school krijg je veel meer verschillende vakken. 
Sommige vakken heb je op de basisschool al gehad en hebben dezelfde naam. 
Andere vakken zullen nieuw voor je zijn en hebben moeilijke namen. Meestal 
krijgen alle vakken ook een afkorting: Geschiedenis wordt GS, Wiskunde 
wordt WI, enzovoort. 

» Op de eerste schooldag krijg je een lesrooster uitgereikt. Daarop staat pre-
cies welke vakken je op welke dag hebt, hoe laat je start en hoe laat je uit 
bent. De meeste scholen hebben ook een speciale website met inlog waar je 
alle informatie voor jouw klas kunt vinden. Zo vallen er soms wel eens les-
uren uit (lekker eerder vrij of later naar school!). Het is dus belangrijk om het 
rooster goed in de gaten te houden.

» De boeken voor ieder vak bewaar je zelf thuis. Je hebt een stevige rug-
zak of tas nodig om iedere dag de boeken voor de vakken mee te sjouwen. 
Natuurlijk neem je alleen de boeken mee voor de vakken die je op die dag 
hebt. Maar dan nog … soms zijn dat er echt te veel! Je zult al snel merken dat 
je sommige boeken niet nodig hebt op school, maar alleen gebruikt voor je 

13What’s new?

huiswerk, zoals een woordenboek of je atlas. Laat die gerust thuis! Gelukkig 
krijg je op de meeste scholen wel een eigen kluisje. Daar kun je ’s ochtends 
het beste de boeken in leggen die je pas na een pauze nodig hebt. In de pauze 
wissel je de boeken dan weer om. Dat scheelt een hoop gesjouw! 

» Terwijl je op de basisschool altijd dezelfde juffrouw of meester had, heb je op 
de middelbare school voor ieder vak een andere leraar of lerares. Je 
noemt hen ook niet langer ‘juffrouw’ of ‘meester’, zoals je op de basisschool 
gewend was, maar ‘meneer’ en ‘mevrouw’, eventueel gevolgd door een ach-
ternaam. 

» Eén van je leraren wordt de mentor van je klas. Zo heet hij in Nederland. In 
België is dat de klastitularis. Hij of zij begeleidt jouw klas: hij of zij zorgt 
ervoor dat het goed gaat met jou en je klas, houdt jullie resultaten bij en zorgt 
dat er een goede sfeer is in de klas. Ook voor problemen kun je bij je hem of 
haar terecht. Hopen dus dat je het een beetje kunt vinden met je mentor of 
klastitularis! 

» Op de basisschool zat je bijna altijd in hetzelfde lokaal. Op de middel-
bare school verandert dat: vaak moet je voor elk ander vak naar 
een ander lokaal. In het begin is dat best lastig, vooral als je naar een 
school gaat met verschillende gebouwen en verdiepingen. Ben jij al 
een keertje op je nieuwe school op bezoek geweest, bijvoorbeeld tij-
dens een open dag? Denk je dat je daar makkelijk verdwalen kunt?  
Gelukkig maakt je mentor je in de eerste week wegwijs in de school en krijg 
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3. Stressen of relaxen? 

De overgang naar de nieuwe klas brengt nogal wat veranderingen met zich mee. 
Daar kun je best tegenop zien! Gelukkig ben je niet de enige die het spannend 
vindt. Alle kinderen vinden het eng (ja hoor, allemaal!) en stappen de eerste dag 
met kriebels in hun buik op de fiets. Maar er is natuurlijk wel een groot ver-
schil tussen ‘gezonde spanning met kriebels in je buik’ en ‘complete angst met 
hartkloppingen, trillende knieën en zweetuitbraken’! Hoe komt het dat de één 
de overstap prima aankan en een ander de hele zomervakantie geen oog dicht 
doet …?

gezonde spanning       ongezonde spanning

Laten we eerst eens kijken naar twee soorten van spanning: gezonde spanning 
en ongezonde spanning. Gezonde spanning is nuttig, want met een beetje span-
ning let je veel beter op. Bij een proefwerk zorgt een beetje stress ervoor dat je 
scherp bent en je beste beentje voor zet. Ongezonde spanning zorgt ervoor dat 
je juist helemaal niet goed meer presteert. Zo kan het zijn dat je bij een proef-
werk een black-out krijgt van de zenuwen en helemaal niets meer weet. Voor 
vele mensen zijn nieuwe gebeurtenissen ook altijd een beetje (of een beetje erg) 
spannend. Naar een nieuwe klas gaan is best een grote verandering, dus het is 
helemaal niet vreemd dat dit voor spanningen zorgt.

17Stressen of relaxen?

Ben jij een stresskip of valt het mee? Denk maar eens 
aan het voor jou allerspannendste moment dat met de 
klas te maken heeft. Misschien de allereerste les, de eer-
ste pauze, je eerste spreekbeurt of de eerste keer dat je 
te laat komt. Wat vind jij het engste? Of schiet jij niet zo 
snel in de stress en zie je nergens tegenop? Bedenk dan 
eens een situatie in de brugklas die je wél heel eng zou 
vinden. Wat dacht je bijvoorbeeld van een leraar die je 
voor de hele klas voor gek zet, een onverwachts proef-

werk voor een vak waar je nog helemaal niets van snapt, een groepje oudere 
jongens die je uitlachen in de pauze …

Heb je die allerspannendste gebeurtenis in je hoofd? Noteer deze dan in onder-
staande stressmeter en kleur in tot hoever jij denkt dat de stress bij jou oploopt. 
Door het invullen van een stressmeter krijg je een beter zicht op hoe hoog de 
spanning bij jou oploopt. 

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

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 vij-
andige 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 yogalesje teveel gevolgd! 

Als wereldoorlog op 10 staat, welke zeer ernstige gebeurtenis kun je dan beden-
ken voor een score van 8? En wat krijgt een 5?

Kijk nu eens terug naar de gebeurtenis waarvoor je de stressmeter hebt inge-
vuld. Als oorlog op tien staat, waar zou dan jouw gebeurtenis uit de klas moeten 
staan, denk je? Misschien toch een stukje lager dan je had gedacht?

Dat heet nou relativeren, een onmisbaar hulpmiddel om met stress om te gaan!

Tip
Als je denkt en voelt dat iets ‘rampzalig’ is, 

vergelijk het dan in gedachten met een échte 

ramp. De meeste dingen vallen in vergelijking 

daarmee toch wel mee?!

19Relat iveren

4. Relativeren

Niet iedereen vindt alles even spannend. Soms gebeurt er iets waar de één ont-
zettend zenuwachtig van wordt, terwijl de ander fluitend achterover leunt. De 
meer relaxte persoon is waarschijnlijk beter in relativeren.

Dit staat erover in het woordenboek:

Relativeren: 1) Afvlakken 2) Afzwakken 3) De betrekkelijkheid erkennen 
4) De betrekkelijkheid benadrukken 5) Nuchterder bekijken.

Als je goed kunt relativeren, kun je iets dus makkelijker nuchter bekijken en 
vergelijken met iets wat écht erg is, zoals een oorlog. Dan vallen de meeste din-
gen die we in het leven meemaken eigenlijk wel mee.

Maar leren relativeren is niet zo makkelijk. Je voelt immers stress door … ja, 
door wat eigenlijk? Door de gebeurtenis? We denken vaak van wel, maar toch 
klopt dat niet. Dan zou iedereen immers gillend op de tafel springen bij het zien 
van een muis. De muis zorgt niet voor niet de stress maar … de persoon zelf. Dat 
betekent ook dat jij zélf iets kunt veranderen aan stress. Geen smoesjes meer 
dus … aanpakken die hap!
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We denken vaak dat onze gevoelens het gevolg zijn van een gebeurtenis. Dus:

Gebeurtenis H gevoel

Bijvoorbeeld:

» Ik ga naar de nieuwe klas (gebeurtenis), dus ik voel stress (gevoel).
» Kinderen kijken naar mij en lachen (gebeurtenis), dus ik schaam me dood 

(gevoel).
» Er kruipt een spin over mijn gezicht (gebeurtenis), dus ik ben doodsbang 

(gevoel).

Maar dan vergeten we een stapje, namelijk onze gedachten. In werkelijkheid 
verloopt het namelijk zo:

Gebeurtenis H gedachten H gevoel

Bijvoorbeeld:

» Ik ga naar de nieuwe klas (gebeurtenis), ‘al die veranderingen onthoud ik nooit’ 
(gedachten), dus ik voel stress (gevoel).

» Kinderen kijken naar mij en lachen (gebeurtenis), ‘ik heb stomme kleren aan’ 
(gedachten), dus ik schaam me dood (gevoel).

» Er kruipt een spin over mijn gezicht (gebeurtenis), ‘spinnen zijn gruwelijk eng’ 
(gedachten), dus ik ben doodsbang (gevoel).

Waardoor wordt je gevoel dus in werkelijkheid bepaald? Niet door dat wat er 
gebeurt, maar door je gedachten erover. En wie is de baas over je gedachten? 
Juist ja, jijzelf. Dat verklaart meteen waarom de één zo relaxed kan reageren in 
bepaalde situaties, terwijl een ander alleen al bij de gedachte in de stress schiet. 

Kijk maar eens naar Piepmiep Paula en Bikkelboy Bob:
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Piepmiep Paula

Gebeurtenis Een loslopende hond komt blaffend naar 
me toe.

Gedachten Die gaat mij zeker bijten, kijk die grote 
bek, HELP!

Gevoel Paniek

Bikkelboy Bob

Gebeurtenis Een loslopende hond komt blaffend naar 
me toe.

Gedachten Och, wat een schatje, zo’n hond heeft mijn 
opa ook.

Gevoel Relaxed

We hebben nu 3 G-tjes gehad: Gebeurtenis, Gedachten en Gevoel. We missen er 
nog twee en dan zijn we compleet. Kun je bedenken welke G hierna komt? De G 
van … Gedrag. Je zult namelijk vast ook nog wel iets doen of ergens op reageren. 
In bovenstaand voorbeeld zal Piepmiep Paula waarschijnlijk hard wegrennen 
of versteend afwachten wat er gaat gebeuren. Bikkelboy Bob daarentegen blijft 
relaxed staan tot de hond er is en zakt misschien al door z’n knieën om de hond 
te verwelkomen. De laatste G tot slot staat voor Gevolg. Het gevolg van Paula’s 
reactie is misschien wel dat de hond ook echt agressief gaat reageren. Terwijl 
het gedrag van Bob waarschijnlijk resulteert in een gezellige knuffelpartij.

Het model met de 5 G-tjes komt uit de ‘cognitieve gedragstherapie’. Een vorm 
van psychologische behandeling waarbij de therapeut zich onder andere richt 
op het veranderen van de ‘irrationele gedachten’ (Piepmiep-gedachten). Het 
voert voor nu te ver om hier uitgebreid op in te gaan, maar het is wel goed om 
te weten dat duizenden, tienduizenden, zelfs honderduizenden mensen over de 
hele wereld met deze vorm van therapie hebben geleerd hun stress en onzeker-
heden te overwinnen. Als zij het kunnen, kun jij het ook!
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Oefening: 
Wat zijn jouw gedachten over de nieuwe klas? Van welke gedach-
ten word jij zenuwachtig? Loop de opsomming van alle veranderin-

gen in de klas uit hoofdstuk 2 nog eens door. Bedenk bij iedere verandering wat 
jouw gedachten hierover zijn. Probeer goed te luisteren naar dat stemmetje in 
je hoofd. Noteer hieronder met name die gedachten waarbij je iets van span-
ning in je buik voelt.

Tip
Voel je je rot? Schrijf je gedachten eens op … Welke gedachten veroorzaken bij jou nega-

tieve gevoelens, zoals stress, woede, irritatie of jaloezie?
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5. Pieper of Bikkel?

Of je het nou leuk vindt of niet, we hebben allemaal een Piepmiep Paula én een 
Bikkelboy Bob in ons. Heb je al eens een ander boek uit de Bikkelreeks4 gele-
zen? Dan weet je dat Piepmiep Paula en haar vriendje Pieper Piet meestal den-
ken dat iets ‘toch wel mis zal gaan’. Bikkelboy Bob en Bikkel Babet maken zich 
meestal nergens druk om en pakken alles rustig en zelfverzekerd aan.  Helaas 
piepen en miepen we nogal wat af in ons leven.

Oefening: 
Vul de G-schema’s op de volgende bladzijdes in volgens onder-
staande 6 stappen. Het eerste schema hebben we als voorbeeld al 
voor je ingevuld. Lees dat eerst maar eens goed door!

1. Gebeurtenis: Denk eens goed na over de genoemde gebeurtenissen en pro-
beer je in te leven in de situatie.

2. Gedachten: Wat zou je denken in die situatie? Schrijf je gedachten op bij 
Paula of Bob … waar passen jouw gedachten het beste bij? Wel eerlijk zijn 
hè?

3. Gevoel: Hoe voel je je vervolgens? Welke score krijgt dat gevoel op de stress-
meter?

4. Gedrag: En wat doe je dan?
5. Gevolg: Wat gebeurt er vervolgens, denk je?
6. Vul nu ook de tegenovergestelde gedachte in bij Bob of Paula en maak het-

zelfde rijtje af.

4 zie o.a. Bikkels in de dop, Bikkeltjes met lef, Koele Bikkels en meer.

inkijkexemplaar



Brugklas Bikkels24

Gebeurtenis

Ik ben te laat voor de eerste les. De deur van het lokaal is gesloten. 
Ik leg mijn hand op de klink en open de deur …

Gedachte – ik denk …

AAHH!! Ik durf niet naar binnen, 
iedereen zal naar mij kijken en mij 
uitlachen. Dit wordt een ramp!! 
Waarom overkomt dit mij nou altijd?

Gedachte – ik denk …

Tja, ik ben te laat, pech gehad. Het is 
ook lastig om in zo’n grote school je 
weg te vinden. Boeien, gewoon naar 
binnen gaan en rustig blijven.

Gevoel – ik voel …       
Bang, onzeker, paniek

Gevoel – ik voel …  
Ontspannen

Gedrag – ik doe …
Ik sta eerst nog een tijdje te stres-
sen en ga dan naar binnen. Met een 
vuurrood hoofd durf ik niemand aan 
te kijken. 

Gedrag – ik doe …
Ik recht mijn rug en stap stevig naar 
binnen. Ik kijk de leraar aan en zeg 
“Sorry dat ik te laat ben, ik kon het 
lokaal niet vinden”.

Gevolg – en dan …
Andere leerlingen zien aan mij dat 
ik gestresst ben, er wordt hier en 
daar gesmiespeld. “Zie je wel”, denk 
ik dan, “ze lachen me inderdaad uit”. 
En ik voel me nog rotter.

Gevolg – en dan …
Ik ga rustig op mijn plaats zitten. 
Niks aan de hand. Mocht er iemand 
een opmerking maken, dan haal ik 
gewoon mijn schouders op. Dit kan 
ik makkelijk aan.
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Gebeurtenis

Ik krijg onverwachts een toets voor het vak dat ik het allermoeilijkste vind.

Gedachte – ik denk … Gedachte – ik denk …

Gevoel – ik voel … Gevoel – ik voel …

Gedrag – ik doe … Gedrag – ik doe …

Gevolg – en dan … Gevolg – en dan …

inkijkexemplaar



Brugklas Bikkels26

Gebeurtenis

Het is pauze en mijn maatje met wie ik altijd in de groep zit, is vandaag ziek.

Gedachte – ik denk … Gedachte – ik denk …

Gevoel – ik voel … Gevoel – ik voel …

Gedrag – ik doe … Gedrag – ik doe …

Gevolg – en dan … Gevolg – en dan …
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6. Het nieuwe denken

Het is niet makkelijk om je gedachten zomaar te veranderen. Je kunt wel bij 
jezelf denken: ‘ik vind dit niet eng’, maar dat zal je gevoel niet echt verande-
ren. Je gelooft er namelijk nog helemaal niks van. Diep van binnen schreeuwen 
Piepmiep Paula en Pieper Piet nog steeds dat je “DIT NOOIT ZAL KUNNEN 
EN DAT ALLES MIS ZAL GAAN!” Het is dus de hoogste tijd om die piepers de 
mond te snoeren en onze eigen Bikkelboy Bob Bikkel Babet een paar rake klap-
pen te laten uitdelen.

Kijk maar eens eerst welke uitspraken van Paula en Piet jij bij jezelf herkent. 
Kleur de bolletjes van de uitspraken die jij wel eens tegen jezelf zegt:

 Ik kan dit niet.
 Ze zullen mij uitlachen.
 Ik kan geen nieuwe vrienden maken.
 Ik wil absoluut met hoge cijfers overgaan.
 Het maakt niet uit hoe hard ik ook probeer, het resultaat valt toch tegen.
 Ik ben dom.
 Ik haat ‘gezellig kletsen’.
 Dit gaat zeker mislukken.
 Ik kan niet met stress omgaan.
 Ik ben waardeloos.
 Het is allemaal mijn schuld.
 Door de stress gaat dit niet lukken.
 Als ik niet overga, is mijn hele toekomst naar de knoppen.
 Ze gaan mij vast pesten.
 Ik stel mijn ouders teleur.
 Dingen worden alleen maar erger en erger.
 Ik ben bang om me voor te stellen hoe mijn leven over tien 

jaar zal zijn.
 Ik haat wiskunde.
 Ik weet straks vast en zeker helemaal niks meer.
 Ik ben niet zo goed als ...
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8. Me, Myself and I

Het leuke van een nieuwe school is dat je een nieuwe start kunt maken. Zijn 
er dingen over jezelf waar je van baalt maar nooit durfde te veranderen? Nu 
is je kans! Maar let op: een paar kleine veranderingen kunnen natuurlijk geen 
kwaad, maar een hele ‘image-change’ van de ene op de andere dag? 

Stel, je bent altijd mainstream gekleed, niks opvallends, je bent gewoon jezelf. 
En dan besluit je ineens dat gothic veel beter bij je past. Gehuld in zwarte kle-
ren, met stevige make-up, een nieuw loopje en een permanent mysterieuze blik 
loop je je nieuwe school binnen … Wat denk je, gaat dat werken?

It’s all about image!

Je zult straks vast goed kijken naar de oudere leerlingen op je school. Soms met 
bewondering, soms onverschillig, maar soms ook met ontzag en misschien zelfs 
een beetje angst. Let maar eens op: in de pauzes staan of zitten veel leerlingen 
in groepjes bij elkaar. Sommige groepjes zijn duidelijk herkenbaar door hun 
eigen stijl. Voel jij je extra aangetrokken tot zo’n bepaalde groep? Dan is de kans 
groot dat jij jezelf de komende jaren steeds meer met zo’n groep gaat vergelij-
ken en meer en meer hun interesses (en kledingkeuze) gaat overnemen. Daar is 
helemaal niks mee, zolang dit maar niet van vandaag op morgen gebeurt (want 
dan moet je sterk in je schoenen staan om alle verbaasde blikken en opmerkin-
gen te incasseren). 

Wat is jouw image of imago vind je zelf? Deel jij jezelf in bij een bepaalde groep 
(bv. gothic, stuudje, tutje, hiphopper …) of heb je zo van alles wat? En wat vin-
den anderen als ze jou zien? Vraag het eens aan je ouders, een vriend of je zus.
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Mijn image volgens mijzelf:

Mijn image volgens :

Mijn image volgens :

Wat je image ook is, jezelf zijn en jezelf blijven is heel belangrijk. Als je jezelf 
niet goed genoeg vindt, precies zoals je bent, ga dan die Piepgedachte maar eens 
heel snel uitdagen! 
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Een paar voorbeelden van typische Piepgedachten en Bikkelgedachten:

Ik zal nooit bij het populaire groepje 
horen, daar ben ik veel te verlegen 
voor. Niemand vindt mij ‘zomaar’ 
leuk.

Ik ben een rustig persoon en ik ben 
mezelf. Ik ben precies goed zoals 
ik ben. Boeien wat iemand anders 
denkt, boeien bij welke groep ik 
hoor. Ik krijg vanzelf vrienden die 
bij mij passen.

Ik ga zeker slechte punten halen 
voor Engels en Frans. Talen zijn nou 
eenmaal helemaal niet mijn ding.

Met mijn verstand is niets mis 
anders zou ik niet in deze klas zit-
ten. Ook met de talen komt het wel 
goed. Misschien moet ik er wat har-
der voor werken dan een ander, 
maar dan gaat het mij ook lukken.

Ik zie er als een idioot uit, iedereen 
lacht mij uit. Ik krijg geen geld voor 
fatsoenlijke merkkleren, dus nu 
maak ik geen kans bij de coole gas-
ten. Ja, misschien bij dezelfde losers 
als ik, nou, lekker dan.

Ik ben wie ik ben en hoe leuk of 
interessant ik ben, wordt echt niet 
bepaald door kleren. Merkkleding 
zou ik graag willen hebben, maar is 
niet het belangrijkste. Veel belang-
rijker vind ik hoe je bent, van bin-
nen. Bovendien zie ik er ook goed uit 
met minder dure kleren.

Opdracht:
Spreek alle Piepmiepgedachten hardop uit met een hoge stem en heel snel …
Spreek alle Bikkelgedachten hardop uit met een lage stem en heel rustig ….

Voel je het verschil? Alleen al door rustig te praten, voel je je relaxter.
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9. Ik in ontwikkeling 

Jezelf blijven is belangrijk, maar dat wist je al wel. Maar jezelf ontwikkelen is 
natuurlijk nooit verkeerd! Zo is de puberteit (en daar zit je nu middenin) een 
periode waarin je jezelf beter leert kennen en keuzes gaat maken die meer rich-
ting aan je leven geven. Je denkt misschien al na over wat je later wilt worden; 
wat voor soort beroep past bij jou? En misschien hoort daar ook een bepaald 
uiterlijk bij of maakt dat niks uit? Je persoonlijkheid speelt in ieder geval wel een 
belangrijke rol bij de keuze voor je toekomstige studie en uiteindelijke beroep. 
Ben je iemand die houdt van rust en de natuur? Dan is een drukke kantoorbaan 
midden in een grote stad natuurlijk niets voor jou. En een hippe meid die houdt 
van shoppen en kletsen, wordt niet echt gelukkig van een baantje op een boer-
derij.

Maak je voorlopig nog niet druk over een definitieve keuze. Eerst maar eens zien 
hoe jij je gaat ontwikkelen en welke eigenschappen echt bij jou passen en welke 
niet. Heb je al een beetje een idee over je eigen persoonlijkheid? De volgende 
opdracht helpt je jezelf wat beter te leren kennen.
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Kleur de bolletjes, wat past bij jou? Vul het zelf in en vraag ook twee anderen 
om de lijst in te vullen. Klopt het zoals jij jezelf ziet met zoals anderen jou zien?

Ingevuld door:

Mijzelf

Ingevuld door: Ingevuld door:

 Aardig

 Harde werker

 Lief voor kleine 
kinderen

 Bescheiden

 Zelfverzekerd

 Relaxed

 Behulpzaam

 Netjes

 Georganiseerd

 Creatief

 Spontaan

 Vrolijk

 Durfal

 Humoristisch

 Enthousiast

 Bedachtzaam

 Perfectionistisch

 Slim

 Sociaal

 Serieus

 Stoer

 Voorzichtig

 Optimistisch

 Grappig

 Aardig

 Harde werker

 Lief voor kleine 
kinderen

 Bescheiden

 Zelfverzekerd

 Relaxed

 Behulpzaam

 Netjes

 Georganiseerd

 Creatief

 Spontaan

 Vrolijk

 Durfal

 Humoristisch

 Enthousiast

 Bedachtzaam

 Perfectionistisch

 Slim

 Sociaal

 Serieus

 Stoer

 Voorzichtig

 Optimistisch

 Grappig

 Aardig

 Harde werker

 Lief voor kleine 
kinderen

 Bescheiden

 Zelfverzekerd

 Relaxed

 Behulpzaam

 Netjes

 Georganiseerd

 Creatief

 Spontaan

 Vrolijk

 Durfal

 Humoristisch

 Enthousiast

 Bedachtzaam

 Perfectionistisch

 Slim

 Sociaal

 Serieus

 Stoer

 Voorzichtig

 Optimistisch

 Grappig
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Je hebt nu misschien een beter beeld over je eigenschappen. Jouw eigenschap-
pen vormen samen je ‘persoonlijkheid’. Dat ligt overigens nergens vast en 
hopelijk blijf je je hele leven in ontwikkeling. Maar zomaar je eigenschappen 
veranderen, gaat niet lukken. En waarom zou je ook? Iedereen is anders en dat 
is maar goed ook. 

Tip
Je persoonlijkheid: dat ben jij. Jouw eigenschappen, jouw ‘karaktertrekken’ bepalen 

voor een groot deel hoe jij denkt en hoe jij reageert op gebeurtenissen. 

Je gaat veel nieuwe mensen ontmoeten. Met een beetje geluk ken je er ook al 
een paar, meestal kinderen met wie je op de basisschool zat. Maar in je nieuwe 
klas zitten vooral veel nieuwe kinderen die je gaat leren kennen. En dan nog al 
die leraren, voor elk vak weer een nieuw gezicht. Waarschijnlijk leer je ook veel 
kinderen buiten je klas kennen; vrienden van vrienden, broers en zussen van 
vrienden, jaargenoten, ouderejaars enz. Kortom: prachtige kansen om nieuwe 
vrienden te maken en contacten te leggen. Als je dat lastig vindt, dan zul je veel 
hebben aan de latere hoofdstukken in dit boek! Maar voor nu focussen we ons 
op de eerste indruk die jij maakt op anderen. 

“Je krijgt nooit een tweede kans om een eerste indruk te maken” 
- Wim Triesthof

Een goede eerste indruk maken, is erg belangrijk, omdat mensen nu eenmaal 
geneigd zijn direct een oordeel over iemand te vormen. En dat heeft meestal 
helemaal niets te maken met hoe iemand eruitziet, maar veel meer met hoe je 
‘overkomt’, je ‘uitstraling’ , de ‘X-factor’. 
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10. De X-factor

In het vorige hoofdstuk heb je ontdekt welke eigenschappen bij jou horen, wat 
jouw persoonlijkheid kenmerkt. Maar hoe zorg je er nou voor dat je met jouw 
persoontje een goede eerste indruk maakt in de klas? 

Bij het ontmoeten van nieuwe mensen is het niet alleen belangrijk wat je zegt. 
Ook de manier waarop je staat en kijkt is belangrijk als je met iemand praat. 
Staan, kijken en klinken als een echte Bikkel.

Je lichaamshouding vertelt al heel veel, zonder dat je woorden gebruikt. Je kunt 
laten zien hoe je je voelt, zonder ook maar iets te hoeven zeggen. Je lichaam ver-
telt anderen van alles over jou, maar vaak zonder dat je dat zelf in de gaten hebt. 
Daarom is het goed om eens te letten op hoe je zit of staat. Sta je recht of krom? 
Zit je in elkaar gedoken of met je hoofd omhoog? Probeer je je een beetje te ver-
stoppen of laat je juist zien dat je er bent? Dat maakt namelijk een groot ver-
schil. Als je in elkaar gedoken zit of staat, zullen anderen sneller denken dat je 
onzeker bent. Dit bepaalt ook de manier waarop ze op jou reageren (Reenders 
& Spijker, 1996).

Er zijn grofweg drie soorten houdingen:

Onzekere houding
Wanneer je aan het piepen bent, is dit waarschijnlijk de houding 
die je aanneemt. Je hoofd naar beneden, je schouders hangen en je 
rug een beetje voorover gebogen. Het ziet eruit of je met één duw-
tje omver geduwd kunt worden. De kans is groot dat dit dan ook 
zal gebeuren; anderen kunnen makkelijk misbruik van je maken. 
Bovendien lijkt het of je jezelf een beetje onzichtbaar maakt. “Kijk 
niet naar mij, ik ben er niet …”. Anderen zullen hierdoor niet zo 

snel rekening met jou houden. 
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Stevige houding 
Je rug recht, je buik ingetrokken, je borst vooruit, je schouders 
naar achteren, je hoofd omhoog en je benen iets uit elkaar. Zo 
sta je lekker stevig in je schoenen, en kijk je recht vooruit. 
Anderen kunnen je goed aankijken en zullen graag contact 
met je willen maken. Een echte Bikkelhouding dus! 

Té stoere houding 
De derde houding is de té stoere houding. 
Een houding die we vaak zien bij de zoge-
naamde ‘woestelingen’. Deze houding lijkt 
op de ‘stevige houding’, maar is toch heel 
anders. Omdat je je hoofd een beetje 
achterover houdt en je armen bijvoor-
beeld in je zij hebt, over elkaar of een 
vuist maakt, kom je sterk over. Niet zomaar sterk, maar 

sterker dan anderen. Het ziet eruit alsof je nergens bang 
voor bent en iedereen aankan. Anderen blijven daarom 

liever bij jou uit de buurt of willen ruzie met je maken. 
Niet zo handig dus.

Ook wanneer je loopt, kun je deze houdingen terugzien. Een onzeker loopje herken 
je aan naar beneden hangende schouders en een voorover gebogen rug, waardoor 
je automatisch naar de grond kijkt. Bij een stevig loopje loop je met je schouders 
naar achteren en je borst vooruit. Hierdoor kijk je ook automatisch recht voor-
uit en zie je wat er om je heen gebeurt. Een (overdreven) stoer loopje kan er heel 
grappig uitzien! Probeer het maar eens uit: hang over naar 1 kant, houd je hoofd 
scheef en een beetje achterover, knijp je ogen een beetje dicht en tuit je lippen 
iets, bij iedere stap ‘sleep’ je iets met het ene been … Ken je dat loopje?
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En nu jij! Hoe sta en loop jij? Probeer alle bovenstaande houdingen eens over-
dreven uit voor de spiegel. Merk je het verschil? En voel je ook een verschil? 
De meeste mensen merken dat als ze een sterk onzekere houding aannemen, ze 
zich vanzelf ook slap en onzeker gaan voelen. Jouw lichaam heeft (onbewust) 
een fikse invloed op je gevoel! Omgekeerd werkt het ook: als je heel boos en 
opgefokt bent, hangen je schouders echt niet slapjes naar voren.

Je kunt hier goed gebruik van maken in de klas . Voel je je onzeker en gespan-
nen? Just fake it! Doe net alsof je je wél heel zeker voelt als een echte Bikkel!; 
schouders naar achteren, borst vooruit, kin omhoog, blik vooruit! Je ziet er niet 
alleen een stuk zekerder uit, je zult merken dat je je ook een heel stuk beter 
voelt. Met wat oefening zul je merken dat je na verloop van tijd de nieuwe, ste-
vige houding eigen hebt gemaakt; je hoeft er niet meer bij na te denken, het gaat 
vanzelf. Kortom:

Tip
Fake it ... till you make it! 

Doe net alsof … en het wordt vanzelf echt!
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11. Oogcontact

Voor het maken van een goede eerste indruk is het 
niet alleen belangrijk hoe je staat. Het is ook belang-
rijk dat je iemand aankijkt als je met hem of haar 
praat. Als je dat niet doet, weet de ander niet dat je 
het tegen hem hebt en luistert hij misschien niet eens. 
Bovendien kunnen anderen je niet zo goed verstaan 
als je ze niet aankijkt. Als iemand tegen jou praat en 
je kijkt hem niet af en toe aan, lijkt het alsof je niet wilt luisteren. Misschien wil 
hij dan wel helemaal niet meer met jou praten! 

Een goede manier om ervoor te zorgen dat iemand naar je luistert, is oogcontact 
maken. Of: iemand aankijken. Maar dit is niet altijd even gemakkelijk. Heb je wel 
eens meegemaakt dat je het moeilijk vond om iemand aan te kijken?

Als je je niet op je gemak voelt, is het vaak moeilijker om iemand aan te kijken. 
Als je bijvoorbeeld denkt dat iemand boos op je is, of als je bang bent voor wat 
de ander van jou vindt. Je kijkt dan liever naar de grond, of langs iemand af. Dit 
kan ervoor zorgen dat de ander denkt dat je niet luistert. Hij was misschien nog 
niet boos op je, maar omdat hij denkt dat jij niet luistert, wordt hij dat wel! Dat 
is precies waar je bang voor was!

Dit kun je voorkomen door iemand aan te kijken als je met hem praat. In het 
begin is het misschien ongemakkelijk en moet je erom lachen. Toch is het goed 
om ermee te oefenen. Niet alleen op school maar ook thuis, in de winkel enz.

Tip
Vind je iemand recht in de ogen kijken te lastig? Kijk dan naar iemands 

mond of kies een punt ergens tussen de wenkbrauwen of op de neus. 

Dat valt niemand op en is voor jou misschien prettiger.
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12. Say what?

En daar sta je dan … de eerste dag in je nieuwe klas met de borst vooruit ieder-
een strak aankijkend J. Maar wat zeg je dan? En hoe zeg je het?

Let eerst maar eens op de toonhoogte van je stem. Weet je nog in hoofdstuk 8; 
Piepgedachten snel en hoog uitgesproken en Bikkelgedachten rustig en laag? 
Probeer dat ook maar eens andersom te doen; dat klopt niet goed hè?!

Als wij iemand heel snel en hoog horen praten, denken we al snel dat hij een 
stresskip is. En dan bedoelen we ‘hoger en sneller dan de eigen stem normaal 
gesproken is’. Er zijn nu eenmaal grote verschillende tussen de stemmen van 
mensen. De stem van meisjes is over het algemeen hoger dan die van jongens 
en dat heeft natuurlijk niets met stress te maken. En na de ‘baard in de keel’ 
in de puberteit zakt de stem van jongens een heel stuk, maar of ze daar nou zo 
relaxed van worden?

Tip
Probeer eens extra op je stem te letten, vooral als je gespannen bent. Praat rustig 

(langzamer dan je zou willen) en op een normale, of iets lagere toonhoogte. Wedden dat 

je vanzelf relaxter wordt?

En nu nog dat gesprek beginnen. Hoe maak je nonchalant een praatje met 
iemand die je nog niet (zo goed) kent? Reenders en Spijker (1996) hebben hier-
voor zeven handige regels opgesteld:

Regel 1: Kies een goed moment
Het is belangrijk om een goed moment te kiezen voor een gesprekje. Goede 
momenten zijn bijvoorbeeld als je samen met iemand ergens staat te wachten, 
vlak na de les of als jullie samen naar het volgende leslokaal lopen. Maak eerst 
oogcontact, dan heb je de aandacht van iemand. Tijdens de les of als iemand 
haast heeft, zijn natuurlijk niet zo’n handige momenten. 
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Regel 2: Stel vooral ‘open’ vragen
Open vragen zijn vragen waarop de ander niet met ‘ja’ of ‘nee’ kan antwoorden. 
Open vragen beginnen vaak met ‘wat’, ‘waarom’, ‘waar’, ‘wanneer’ of ‘hoe’. 
Bijvoorbeeld:

» Wat vind jij van ons rooster?
» Hoe ga jij dit aanpakken?

Na zo’n vraag kan de ander vertellen, uitleg geven en het gesprek begint met-
een te lopen. Met gesloten vragen lukt dit veel minder goed. Een gesloten vraag 
is bijvoorbeeld: “Vind jij onze klas leuk?” Hierop kan de ander antwoorden met 
‘ja’ of ‘nee’. Dan heeft de ander jouw vraag wel beantwoord, maar hebben jul-
lie nog steeds geen gesprek. Het is daarom beter om een open vraag te stellen, 
zoals “Wat vind jij van onze klas?”. Als je toch een gesloten vraag hebt gesteld, 
kun je altijd nog vragen: “Waarom (niet)?”

Door vragen te stellen laat je zien dat je geïnteresseerd bent in iemand. Anderen 
vinden dat leuk en zullen jou ook vragen stellen. 

Regel 3: Luister goed naar de ander en laat zien 
dat je luistert
Laten zien dat je luistert kun je doen door bijvoorbeeld 
te knikken of ‘hm-mm’ te zeggen. Als de ander ziet 
dat je luistert, weet hij dat je geïnteresseerd bent 
in wat hij zegt. Je moedigt hem als het ware aan om 
meer te vertellen.
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Regel 4: Reageer op wat de ander zegt en stel er vragen over
Als je goed luistert, komen de vragen die je wilt stellen, vaak vanzelf in je op! 
Waar wil je meer over weten, wat snap je misschien niet helemaal, waar ben je 
benieuwd naar? Door te reageren op wat de ander vertelt, ontstaat al snel een 
goed gesprek.

Regel 5: Maak gebruik van ‘kaatsvragen’
‘Kaatsvragen’ zijn vragen die je na het beantwoorden meteen aan de ander terug 
kunt stellen. Een voorbeeld:

Ander: “Hoe gaat het met jou?”

Jij: “Goed. En hoe gaat het met jou? 

Regel 6: Vraag door als je niet begrijpt wat de ander zegt
Dat is vaak lastig. Je wilt niet dat de ander jou dom vindt, maar als je niet begrijpt 
wat hij zegt, is het moeilijk om het gesprek vol te houden. Vraag daarom op tijd 
of de ander kan uitleggen wat hij bedoelt. Dat kun je doen door bijvoorbeeld te 
vragen: “Wat bedoel je precies?”

Regel 7: Sluit een praatje duidelijk af
Ineens weglopen is géén goede afsluiter! Het afsluiten van een gesprek doe je 
bijvoorbeeld door gedag te zeggen met eventueel een reden. Bijvoorbeeld “Sorry, 
ik moet nu naar de volgende les, tot later!”

Tip
Lees dit hoofdstuk eens door samen met een vriend, je broer of je vader of moe-

der. Oefen elke regel eerst apart en daarna als geheel. Om de beurt natuurlijk, want 

van elkaar kun je ook veel leren. En vergeet je stevige lichaamshouding en oogcon-

tact niet hè?!

Antwoord
C C

Kaats
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13. BFF en matties

Op de basisschool zat je al jaren in dezelfde klas. Er bleef wel eens iemand zit-
ten, er kwam wel eens iemand bij, maar spectaculaire veranderingen waren het 
niet. Je kende iedereen, meestal was het gezellig maar er was ook wel eens ruzie 
in de klas. Dat krijg je, als je zo lang bij elkaar zit. 

Op de middelbare school leer je veel nieuwe kinderen kennen. Met een enkeling 
word je bevriend, met een enkeling krijg je ruzie en met verreweg de meesten 
heb je weinig tot niks te maken. Als je heel veel geluk hebt, gaat je beste ma-
tje met je mee naar dezelfde klas. Maar meestal zul je nieuwe vrienden maken, 
vaak iemand uit dezelfde klas. Soms gaat vrienden maken vanzelf. Als je op je 
eerste dag naast iemand zit met wie je meteen een leuk praatje kunt maken, die 
ongeveer dezelfde interesses heeft als jij en óók nog iedere dag dezelfde kant op 
fietst, is het gemakkelijk om vrienden te worden. 

Toch zal het niet altijd zo makkelijk gaan. Om op zoek te gaan naar nieuwe 
vrienden, kun je de tips gebruiken voor het maken van een praatje. Door met 
veel verschillende kinderen uit je klas te kletsen, kun je uitzoeken wie je aardig 
vindt en wie minder, en met wie je graag vrienden zou willen worden. Toch doet 
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iedereen het op zijn eigen manier: de één is bijvoorbeeld een beetje verlegen, 
terwijl de ander zich erg uitslooft. 

Voor het maken van vrienden, kun je tijdens het maken van een praatje iets spe-
ciaals doen. In plaats van vragen te stellen, kun je ook iets aardigs zeggen of 
een complimentje geven. In plaats van “Hé, wat moet jij hier eigenlijk?”, kun je 
ook vragen: “Hé, hallo! Ben je hier vandaag voor het eerst?” Als je iets op een 
aardige manier zegt, vinden anderen jou ook aardiger. Ze willen dan ook eerder 
vrienden met je zijn. 

Een goede stap in het maken van nieuwe vrienden is het geven van een com-
pliment. Als je iemand een compliment geeft, vertel je de ander wat jij leuk 
vindt aan hem of haar. De ander vindt dit vaak fijn om te horen en ook erg aar-
dig van jou.

Het krijgen van een compliment is fijn, maar … hoe moet je er eigenlijk op rea-
geren? Veel mensen zijn geneigd iets te zeggen als: “Ach, dat valt wel mee …”. 
Dat is jammer, want je vindt het toch fijn om een compliment te krijgen? Zeg 
daarom liever “Dankjewel!” of “Dat is aardig van je!”. 

Oefen het geven van complimenten, ook thuis! Geef bijvoorbeeld eens een com-
pliment aan …
… je moeder, omdat ze je zo goed helpt met je huiswerk!
… je vader, omdat hij zo goed kan koken!
… je broer, omdat hij zo goed is met de computer!
… je zus, omdat ze zo mooi kan tekenen!

Tip
Als je geregeld een compliment geeft, word je er steeds beter in.  

Tot iemand op een dag jou een compliment geeft, “omdat je zo goed 

bent in het geven van complimenten!”
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14. Plagen en pesten

Zodra je de eerste klas bent ontgroeid, vind je 
dat je bij de ‘senioren’ hoort, de ‘oude garde’, 
‘volwassen’ bent. Ze hebben het jou aange-
daan en dus doe jij het hen nu aan … eerste-
jaars lastig vallen! Het kan verleidelijk zijn zo 
te denken, maar eigenlijk is het behoorlijk kin-
derachtig. Scheldnamen zijn er genoeg voor je: 
brugsmurf, brugpieper, bruggertje, brugwup, 
guppie, groentje en ga zo maar door. Ook de 
grootte van je schooltas zorgt voor hilariteit en opmerkingen links en rechts. Je 
moet dan ook niet gek opkijken als een andere leerling je naroept: “Hey rug-
zak, waar ga je met dat jongetje naartoe!”. Natuurlijk is dat best vervelend, maar 
troost je: het gaat over én je bent niet de enige! Probeer er niet op te reageren, 
dan is de lol er heel snel af. Een coole reactie klaar hebben lijkt fijn, maar uit 
onderzoek is gebleken dat leerlingen uit hogere klassen het juist irritant vin-
den als jongere leerlingen stoer (proberen te) doen! Dit maakt het plagen alleen 
maar erger, en dat wil je natuurlijk niet. Dus: 100% negeren die hap en met 
een stevige Bikkelhouding doorlopen!

Lastiger wordt het als kinderen met wie je niet bevriend bent continu vervelend 
tegen je doen of nare dingen tegen je zeggen. Dit heet dan ‘pesten’. Soms kun-
nen zelfs kinderen met wie je wel bevriend bent vervelend tegen je doen, maar 
dan gaat het meer om ‘plagen’. 

Plagen gebeurt zonder vervelende bijbedoelingen en is vaak leuk bedoeld, ook 
al is het dat lang niet altijd. Iemand zegt wel iets rottigs tegen je, maar bedoelt 
dat als een grapje. Plagen duurt niet lang en wisselt steeds: de ene keer plaagt 
iemand jou, de andere keer plaag jij hem. 

Pesten gebeurt wél met vervelende bijbedoelingen. Je wordt gepest als je steeds 
ergens niet aan mee mag doen (buitengesloten wordt), anderen vervelende en 
kwetsende grapjes over je maken of over je roddelen, je spullen stukmaken of je 
pijn doen, door je bijvoorbeeld te slaan of te schoppen. 
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15. Leraren

En dan zijn er nog de leraren! Ze zijn er in allerlei soorten en maten: van jong 
tot oud, van behulpzaam tot streng, van ouderwets tot heel hip! De één kan 
geen orde houden, de ander is juist een Pietje Precies. De één maakt grapjes, 
de ander zet je klasgenoot voor gek! Leuk voor de klas, lullig voor je klasge-
noot. Kortom: iedere leraar zal op een andere manier lesgeven en op een andere 
manier met jullie als klas omgaan. Dat betekent ook dat je niet met iedere leraar 
goed kunt opschieten. Dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet, maar het wordt 
wel vervelend als een leraar ‘het steeds op jou heeft gemunt’. Meestal heeft dat 
alles te maken met de eerste indruk die jij op je leraar maakt. Tijdens de eer-
ste lessen val je al op omdat je bijvoorbeeld je spullen vergeten bent. Of je zit 
de hele tijd te kletsen en te giebelen. Of je maakt een lollig bedoelde opmerking 
waar de leraar niet om kan lachen. Tja, hij zal je nu niet zo snel meer vergeten 
en als je de volgende lessen weer op dezelfde manier opvalt, dan ben je waar-
schijnlijk de pineut! Let dus een beetje op en zorg dat je grapjes niet ten koste 
gaan van de les of je leraar.
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Wist je dat leraren je de klas uit kunnen zetten als ze je te lastig vinden? Of was 
dat ook al zo bij jou op de basisschool? Vaak moet je je dan melden bij een rector 
(de directeur) of conrector (onderdirecteur) of een afdelingsleider. Zo iemand 
hoort dan je verhaal aan en geeft meestal ook straf. Als je pech hebt, worden je 
ouders op de hoogte gesteld van wat er gebeurd is en krijg je een paar stevige 
waarschuwingen mee. Word je te vaak uit de klas gezet, dan dreigt een schor-
sing. Als je voor een paar dagen geschorst wordt, mag je niet naar school, maar 
krijg je natuurlijk wel huiswerk of strafwerk mee. Je ouders zullen daar ook niet 
erg blij mee zijn, dus lollig is dat zeker niet. In heel ernstige gevallen kan een 
leerling zelfs permanent van school worden gestuurd, maar dan moet je het wel 
heel bont gemaakt hebben.

Tip
Heeft een leraar het steeds op jou gemunt? Bespreek het pro-

bleem met je mentor of klastitularis, die kan je helpen bij het 

vinden van een oplossing.
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16. Stevig in je schoenen

Je bent het in dit boek al een paar keer tegen 
gekomen: in de nieuwe klas krijg je ontzet-
tend veel nieuwe mensen om je heen. Dat is 
meestal heel leuk, maar je moet er best ste-
vig voor in je schoenen staan. Wat doe je bij-
voorbeeld als iemand iets van je vraagt wat je 
niet wilt? Of iets doet wat je niet leuk vindt? 
Veel kinderen vinden het moeilijk om in der-
gelijke situaties te reageren zoals ze eigen-

lijk zouden willen. Het kan zijn dat je best weet hoe je iets kunt zeggen, maar 
het niet zo goed durft. Het kan ook zijn dat je eigenlijk niet weet hoe je ergens 
op moet reageren. 

Het kan bijvoorbeeld zijn dat je …

… niet weet hoe je ‘nee’ kunt zeggen wanneer je iets gevraagd wordt.
Bijvoorbeeld: “Geef mij jouw boterhammen eens, ik ben de mijne vergeten.”

… de ander tevreden wilt houden omdat je bang bent om kritiek te krijgen.
Bijvoorbeeld: “Jij wil best mijn huiswerk maken, toch? Jij bent daar veel beter 
in dan ik!”

… niet weet hoe je op een goede manier kritiek kunt geven.
Bijvoorbeeld: als je samen met iemand een werkstuk moet maken, maar de 
ander doet niet zo veel als jij.

Het kan ook zijn dat je juist …

… heel boos wordt als je kritiek krijgt.
… je gevoelens opkropt tot je ze écht niet langer voor je kunt houden en 
ontploft.
… je moeilijk bij een beslissing van een ander kunt neerleggen en zelf 
graag de touwtjes in handen wilt houden.
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We hebben in hoofdstuk 10 al drie (lichaams)houdingen gezien. De onzekere 
houding die past bij Piepmiep Paula en Pieper Piet. De stevige houding van 
Bikkelboy Bob en Bikkel Babet en tot slot de té stoere houding. Dat zijn Woeste 
Wilma en Woeste Willem. Je kunt je vast wel iets voorstellen bij hun reacties op 
allerlei situaties. Toch even een voorbeeld: 

Een jongen uit je klas vraagt of je zijn werkstuk vanavond af wilt maken.

Pieper Piet durft natuurlijk geen nee te zeggen. Hij zegt ja, maakt zijn werkstuk 
en voelt zich hartstikke rot en boos. Woeste Wilma gaat natuurlijk never nooit 
niet het werkstuk maken, maar zij gaat weer net een stapje te ver in haar reac-
tie. Boos verscheurt zij het werkstuk van de klasgenoot, waardoor ze zelf gedon-
der krijgt met de leraar die dit alles heeft gezien. Tot slot onze Bikkelboy Bob. 
Rustig zegt Bob dat hij zijn handen al vol heeft aan zijn eigen werkstuk. Hij kan 
dus niet helpen en wenst de klasgenoot succes. 

Nu zul je misschien denken dat de stevige houding altijd de beste is. Maar dat 
is echt niet zo! We hebbben allemaal alle drie de houdingen in ons en soms 
komen Woeste Wilma en Pieper Piet prima van pas. Natuurlijk is de stevige 
Bikkelhouding het meest relaxed en geeft je de meeste rust. Maar soms mag je 
best eens flink van je afbijten óf is het erg slim om juist heel hard weg te rennen!
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Tegenwoordig zit op bijna iedere mobiele telefoon een camera. Dat is heel leuk 
en handig, maar het betekent ook dat er op ieder moment een foto kan worden 
gemaakt die op het internet gezet kan worden. Wanneer je een foto op je profiel 
wilt zetten waar ook andere mensen op staan, is het belangrijk om te bedenken 
of die anderen dat wel fijn vinden. Het is dus slim om altijd even na te vragen of 
ze dit wel prettig vinden. 

Ook als anderen een foto van jou maken, is het goed om te bedenken of je deze 
foto wel op het internet wilt hebben. Als je dat niet wilt, is het belangrijk om dat 
meteen te zeggen. Doe dit bij voorkeur vóórdat de foto geplaatst wordt. Als het 
daarvoor te laat is, kun je ook achteraf aan degene die de foto geplaatst heeft 
vragen of hij/zij deze wil verwijderen. Als dit niet (direct) gedaan wordt, kun je 
het beste je ouders of een andere volwassene (een leraar of vertrouwensper-
soon op school) inschakelen. Dit geldt ook voor vervelende dingen die op het 
internet worden gezegd. 

Als er vaak nare dingen over je gezegd worden op het internet, kan er sprake 
zijn van ‘digitaal pesten’. Bij digitaal pesten word je gepest via de computer of 
telefoon. Er zit dus altijd een afstand tussen de pester en het slachtoffer. Soms 
weet je wie de digitale pester is, maar soms ook niet. Dat maakt het voor de pes-
ter heel gemakkelijk: hij kan doen wat hij wil, omdat jij toch niet weet wie het 
doet. Word je digitaal gepest? Vertel het direct aan een volwassene die je ver-
trouwt!

Tip
Twijfel je of je iets wel of niet online 

kunt plaatsen? Doe het dan niet! Bij twij-

fel vraag je het altijd even na. Onthoud: je 

kunt een foutje nooit meer verwijderen, 

online staat alles voor altijd!
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20. Do’s en don’ts in de klas

Meestal weet je het al wel van je vrienden of een oudere zus of broer, maar som-
mige dingen zijn echt not done op de middelbare school. Met je knikkerzak kun 
je bijvoorbeeld écht niet meer aankomen in de nieuwe klas! In dit hoofdstuk 
vind je een aantal typische do’s & don’ts voor op de middelbare school … je kunt 
het maar beter weten, toch? Houd er wel rekening mee dat op iedere school, in 
iedere stad en in elk jaar weer net andere ‘verborgen regeltjes’ kunnen gelden. 
Maar maak je niet ongerust, zo belangrijk is het nou allemaal ook weer niet! 

Spelletjes
Buitenspelletjes zoals tikkertje en verstoppertje leveren je gegarandeerd sma-
lende blikken op van zo’n beetje alle leerlingen op school. Niet doen dus! Bewaar 
dat maar lekker voor na school. Daar is niks mis mee natuurlijk. Kaartspelletjes 
zijn overigens op de meeste scholen wel weer helemaal prima.

Te volle boekentas
“Zeg rugzak, waar ga je met dat jongetje heen.” Tja, 
je moet nu eenmaal met veel boeken rondsjouwen, 
je bent zelf nog niet de grootste én de tas is spik-
splinternieuw. Als je tas helemaal vol zit met boe-
ken, is dat best een grappig gezicht. Trek je daar 
niets van aan, alle nieuwelingen hebben hetzelfde 
probleem. Maar zwaar is het wel! Leg op school dus 
de boeken van na de pauze meteen in je kluis. Dat 
scheelt een hele hoop gesjouw én opmerkingen.

Merkkleding
Laat je niet gek maken! Merkkleding kan best cool 
zijn, maar is absoluut geen must! Houd gewoon je 
eigen stijl aan, dát is pas cool! Ben je onzeker over je 
eigen stijl en wil je het liefst zo min mogelijk opval-

len? Kijk dan goed rond wat de laatste mode is, kijk in populaire modebladen en 
kopieer de stijl! Neem een vriendin of oudere zus mee uit shoppen (misschien 
liever niet je moeder …).
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Kleding don’ts
Toch kun je met je kleding een paar flinke missers maken. De ergste fouten 
daarom even voor je op een rijtje: te strakke of te korte gymbroek, sokken hoog 
opgetrokken, kleren die duidelijk een maat te groot of te klein zijn, kleren met 
tekenfilmfiguren of kinderachtige plaatjes. Weet jij er nog een paar? 

Stuudje
Ben je superslim of heb je de les al heel goed voorbereid? Steek niet bij iedere 
vraag van de leraar je vinger in de lucht! Niets wordt zo irritant gevonden als de 
leerling die de hele tijd met de vinger zo hoog mogelijk in de lucht om de aan-
dacht van de leraar vraagt. Zoals met zoveel dingen in het leven; af en toe is 
helemaal prima, maar niet de héle tijd.

Pesten
Misschien denk je er zelf populair mee te worden en ja, met een grap ten koste 
van een ander kun je nog wel eens een lach scoren. Maar let op: pesten, dus 
steeds dezelfde persoon buitensluiten of voor gek zetten, is héél erg ernstig. Het 
zal niet de eerste keer zijn dat een gepest kind bijvoorbeeld zelfmoord pleegt 
van ellende. Dat wil jij toch niet op je geweten hebben? Pesten is dus in alle situ-
aties NOT DONE!

Opscheppen 
Haal je altijd goeie punten? Probeer je enthousiasme over je zoveelste goeie 
punt een beetje in te perken! Niet iedereen gaat het leren zo makkelijk af. 
Hetzelfde geldt natuurlijk voor die nieuwe telefoon, auto van je vader, enz.

Gadgets
Ben jij er gevoelig voor … de allernieuwste gadgets? De nieuwe 
iPhone of Samsung Galaxy? De nieuwste spelcomputer? Tja, 
het valt niet te ontkennen dat de meeste leerlingen hier veel 
belang aan hechten. Je trekt aardig wat jaloerse blikken als je 
met het nieuwste van het nieuwste kunt Whatsappen en bel-
len. Toch is wat je ermee kunt doen belangrijker dan het merk 
en model van de telefoon. Whatsappen is bijvoorbeeld wel erg 
fijn als je daaraan kunt meedoen en dat kan gelukkig op de 
meeste telefoons. En anders … toch maar dat extra kranten-
wijkje?
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Deo
Je hebt het zelf niet altijd door, maar pubers zweten wat af en dat wil nog wel 
eens minder fris gaan ruiken. Stop die deo dus maar permanent in je tas, enne 
… ook af en toe gebruiken hè!

Spijbelen
Spijbelen betekent dat je alleen of met vrienden, zonder toestemming, niet naar 
school gaat. Dat kan soms heel verleidelijk zijn. Lekker even gaan winkelen of 
ergens rondhangen. Maar let op: spijbelen heeft bijna altijd grote consequen-
ties (als je betrapt wordt natuurlijk). Van een schorsing (wéér niet naar school 
maar nu met straf), heibel met je ouders tot problemen met de leerplichtcon-
trole. Beperk je uitjes naar het winkelcentrum of je favoriete hangplek dus tot 
je vrije tijd!

Slang
Slang (spreek uit sleng), oftewel straattaal, blijken de meeste leerlingen hele-
maal niet cool te vinden. Natuurlijk horen bepaalde uitdrukkingen soms bij een 
specifieke groep jongeren. Met hun kleren en houding laten ze al zien dat ze bij 
een groep horen en vaak ook nog met hun taalgebruik. Neem dit alleen over als 
het ook echt bij je hoort. Anders klinkt het nergens naar. Iets anders zijn ‘stop-
woordjes’; korte uitdrukkingen die heel vaak gebruikt worden door jongeren (en 
na verloop van tijd helaas ook door je ouders en andere volwassenen, niet zo 
chill). 

Tip
De beste ‘do’ is ‘ben en blijf jezelf’. Probeer je zo min mogelijk aan te trekken van wat 

anderen vinden. Vind jij iets cool en de rest van de wereld niet? Boeien! Doe gewoon waar 

jij je goed bij voelt, dan kan het eigenlijk niet mis. 
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21. De eerste dag

De boeken zijn gekocht en gekaft. Je hebt je lesrooster binnen en je weet bij wie 
je in de klas zit. Nu gaat het écht beginnen! Echte terror-gedachten heb je hope-
lijk al met het G-schema uitgedaagd … Dan blijft er natuurlijk nog ‘gezonde 
spanning’ over, maar die heeft iedereen! In dit hoofdstuk vind je de laatste voor-
bereidingen voor de eerste dag in de nieuwe klas. Lees onderstaande punten 
eens door en vul daarna in het volgende hoofdstuk jouw Plan van Aanpak in. 

Kleren klaarleggen
Het is belangrijk dat je je lekker voelt in 
je kleren. Kies je outfit dan ook op tijd uit, 
zodat je kleren niet nét in de was zitten. 
Trek liever geen kleren aan die nog hele-
maal nieuw zijn en waarover je nog een 
beetje twijfelt. Kies gewoon iets waarvan 
je zeker weet dat jij je er goed in voelt!

Boekentas inpakken
We hebben het al een paar keer genoemd: 
Je hebt enorm veel boeken mee te sjou-
wen naar school! Slecht voor je rug, en 
misschien ook niet zo cool als je zou wil-
len. De oplossing is simpel (mits je het 
geluk hebt een kluisje op school te krij-
gen): wissel iedere pauze je boeken om 
voor de volgende lesuren. 

Let op: laat naslagwerken (zoals een 
atlas of een woordenboek) thuis. Ze zijn 
meestal bedoeld om te gebruiken bij je 
huiswerk en je hoeft ze niet elke keer mee 
te sjouwen naar school. Mocht je ze toch 
nodig hebben, dan zal de leerkracht dit 
van tevoren aankondigen.

69De eerste dag

Hier een voorbeeld van een lesrooster voor de maandag:

Lesuur Tijd Lokaal Vak Docent

1e 08.45 - 09.35 uur

2e 09.35 - 10.25 uur 115 Biologie Dhr. Pipet

Kleine pauze

3e 10.45 - 11.35 uur 003 Handvaardig-
heid

Mw. Van der Klei

4e 11.35 - 12.25 uur 009 Nederlands Mw. Van Oranje

Lunch pauze

5e 12.55 - 13.45 uur 230 Wiskunde Dhr. Knobbel

6e 13.45 - 14.35 uur 127 Geschiedenis Dhr. Verleden

Kleine pauze

7e 14.50 - 15.40 uur 006 Muziek Mw. Trala

8e 15.40 - 16.30 uur

Je ziet in dit rooster dat je op maandag tot tien over half 4 les hebt en het eerste 
uur vrij bent. Je hebt drie pauzes. Je pakt je boekentas nu als volgt in:

Helemaal onderin de boeken voor de eerste vakken, van vóór de eerste pauze. 
In dit geval dus alleen biologie. Zodra je op school komt, haal je alle boeken die 
bovenop de boeken voor biologie zitten eruit, in je kluisje. Een hele opluchting!
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23. Cheese

Lachen is gezond, én je kunt je daarna beter concentreren. Dat kan weleens 
handig zijn op school: voor het leren van een proefwerk of het maken van huis-
werk. Wist je dat lachen precies hetzelfde werkt als bijvoorbeeld ‘stoer staan’ en 
je vervolgens ook ‘stoerder voelen’? Fake it till you make it is ook hier een 
waarheid als een koe. Dus veel lachen en je voelt je vanzelf vrolijker, gegaran-
deerd! Lach in de pauze, lach thuis, lach op de w.c., zodat je er daarna weer ste-
vig tegenaan kunt. Bedenk: sta, kijk, klink én denk als een echte Bikkel!

75Handige informat ie

24. Handige informatie

Verder lezen over de brugklas:

Hoe overleef ik de brugklas? Geschreven door Francine Oomen
ISBN 9789026995736
Een leuk boek om zelf te lezen over Rosa die net in de brugklas zit.

Naar de brugklas. Onmisbaar voor alle (aanstaande) brugklassers.
Geschreven door Caja Cazemier e.a.
ISBN 9789021616209
In de brugklas. Onmisbaar voor alle (aanstaande) brugklassers. Geschreven
door Caja Cazemier e.a.
ISBN 9789021616100
De brugklas door. Onmisbaar voor alle (aanstaande) brugklassers.
Geschreven door Caja Cazemier e.a.
ISBN 9789021665771
Serie leesboeken over Jesse, Vera en Isa, die allemaal in de brugklas zitten.

Van basisschool naar brugklas. Geschreven door Yono Severs.
ISBN: 9076968306
Informatieboekje over de belangrijkste veranderingen in de brugklas.

http://www.hoeoverleefikdebrugklas.nl/
Informatieve website over de brugklas met veel informatie voor brugklassers.
http://brugklas.startpagina.nl/
Verzamelsite met veel links naar alles wat te maken heeft met de brugklas.

inkijkexemplaar



Brugklas Bikkels
Werkboek

W
E

R
K

B
O

E
K

inkijkexemplaar



Werkboek Brugklas Bikkels
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Copyright © 2020 Bikkels.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
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“Of je nu denkt ik kan het of ik kan het niet…. 
in beide gevallen heb je gelijk” 

-‐	  Henry	  Ford 

Bedenk	  van	  te	  voren	  wat	  je	  wilt	  bereiken,	  en	  het	  zal	  je	  veel	  makkelijker	  
lukken!	  Maar	  nog	  belangrijker:	  weet	  nu	  al	  zeker	  dát	  het	  je	  gaat	  lukken,	  
positief	  denken	  dus.	  	  
Je	  hebt	  misschien	  al	  nagedacht	  wat	  jij	  wilt	  veranderen	  als	  je	  naar	  de	  
brugklas	  gaat.	  Wat	  wil	  je	  leren?	  Waarin	  wil	  jij	  je	  zekerder	  voelen?	  	  
Schrijf	  hieronder	  jouw	  doel(en)	  op.	  	  

Yes, in de nieuwe klas…. 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________	  
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Denk	  aan	  de	  brugklas….	  Wat	  is	  voor	  jou	  het	  allerspannendste	  moment?	  
Wat	  lijkt	  jou	  het	  allerengste?	  

O jee, in de nieuwe klas…. 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________	  
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Vul	  de	  stressmeter	  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,	  …	  	  
Beschrijf	  de	  gebeurtenis	  en	  kleur	  de	  stressmeter	  in.	  

Dag 1 

Spannende	  gebeurtenis:	  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________	  

Dag 2 

Spannende	  gebeurtenis:	  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________	  

Werkblad	  3	  
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Vul	  de	  beide	  schema’s	  in:	  wat	  voel	  en	  doe	  je	  wanneer	  je	  als	  een	  Pieper	  
denkt?	  En	  wat	  voel	  en	  doe	  je	  als	  je	  als	  een	  Bikkel	  denkt?	  

Gebeurtenis 

Ik	  krijg	  onverwachts	  een	  toets	  voor	  het	  vak	  dat	  ik	  het	  allermoeilijkst	  vind.	  

Gedachte – ik denk…. Gedachte – ik denk…. 

Gevoel – ik voel… Gevoel – ik voel…    

Gedrag – ik doe… Gedrag – ik doe… 

Gevolg – en dan… Gevolg – en dan… 

Werkblad	  4	  
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Kleur	  de	  bolletjes	  van	  de	  uitspraken	  die	  jij	  wel	  eens	  tegen	  jezelf	  zegt:	  

o Ik	  kan	  dit	  niet
o Ze	  zullen	  mij	  uitlachen
o Ik	  kan	  geen	  nieuwe	  vrienden	  maken
o Ik	  wil	  absoluut	  met	  hoge	  cijfers	  overgaan
o Het	  maakt	  niet	  uit	  hoe	  hard	  ik	  ook	  probeer,	  het	  resultaat	  valt	  toch

tegen
o Ik	  ben	  dom
o Ik	  haat	  ‘gezellig	  kletsen’
o Dit	  gaat	  zeker	  mislukken
o Ik	  kan	  niet	  met	  stress	  omgaan
o Ik	  ben	  waardeloos
o Het	  is	  allemaal	  mijn	  schuld
o Door	  de	  stress	  gaat	  dit	  niet	  lukken
o Als	  ik	  niet	  overga	  is	  mijn	  hele	  toekomst	  naar	  de	  knoppen
o Ze	  gaan	  mij	  vast	  pesten
o Ik	  stel	  mijn	  ouders	  teleur
o Dingen	  worden	  alleen	  maar	  erger	  en	  erger
o Ik	  ben	  bang	  om	  me	  voor	  te	  stellen	  hoe	  mijn	  leven

over	  tien	  jaar	  zal	  zijn
o Ik	  haat	  wiskunde
o Ik	  weet	  straks	  vast	  en	  zeker	  helemaal	  niks	  meer
o Ik	  ben	  niet	  zo	  goed	  als....	  

Werkblad	  5	  
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	  Kleur	  de	  bolletjes,	  wat	  past	  bij	  jou?	  Vul	  het	  zelf	  in	  en	  vraag	  ook	  2	  anderen	  
om	  de	  lijst	  in	  te	  vullen.	  Klopt	  het	  zoals	  jij	  jezelf	  ziet	  met	  zoals	  anderen	  jou	  
zien?	  

Ingevuld door: 

Mijzelf 

Ingevuld door: Ingevuld door: 

o Aardig

o Harde	  werker

o Lief	  voor	  kleine

kinderen

o Bescheiden

o Zelfverzekerd

o Relaxed

o Behulpzaam

o Netjes

o Creatief

o Spontaan

o Vrolijk

o Durfal

o Humoristisch

o Enthousiast

o Slim

o Sociaal

o Serieus

o Stoer

o Voorzichtig

o Optimistisch

o Grappig

o Aardig

o Harde	  werker

o Lief	  voor	  kleine

kinderen

o Bescheiden

o Zelfverzekerd

o Relaxed

o Behulpzaam

o Netjes

o Creatief

o Spontaan

o Vrolijk

o Durfal

o Humoristisch

o Enthousiast

o Slim

o Sociaal

o Serieus

o Stoer

o Voorzichtig

o Optimistisch

o Grappig

o Aardig

o Harde	  werker

o Lief	  voor	  kleine

kinderen

o Bescheiden

o Zelfverzekerd

o Relaxed

o Behulpzaam

o Netjes

o Creatief

o Spontaan

o Vrolijk

o Durfal

o Humoristisch

o Enthousiast

o Slim

o Sociaal

o Serieus

o Stoer

o Voorzichtig

o Optimistisch

o Grappig

Werkblad	  9	  
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Wanneer	  iemand	  een	  rotopmerking	  maakt	  of	  je	  probeert	  te	  pesten,	  is	  er	  
eigenlijk	  maar	  één	  ding	  dat	  echt	  helpt:	  100%	  negeren	  met	  een	  stevige	  
houding.	  Je	  straalt	  uit	  dat	  “het	  je	  toch	  niet	  raakt,	  boeien”.	  Best	  heel	  
moeilijk	  en	  wanneer	  er	  echt	  gepest	  wordt,	  dag	  in	  dag	  uit,	  houdt	  zelfs	  de	  
sterkste	  Bikkel	  dat	  niet	  vol!	  Dan	  wordt	  het	  dus	  tijd	  om	  er	  met	  iemand	  over	  
te	  praten	  en	  het	  pestgedrag	  te	  melden!	  Kijk	  voor	  tips	  in	  je	  boek.	  	  

Oefen	  de	  komende	  tijd	  eens	  met	  flauwe	  ‘rotopmerkingen’	  te	  negeren.	  
Tenminste,	  als	  je	  de	  pech	  hebt	  dat	  dit	  jou	  overkomt.	  Kijk	  iemand	  ‘smalend’	  
aan	  (zo’n	  blik	  van	  “waar	  ben	  jij	  nou	  mee	  bezig,	  hoe	  kinderachtig	  kun	  je	  
zijn!”)	  en	  loop	  stevig	  weg	  of	  kijk	  een	  andere	  kant	  op.	  Reageer	  er	  in	  ieder	  
geval	  niet	  op!	  

Deze	  opmerking	  werd	  gemaakt:	  

Dit	  deed	  ik:	  

Dit	  was	  het	  gevolg:	  

Werkblad	  11	  
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Gebeurtenis: Een	  meisje	  roddelt	  over	  je	  vriendin.	  Je	  wilt	  dat	  ze	  
ophoudt.	  Wat	  doe	  je? 

Gedachten: Ik	  denk	  dan	  bij	  mezelf: 

Gevoel: Daardoor	  voel	  ik	  me: 

Gedrag: Ik	  doe	  of	  zeg	  vervolgens: 

Gevolg: Het	  gevolg	  daarvan	  is: 

Gebeurtenis: Je	  wilt	  iets	  vertellen,	  maar	  je	  merkt	  dat	  de	  ander	  niet	  
luistert.	  Wat	  zeg	  of	  doe	  je? 

Gedachten: Ik	  denk	  dan	  bij	  mezelf: 

Gevoel: Daardoor	  voel	  ik	  me: 

Gedrag: Ik	  doe	  of	  zeg	  vervolgens: 

Gevolg: Het	  gevolg	  daarvan	  is: 

19
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Kleren klaarleggen	  Dit	  ga	  ik	  aandoen:	  

Boekentas inpakken	  Dit	  moet	  ik	  allemaal	  meenemen:	  
Lesuur	   Vak	   Meenemen	  

Altijd	  meenemen	  

Plan	  van	  aanpak	  

25
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Informatie en onderbouwing 

Toelichting materialen 

Draaiboek bijeenkomsten 

Overige materialen 

Overige materialen 
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Trainershandleiding Brugklas Bikkels
Geschreven door Inke Brugman

Illustraties door Roger van der Weide

Copyright © 2020 Bikkels.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
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Trainershandleiding 
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Theoretische onderbouwing
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Sterk	en	stevig	in	het	leven.	Sta,	kijk,	klink,	en	denk	als	een	Bikkel…	

Kinderen	die	sterk	en	stevig	in	het	leven	staan,	kunnen	zich	beter	staande	houden,	
grenzen	aangeven,	respectvol	met	elkaar	omgaan	en	zelf	initiatieven	ontplooien.	
Belangrijke	voorwaarden	om	enerzijds	tot	leren	te	komen	en	anderzijds	zich	te	
ontwikkelen	op	sociaal-emotioneel	gebied.		

Het	Bikkelprogramma©	voor	kinderen	van	4	tot	18	jaar,	bestaat	uit	drie	doorgaande	
lijnen:	eentje	voor	gebruik	binnen	het	onderwijs		(preventieve	lesprogramma’s),	eentje	
voor	gebruik	binnen	een	therapeutische	setting	(curatieve	trainingen)	en	een	versie	
voor	thuisgebruik	(online	@Home-programma’s).	Het	doel	van	het	programma	is	het	
vergroten	en	verbeteren	van	sociaal	emotionele	weerbaarheid.	Er	wordt	hiermee	een	
belangrijke	bijdrage	geleverd	aan	meer	of	betere		

• weerbaarheid;
• zelfvertrouwen;
• omgaan	met	emoties
• sociale	omgang	met	anderen.

Kenmerkend	voor	het	Bikkelprogramma©:	

• Eigentijds!	De	aantrekkelijkheid,	gebruikte	toon	en	inhoud		van	het	materiaal
spreekt	kinderen	aan	en	staat	direct	in	hun	belevingswereld.

• Effectief!	Het	programma	is	ontstaan	uit	de	best-practices	uit	de	geestelijke
gezondheidszorg		en	gebaseerd	op	de	sociale	en	cognitieve	leertheorie.

• Eén	taal!	Bikkelboy	Bob	,	Woeste	Wilma,	Pieper	Piet	en	Chill	Jill	worden	als	vanzelf
de	nieuwe	maatjes	binnen	school	en	gezin.	Herkenbare	handvatten	voor	iedereen
om	eenvoudig	het	geleerde	door	te	pakken	binnen	alle	leefgebieden.

Bikkels in het kort! 
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Hieronder	vind	je	het	complete	overzicht	van	alle	beschikbare	Bikkelprogramma’s	voor	
de	leeftijdsgroep	4	t/m	12	jaar. 

	
	
Bikkelprogramma Focus Klassikale 

versie 
Therapeutische 
versie 

 

Bikkeltjes met lef - Weerbaarheid 
 

Groep 1+2 
 
120 lessen van 
5-20 min 

4-7 jaar 
 
6 bijeenkomsten 
van 90 min 

Bikkels pakken door 
- Weerbaarheid 
- Sociale vaardigheden 
 

Groep 3+4 
 
150 lessen van 
5-20 min 

6-9 jaar 
 
6 bijeenkomsten 
van 90 min 

Bikkels in de dop - Weerbaarheid 
 

Groep 5+6 
 
50 lessen van 
5-20 min 

8-12 jaar 
 
6 bijeenkomsten 
van 90 min 

Koele Bikkels  
- Weerbaarheid 
- Verminderen faalangst 
 

Groep 7 
 
16 lessen van 
30 min 

8-12 jaar 
 
4 x 90 min of  
8 x 50 min 

Huiswerk Bikkels - Plan- en studievaardigheden 
 

Groep 7+8 
 
20 lessen van 
30-40 min 

10-12 jaar 
 
4 x 90 min of  
8 x 50 min 

Brugklas Bikkels 
- Weerbaarheid 
- Overstap middelbaar onderwijs 
 

Groep 8 
 
24 lessen van 
20-30 min 

11-12 jaar 
 
7 bijeenkomsten 
van 90 min 

	
	

Overzicht 4-12 jaar 
4 – 12 jaar 
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Hieronder	vind	je	het	complete	overzicht	van	alle	beschikbare	Bikkelprogramma’s	voor	
de	leeftijdsgroep	12	t/m	18	jaar.	

Bikkelprogramma Focus Klassikale 
versie 

Therapeutische 
versie 

Huiswerk Bikkels - Plan- en studievaardigheden

Brugklas 

20 lessen van 
30-40 min

12-14 jaar

4 x 90 min of 
8 x 50 min 

Brugklas Bikkels 
- Weerbaarheid
- Overstap middelbaar onderwijs

Brugklas 

24 lessen van 
20-30 min

12-14 jaar

7 bijeenkomsten 
van 90 min 

Koele Bikkels 
- Weerbaarheid
- Verminderen faalangst

Onderbouw 
Middenbouw 
16 lessen van 
30 min 

12-15 jaar

4 x 90 min of 
8 x 50 min 

Bikkels aan de top - Weerbaarheid nvt 

12-15 jaar

6 bijeenkomsten 
van 90 min 

Examen Bikkels 
- Weerbaarheid
- Verminderen examenvrees nvt 

16-18 jaar

4 x 90 min of 
8 x 50 min 

12 - 18 jaar 
Overzicht 12-18 jaar 
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lesprogramma’s en trainingen voor kinderen van 4 tot 18 jaar 
Theoretische onderbouwing en werkzame elementen 

	
In	het	navolgende	document	vind	je	de	theoretische	onderbouwing	van	het	
Bikkelprogramma	voor	kinderen	van	4	tot	18	jaar.		We	staan	uitgebreid	stil	bij	de	
werkzame	elementen	van	het	programma	en	de	effectiviteit	daarvan.		
We	gaan	hierbij	in	op	de	preventieve	lesprogramma’s	(klassikale	versie)	en	de	curatieve	
trainingen	(therapeutische	versie).		
	
	
	 	

Theoretische onderbouwing 
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1 Inleiding		
	
In	deze	verantwoording	wordt	de	kern	van	de	Bikkellesprogramma’s	en	de	
Bikkeltrainingen	van	Bikkels.nl	beschreven:	uit	welke	ingrediënten	bestaan	de	
programma’s	en	trainingen	en	waarom	is	gekozen	voor	deze	elementen?	
De	effectiviteit	van	de	lesprogramma’s	en	trainingen	wordt	onderbouwd		
- door	de	werkzame	elementen	van	Bikkels	te	destilleren	en	theoretisch	te	

onderbouwen	met	kennis	over	wat	werkt;	
- met	resultaten	van	onderzoek	naar	soortgelijke	programma’s	of	programma’s	

waarop	Bikkels	gebaseerd	is.	
Na	de	beschrijving	van	het	doel,	de	subdoelen,	de	doelgroep	en	de	differentiatie	naar	
leeftijd,	wordt	ingegaan	op	de	onderbouwing	van	de	effectiviteit	van	Bikkels.	
	
	
2 Doelstelling	
	
2.1 Hoofddoel	
Het	doel	van	de	Bikkeltrainingen	en	Bikkellesprogramma’s	is	het	vergroten	en	
verbeteren	van	sociaal	emotionele	weerbaarheid.	De	trainingen	en	de	lesprogramma’s	
willen	een	bijdrage	leveren	aan	meer/betere		
- weerbaarheid;	
- zelfvertrouwen;	
- omgaan	met	emoties	
- sociale	omgang	met	anderen.		
Het	doel	is	dat	kinderen	na	afloop	van	de	training	of	het	lesprogramma	steviger	en	
sterker	in	het	leven	staan	en	beter	en	op	een	passende	manier	voor	zichzelf	opkomen,	
zonder	gebruik	van	agressie	en	geweld.	
	
2.2 Subdoelen	
Het	hoofddoel	wordt	geconcretiseerd	in	de	volgende	subdoelen:	
Houding-	versterking	weerbare	houding:	
- kinderen	gebruiken	een	stevige	lichaamshouding;	
- kinderen	maken	adequaat	oogcontact	in	contact	met	anderen;	
- kinderen	gebruiken	het	juiste	stemvolume/intonatie	en	passen	het	eigen	

stemgebruik	aan	indien	nodig.	
Denken-	versterking	positief	denken	en	zelfvertrouwen:	
- Kinderen	waarderen	kwaliteiten	en	talenten	bij	zichzelf	en	anderen	
- kinderen	herkennen	niet-helpende	gedachten	en	gebruiken	helpende	gedachten;	
- kinderen	kennen	en	snappen	het	5G-schema:	ze	zijn	zich	bewust	van	de	invloed	van	

gedachten	op	gevoel	en	gedrag	(vanaf	8	jaar);	
- kinderen	zijn	zich	bewust	van	de	invloed	van	houding	op	gedachten	en	omgekeerd;	
- kinderen	kennen	positieve	eigenschappen	toe	aan	zichzelf	en	anderen.	
Voelen-	versterking	emotieregulatie:	
- kinderen	kennen	het	verschil	tussen	gezonde	en	ongezonde	spanning;	
- kinderen	herkennen	escalatie	van	eigen	gevoelens	en	kunnen	relativeren	als	dat	

nodig	is	(vanaf	8	jaar); 	
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Figuur	1:	Het	verband	tussen	gebeurtenissen,	gedachten,	gevoelens	en	gedrag	volgens	het	
cognitieve	model	van	Beck	(1999),	bewerkt	door	Bartels	(2001).	

Eén	en	dezelfde	gebeurtenis	roept	bij	verschillende	personen	verschillende	gedachten	
en	gevoelens	op.	Dit	komt	omdat	iemands	gedachten	beïnvloed	worden	door	iemands	
‘kernovertuigingen’.	Kernovertuigingen	zijn	gedachten	en	ideeën	die	iemand	heeft	over	
zichzelf,	andere	mensen	en	de	wereld	(Beck,	1999).	Veel	kernovertuigingen	ontwikkelen	
zich	in	de	kinderjaren	en	worden	gaandeweg	als	‘absoluut	waar’	ervaren.	Veel	kinderen	
en	jongeren	met	probleemgedrag	hebben	negatieve	kernovertuigingen	ontwikkeld,	
zoals	‘niemand	houdt	van	mij’,	‘ik	kan	niets’	of	‘ik	kan	niemand	vertrouwen’.		
Het	model	van	Beck	staat	in	de	Bikkellesprogramma’s	en	Bikkeltrainingen	centraal	in	de	
vorm	van	het	5G-model	en	in	de	verschillende	technieken	die	worden	ingezet	(zie	
paragraaf	6.2	(Werkzame	elementen)).	

5.3 Cognitief	gedragstherapeutische	aanpak	
De	sociale	en	cognitieve	leertheorie	laten	niet	alleen	zien	hoe	het	komt	dat	mensen	
verschillend	reageren	in	een	situatie.	Ze	maken	ook	inzichtelijk	dat	gedragsbeïnvloeding	
kan	lopen	via	drie	wegen:	via	het	beïnvloeden	van	gedachten,	via	het	beïnvloeden	van	
(het	omgaan	met)	gevoelens	en	(direct)	door	het	beïnvloeden	van	het	gedrag	zelf.		

Voorbeeld	
Wanneer	een	jongere	snel	angstig	wordt	en	zich	in	reactie	op	gebeurtenissen	vaak	
teruggetrokken	gedraagt,	kan	vanuit	drie	invalshoeken	gewerkt	worden	aan	
vermindering	van	de	angst	en	het	teruggetrokken	gedrag:		
1) direct,	door	alternatief	gedrag	te	oefenen	waardoor	de	jongere	leert	wat	hij	in

bepaalde	situaties	kan	doen;
2) via	het	leren	herkennen	en	hanteren	van	gevoelens,	bijvoorbeeld	door	cognitieve,

fysiologische	en	gedragsmatige	signalen	van	angst	te	leren	herkennen	waardoor
hij	zich	bewuster	wordt	van	de	opbouw	van	zijn	angst.	Hierdoor	kan	hij	eerder
reageren	en	wordt	het	makkelijker	om	teruggetrokken	gedrag	te	voorkomen;

3) via	het	beïnvloeden	van	zijn	gedachten,	bijvoorbeeld	door	met	hem	te	oefenen	in
het	beter	waarnemen	en	realistischer	interpreteren	van	gebeurtenissen	en	door
negatieve	‘storende’	gedachten	te	vervangen	door	meer	positieve	en	realistische
‘helpende’	gedachten.	Hierdoor	zal	hij	minder	snel	angstig	worden	en	zich	minder
vaak	terugtrekken.

Kernovertuigingen 

Leefregels 

Automatische Gedachten 

Gevoelens Gebeurtenis Gevolgen Gedrag 
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7.2 Werkzame	elementen	
Een	werkzaam	element	is	een	identificeerbaar	onderdeel	van	een	methodiek	of	
interventie	dat	op	zichzelf	of	in	samenhang	met	andere	elementen	van	invloed	kan	zijn	
op	het	resultaat.	Werkzame	elementen	zijn	concrete	methodische	acties	die	een	
professional	–	vaak	binnen	een	groter	geheel	–	inzet	om	een	bepaald	doel	te	halen	of	een	
bepaalde	verandering	te	bewerkstelligen	(Spanjaard	e.a.,	2015).	
In	de	verschillende	varianten	van	het	Bikkelprogramma	worden	de	volgende	werkzame	
elementen	(technieken	en	strategieën)	ingezet:	
- fysieke	oefeningen:	versterken	bewustzijn	en	gebruik	van	lichaamshouding	(zoals

stevig	staan	en	oogcontact)	en	stemgebruik;
- gedachten	uitdagen	en	vervangen:	negatieve/niet-helpende	(‘piep’)gedachten

vervangen	door	positieve/helpende	(‘bikkel’)gedachten;
- 5G-model:	(vanaf	8	jaar)	uitleg,	oefeningen	en	zelfregistratieopdrachten	met	5G-

schema’s;
- (stress)thermometer:	(vanaf	8	jaar)	uitleg,	oefening	en	zelfregistratie-opdrachten;
- ontspanningsoefeningen	(ademhaling,	spierontspanning,	terugtellen,	plezierige

gedachte);
- kwaliteitenspel;
- model	staan	/	voordoen	van	weerbaar	en	sociaal	gedrag;
- positieve	feedback	op	inzet	en	op	adequate	toepassing	van	weerbaar	en	sociaal

gedrag;
- werken	met	drie	types:	‘Bikkel’	(voor	assertief	gedrag),	‘Pieper’	(subassertief

gedrag),	‘Woesteling’	(agressief	assertief).	Daarnaast	symboliseert	‘Chiller’	rust
vinden	voordat	je	reageert	(emotieregulatie);

- (zoeken	naar)	gedragsalternatieven;
- vaardigheden	bespreken	en	oefenen	(o.a.	grenzen	aangeven,	omgaan	met	kritiek,

plagen	en	pesten,	gesprekje	beginnen,	complimentje	geven/ontvangen);
- huiswerkopdrachten	voor	kinderen/jongeren	(kleuropdrachten,	herhaling	uitleg,

zelfobservatie);
- contactmomenten	met	ouders	aan	het	begin,	halverwege	en	aan	eind	van	het	de

groepstraining	(bij	LEF	bij	elke	bijeenkomst)	/	ouderbijeenkomsten	bij	het
lesprogramma.

- feedbacksysteem	voor	ouders	om	kinderen	te	bekrachtigen	voor	toepassing	van
geleerde	vaardigheden	(tot	12	jaar);

- tussentijdse	ouderbrieven	om	ouders	te	informeren	over	inhoud	van	de
bijeenkomsten	of	lessen	en	te	stimuleren	het	geleerde	te	versterken.

De	meeste	van	deze	technieken	en	strategieën	worden	ook	gebruikt	in	andere	
programma’s	die	zich	richten	op	beïnvloeding	van	cognities	en	gedrag	bij	kinderen	en	
jongeren	en	zijn	daarbij	onmisbare	onderdelen	van	het	programma.	
De	technieken	en	strategieën	staan	–	in	andere	bewoordingen	–	ook	beschreven	in	de	
voorlopige	taxonomie	van	werkzame	elementen	in	de	zorg	voor	jeugd	(Veerman,	
Spanjaard	&	Van	Yperen,	2015).		

7.3 Werkzame	elementen	in	de	praktijk	

De	mensen	die	in	de	praktijk	werken	met	het	Bikkelprogramma	zijn	hierover	
enthousiast.	Zowel	vanuit	de	hulpverlening	(psychologen,	orthopedagogen	en	
kindercoaches)	als	vanuit	het	onderwijs	(leerkrachten,	intern	begeleiders	en	
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- 
- 
- 

In	de	verschillende	Bikkellesprogramma’s	en	Bikkeltrainingen	zit	een	leeftijdsopbouw	
en	doorgaande	leerlijn.	Er	zit	een	overlap	in	beoogde	resultaten,	toegespitst	op	de	
leeftijd	van	de	doelgroep.	De	rode	draad	is	het	versterken	van	de	sociaal-emotionele	
weerbaarheid.	Sommige	programma’s	hebben	enkele	andere	accenten	en/of	zijn	sterker	
gericht	op	vaardigheden	voor	het	leren	op	school: 

Bikkelprogramma Focus Klassikale 
versie 

Therapeutische 
versie 

Bikkeltjes met lef - Weerbaarheid Groep 1+2 4-7 jaar

Bikkels pakken door - Weerbaarheid
- Sociale vaardigheden

Groep 3+4 6-9 jaar

Bikkels in de dop - Weerbaarheid Groep 5+6 8-12 jaar

Koele Bikkels - Weerbaarheid
- Verminderen faalangst

Groep 7 
Onderbouw 
Middenbouw 

8-12 jaar
12-15 jaar

Huiswerk Bikkels - Plan- en studievaardigheden Groep 7+8 
Brugklas 

10-12 jaar
12-14 jaar

Brugklas Bikkels - Weerbaarheid
- Overstap middelbaar onderwijs

Groep 8 
Brugklas 

11-12 jaar
12-14 jaar

Bikkels aan de top - Weerbaarheid nvt 12-15 jaar

Examen Bikkels - Weerbaarheid
- Verminderen examenvrees

nvt 16-18 jaar

Op	de	volgende	pagina	staan	de	doelen	en	beoogde	resultaten	weergegeven.	Per	doel	
staat	aangegeven	in	welke	mate	dit	geldt	voor	de	verschillende	Bikkellesprogramma’s	en	
Bikkeltrainingen.	

Doelen en resultaten 
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Doelen	en	resultaten	
Bikkelprogramma	

1. HOUDING
Versterking	weerbare	houding:	sta,	kijk	en	klink	als	een	Bikkel	

• Kinderen	gebruiken	een	stevige	lichaamshouding
• Kinderen	maken	adequaat	oogcontact	in	contact	met	anderen
• Kinderen	gebruiken	het	juiste	stemvolume/intonatie	en	passen	het	eigen	stemgebruik	aan

indien	nodig

Lef	 Koel	 Top	
Pakken	door	 Huiswerk	 Pro	

Dop	 Brugklas	 Examen	

2. DENKEN
Versterking	positief	denken	en	zelfvertrouwen:	denk	als	een	Bikkel	

• Kinderen	waarderen	kwaliteiten	en	talenten	bij	zichzelf	en	anderen
• Kinderen	herkennen	niet-helpende	gedachten	en	gebruiken	helpende	gedachten
• Kinderen	kennen	en	snappen	het	5G-schema:	ze	zijn	zich	bewust	van	de	invloed	van

gedachten	op	gevoel	en	gedrag	(vanaf	8	jaar)
• Kinderen	zijn	zich	bewust	van	de	invloed	van	houding	op	gedachten	en	omgekeerd
• Kinderen	kennen	positieve	eigenschappen	toe	aan	zichzelf	en	anderen

Lef	 Koel	 Top	
Pakken	door	 Huiswerk	 Pro	

Dop	 Brugklas	 Examen	

3. VOELEN
Versterking	emotieregulatie:	voelen	en	ontspannen	

• Kinderen	kennen	het	verschil	tussen	gezonde	en	ongezonde	spanning
• Kinderen	herkennen	escalatie	van	eigen	gevoelens	en	kunnen	relativeren	als	dat	nodig	is

(vanaf	8	jaar)
• Kinderen	gebruiken	een	of	meerdere	manieren	om	te	ontspannen	(ademhaling	en

spierontspanning,	terugtellen,	plezierige	gedachte	i.o.)

Lef	 Koel	 Top	
Pakken	door	 Huiswerk	 Pro	

Dop	 Brugklas	 Examen	

Niet	aanwezig	in	training	
In	beperkte	mate	aanwezig	
Nadrukkelijk	aanwezig	
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4. DOEN	-	weerbaar
Versterking	van	vaardigheden	op	het	gebied	van	weerbaarheid	

• Kinderen	komen	voor	zichzelf	op	in	verschillende	lastige	sociale	situaties
• Kinderen	zeggen	op	een	stevige	manier	‘nee’
• Kinderen	kunnen	differentiëren	tussen	plagen	en	pesten	/	eerlijke	en	gemeen
• Kinderen	negeren	negatief	of	pestgedrag

Lef	 Koel	 Top	
Pakken	door	 Huiswerk	 Pro	

Dop	 Brugklas	 Examen	

5. DOEN	–	sociaal	vaardig
Versterking	sociale	vaardigheden	/	omgangsvormen	

• kinderen	hebben	handvatten	om	adequaat	in	te	voegen	in	een	groep
• Kinderen	zijn	zich	bewust	van	de	negatieve	invloed	van	anderen	buitensluiten
• kinderen	kunnen	complimenten	en	kritiek	geven	en	ontvangen;
• kinderen	kunnen	een	praatje	beginnen	en	onderhouden;
• kinderen	hebben	handvatten	om	samen	te	werken;
• kinderen	hebben	handvatten	om	problemen	op	te	lossen.

Lef	 Koel	 Top	
Pakken	door	 Huiswerk	 Pro	

Dop	 Brugklas	 Examen	

6. LEREN
Aanleren	en	uitbouwen	van	leervaardigheden	

• Kinderen	kunnen	zichzelf	beter	motiveren	en	concentreren
• Kinderen	pakken	leer-	en	maakwerk	efficiënter	en	effectiever	aan
• Kinderen	hebben	meer	overzicht	op	huiswerk	door	het	gebruik	van	planmethodes

Lef	 Koel	 Top	
Pakken	door	 Huiswerk	 Pro	

Dop	 Brugklas	 Examen	

7. WETEN
Vergroting	kennis	over	het	verband	tussen	cognities,	emoties,	houding	en	gedrag	

• Kinderen	hebben	kennis	over	houding,	denken,	voelen	en	doen	(zie	1	t/m	5)
Lef	 Koel	 Top	

Pakken	door	 Huiswerk	 Pro	
Dop	 Brugklas	 Examen	
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Beste	Bikkeltrainer,	

Bedankt	voor	je	interesse	in	de	training	Brugklas	Bikkels!	We	hopen	dat	je,	net	als	
wij,	veel	plezier	gaat	beleven	aan	het	geven	van	deze	training.	En	natuurlijk	hopen	
we	vooral	dat	je	veel	kersverse	brugklassers	zult	helpen	met	meer	zelfvertrouwen	
aan	de	nieuwe	fase	in	hun	leven	te	beginnen!	

Deze	handleiding	biedt	een	leidraad	voor	de	Bikkeltraining	Brugklas	Bikkels.		Je	
vindt	hier	7	bijeenkomsten	van	90	minuten	stap-voor-stap	uitgewerkt.	Het	staat	je	
echter	vrij	om	de	lengte	en	het	aantal	bijeenkomsten	aan	te	passen	naar	wat	
passend	is	binnen	je	praktijk	of	instelling.	In	principe	geldt;	hoe	meer	tijd	je	kunt	
besteden	aan	de	inhoud,	hoe	beter	de	kinderen	zijn	voorbereid.	Echter,	aan	alles	
hangt	een	prijskaartje	en	ook	wij	hebben	vanwege	het	kostenplaatje	moeten	
beknibbelen	op	het	aantal	bijeenkomsten	en	de	duur	ervan.	Maar	mocht	je	meer	
ruimte	hebben:	bij	iedere	bijeenkomst	vind	je	aanvullende	oefeningen	om	een	
bijeenkomst	uit	te	breiden!	

Bij	deze	handleiding	horen	de	volgende	aanvullende	materialen:	

Introductie	

• Het	lesboek	Brugklas	Bikkels (1x hardcopy)*
• Het werkboek	Brugklas	Bikkels (1x hardcopy)*
• Powerpoint	presentaties	Bijeenkomst	1	t/m	7 (digitaal)
• Certificaten (digitaal)

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 bikkels@spectrumbrabant.nl.

Veel	succes	met	de	training,	

Team Bikkels

* Boeken	en	werkboeken	kunnen	bijbesteld	worden	via	www.bikkels.nl/bestellen
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Je	hebt	natuurlijk	al	ervaring	in	het	geven	van	groepstrainingen	aan	
kinderen	of	jongeren.	Toch	kan	het	nooit	kwaad	een	aantal	praktische	tips	&	
trucs	te	lezen	voor	het	draaien	van	een	groepstraining.	Iedereen	heeft	
gelukkig	zijn	eigen	stijl	van	leidinggeven	of	coachen	van	een	groep,	het	ene	
niet	beter	dan	de	andere.	Wij	zouden	dan	ook	graag	mee	profiteren	van	jouw	
ervaring…dus	heb	je	nog	tips	waar	anderen	iets	aan	zouden	kunnen	hebben?	
Laat	het	ons	weten	zodat	we	jouw	feedback	kunnen	verwerken	in	de	
volgende	update!	

De intake en kennismaking 

Wij	hebben	er	zelf	voor	gekozen	om	het	eerste	intakegesprek	samen	met	ouder(s)	
en	kind	te	voeren.	Natuurlijk	kun	je	het	ook	splitsen,	maar	een	gedeelte	
gezamenlijk	is	wel	aan	te	raden.	De	verwachtingen	kunnen	op	die	manier	samen	in	
alle	openheid	besproken	worden	waarna	gezamenlijk	doelstellingen	kunnen	
worden	geformuleerd.	Probeer	tijdens	de	intake/kennismaking	boven	tafel	te	
krijgen	wanneer	deelname	voor	ouders	geslaagd	is	en	wanneer	deelname	voor	het	
kind	geslaagd	is.	Dit	levert	bruikbare	informatie	op	en	biedt	direct	de	mogelijkheid	
niet-reële	verwachtingen	bij	te	sturen	indien	nodig.	

Rol van ouders of verzorgers 

Er	is	al	vaak	onderzoek	gedaan	naar	de	effectiviteit	van	weerbaarheidstrainingen	
en	sociale	vaardigheidstrainingen.	De	conclusies	laten	steeds	zien	dat	de	rol	van	
ouders	een	heel	belangrijke	is:	wanneer	zij	in	de	thuissituatie	nieuw	geleerd	
gedrag	en	nieuwe	verworven	inzichten	bekrachtigen,	houdt	het	positieve	effect	
van	een	training	beduidend	langer	aan.	Beslis	zelf	in	hoeverre	je	ouders	wilt	
verplichten	een	actieve	rol	te	vervullen.	Wij	hebben	er	voor	gekozen	tijdens	de	
intake	specifiek	aandacht	aan	de	rol	en	invloed	van	ouders	te	besteden.	Ouders	
spreken	uit	dat	zij	actief	willen	participeren	door	middel	van	het	lezen	van	de	
wekelijkse	ouderbrief,	het	helpen	bij	het	huiswerk	en	het	bekrachtigen	van	nieuw	
geleerd	gedrag.		

Halverwege	de	training	en	op	het	eind	van	de	training	volgt	een	korte	telefonische	
evaluatie.	Indien	hier	behoefte	aan	is,	kunnen	ouders	te	allen	tijde	een	persoonlijke	
afspraak	maken,	maar	hier	zijn	wel	extra	kosten	aan	verbonden.		

Praktische	tips	
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Deelnemers nemen elke bijeenkomst hun les- en werkboek mee naar de training. 

Het lesboek bestaat uit de teksten die in de training behandeld worden. Het werkboek  

bestaat uit een samenvatting van de bijeenkomst en werkbladen die bij de bijeenkomst 

horen. Je hebt 1 exemplaar van het lesboek en 1 exemplaar van het werkboek bij de 

aanschaf van je licentie ontvangen. Aanvullende les- en werkboeken kun je bestellen 

via onze webshop: www.bikkels.nl/bestellen. 

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 deelnemer het werkboek aan ouders laat lezen. 

Het les- en werkboek 
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In	het werkboek vind	je	bij	elke	bijeenkomst	een	ouderbrief.	Om	de	betrokkenheid	
van	ouders	nog	meer	te	vergroten,	kun	je	ervoor	kiezen	de	ouderbrief	te	kopiëren	
in	een	mail	en	direct	na	iedere	bijeenkomst	te	versturen.	Eventueel	samen	met	
een	reminder	om	het werkboek	van	hun	kind	te	bekijken.	

Ouderbrieven	
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Draaiboek bijeenkomsten
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Bijeenkomst	1	

Doelstellingen 

• Deelnemers	leren	elkaar	kennen
• Deelnemers	voelen	zich	veilig	en	kennen	de	groepsafspraken
• Deelnemers	hebben	eigen	doelstellingen	geformuleerd
• Deelnemers	kennen	het	verschil	tussen	gezonde	en	ongezonde	spanning
• Het	begrip	‘Bikkeldenken’	(relativeren)	is	geïntroduceerd
• Deelnemers	kunnen	een	situatie	inschalen	met	behulp	van	een	stressmeter

Benodigdheden 

• Presentielijst	met	contactgegevens
• Drinken	en	koekjes	voor	in	de	pauze
• Boek	Brugklas	Bikkels	voor	elke	deelnemer
• Werkmapje	voor	elke	deelnemer	(snelhechter	met	huiswerkbladen)
• Powerpoint	Brugklas	Bikkels	met	beamer	en	laptop
• Schilderstape	om	lijn	op	de	vloer	te	maken
• Papier	+	schrijfmateriaal	voor	alle	deelnemers
• Flap-over	+	stiften	(2	kleuren)
• Eventueel	een	beloningslijst	voor	een	groepsbeloning
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Onderstaand	lesplan	geeft	een	samenvatting	van	de	inhoud	van	de	bijeenkomst.	De	
dia-nummers	verwijzen	naar	de	bijbehorende	powerpoint-presentatie.	

Dia-nr	 Inhoud	 Duur	 Boek	 Werkvorm	en	
hulpmiddelen	

1	 Welkom	en	introductie	 5	min	 Inleiding	 Praatje	

2	 Kennismakingsspel	 10	min	 Actief	spel	(langs	de	lijn)	

3	 Groepsregels	 10	min	 Groepsdiscussie	

4	 Doelstellingen	 5	min	 H	1	 Schrijfopdracht	

5	-	14	 Veranderingen	 10	min	 H	2	 Groepsdiscussie	

15-17 Uitleg	spanningen	 10	min	 H	3	 Praatje	

18	 pauze	 10	min	 Pauze	

19-20 Opdracht	stressmeter	 10	min	 H	3	 Opdracht	1;	schrijfopdracht	
Opdracht	2;	actiespel	

21-27 Relativeren	(uitleg	GGG)	 15	min	 H	4	 Praatje	

28	 Afsluiting	en	huiswerk	 5	min	 Groepsgesprek	

Totaal	
90	min	

Lesplan	bijeenkomst	1	
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Welkom en introductie (5 minuten) 

Verwelkom	de	deelnemers	met	korte	basisinformatie	over	de	training.	Gebruik	
hiervoor	onder	andere	de	tekst	uit	de	inleiding	(p.	9	boek	Brugklas	Bikkels).	Zorg	
echter	voor	een	relatief	snelle	overgang	naar	de	opdracht.	

• Voorstellen	van	de	trainers
• Doel	van	de	training:	van	‘vervelend	spannend’	naar	‘leuk	spannend’.
• Om	elkaar	wat	beter	te	leren	kennen,	beginnen	we	met	een	spel.

Kennismakingsspel (10 minuten) 

Dit	spel	heet	‘Langs	de	lijn’,	en	is	een	leuke	manier	om	wat	meer	over	elkaar	te	weten	
te	komen.	Jullie	zien	op	de	grond	een	lijn,	ga	er	allemaal	maar	achter	staan,	op	een	
rijtje.	Ik	stel	jullie	nu	een	aantal	vragen,	en	per	vraag	gaan	jullie	op	volgorde	staan	
van	jullie	antwoorden.	We	beginnen	meteen	met	de	eerste	vraag:	

• Ga	op	alfabetische	volgorde	van	de	eerste	letter	van	jullie	voornaam	staan.
Hoe	heten	jullie?

• Ga	op	volgorde	van	jullie	leeftijd	staan	(jaar	+	maanden)
• Ga	op	volgorde	staan	van	hoe	lang	jullie	erover	gedaan	hebben	om	hier	te

komen.
Waar	wonen	jullie?

• Ga	op	volgorde	van	lengte	staan.
• Ga	op	volgorde	staan	van	het	aantal	broers	en	zussen	dat	je	hebt.

Hoeveel	broers	&	zussen	hebben	jullie?	Zijn	ze	ouder	of	jonger?	Zitten	ze
misschien	al	op	de	middelbare	school?

• Iemand	nog	een	vraag	die	je	aan	de	anderen	wil	stellen?

Belangrijk:	observeer	de	deelnemers;	hoe	gedragen	de	deelnemers	zich,	nemen	ze	
de	leiding	of	wachten	ze	af,	laten	ze	zich	aan	de	kant	zetten,	houden	ze	rekening	
met	elkaar?	Je	kunt	direct	na	de	oefening	enkele	observaties	bespreken	met	de	
deelnemers	of	deze	bewaren	tot	één	van	de	volgende	bijeenkomsten.	Zorg	voor	
een	complimentje	voor	de	hele	groep	en	liefst	ook	meteen	voor	elke	deelnemer	
individueel.	

Groepsregels (10 minuten) 

Vraag	de	deelnemers	na	te	denken	over	wat	ze	belangrijk	vinden	om	zich	fijn	en	op	
hun	gemak	te	voelen	in	de	groep.	Stimuleer	hen	om	zelf	regels	en	afspraken	te	

1. 

2. 

3. 

Uitwerking	bijeenkomst	1	
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Bijeenkomst	2	

Doelstellingen 

• Deelnemers	oefenen	met	verschillende	houdingen;	onzeker,	stevig	en
dominant

• Deelnemers	maken	kennis	met	het	G-schema
• Deelnemers	herkennen	Piepmiep-gedachten	(niet-helpende	gedachten)	en

Bikkelgedachten	(helpende	gedachten)	bij	zichzelf
• Deelnemers	zijn	zich	bewust	van	hun	eigen	image
• Deelnemers	geven	en	ontvangen	positieve	feedback

Benodigdheden 

• Presentielijst	met	contactgegevens
• Drinken	en	koekjes	voor	in	de	pauze
• Boek	Brugklas	Bikkels	voor	elke	deelnemer
• Werkbladen	voor	elke	deelnemer
• Powerpoint	Brugklas	Bikkels	met	beamer	en	laptop
• Kaartjes	/	post-its	met	positieve	eigenschappen	(bv.	kaartjes	uit	het

kinderkwaliteitenspel	of	maak	eigen	kaartjes	(voor	inspiratie	zie	pagina	36
uit	het	boek	Brugklas	Bikkels)

• Papier	+	schrijfmateriaal	voor	alle	deelnemers
• Flap-over	+	stiften	(2	kleuren)
• Eventueel	een	beloningslijst	voor	een	groepsbeloning
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Hieronder	een	aantal	suggesties	voor	extra	oefeningen	wanneer	je	
bijeenkomsten	draait	van	langer	dan		90	minuten.	Heb	je	zelf	nog	ideeën,	
leuke	spelletjes	of	activiteiten?	We	horen	het	heel	graag!

Stevig staan deel 2 

We gaan weer even oefenen met onze houding! 

Opdracht 1  
Maak tweetallen en zoek een plekje in de ruimte. Een van jullie doet zijn ogen dicht 
en neemt even rustig de tijd om de stevige Bikkelboy Boy houding aan te nemen. 
Daarna doet hij zijn ogen weer open. Nu is het aan de ander om de Bikkelboy Bob 
rustig te duwen, steeds een beetje harder maar altijd zonder de ander pijn te doen 
(!!!). De Bikkelboy Bob doet zijn best stevig te blijven staan. Daarna wisselen jullie van 
rol. 

Nabespreking 

• Stond je stevig? Kon je makkelijk omver geduwd worden?

Opdracht 2 
Nu gaan we een stapje verder. We gaan de Bikkelboy Bob niet met onze armen omver 
proberen te duwen, maar met woorden. Dit doen we eerst even voor: 

Trainer staat als Bikkelboy Bob, assistent bestookt trainer met Piepmiep Paula-
gedachten. Trainer blijft stevig staan, blijft assistent aankijken en antwoordt 
met het tegenovergestelde, liefst nog aangevuld met een paar stevige 
uitspraken. Voorbeeld: 

A: Jij bent dom 
T: Ik ben helemaal niet dom, ik ben juist behoorlijk slim. Ik haalde op de 
basisschool altijd goede punten voor rekenen en weet zeker dat ik in de brugklas 
ook goed zal scoren op wiskunde. In talen ben ik dan misschien geen kei, maar 
dat maakt mij echt niet minder slim. Als ik er hard voor werk, kan ik alles! 
A: Iedereen lacht jou uit 
T: Helemaal niemand lacht mij uit. Waarom zouden ze? Ik ben wie ik ben en dat 
is prima. En als iemand toch lacht…boeien! 

Wie durft nu de rol van Bikkelboy Bob te proberen? 

Extra	oefeningen	(optioneel)	
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Bijeenkomst	3	

Doelstellingen 

• Deelnemers	oefenen	met	eigen	gedachten	uitdagen	en	vervangen	door	reële
gedachten

• Deelnemers	leren	stevige	Bikkelhouding	toepassen
• Deelnemers	kennen	het	belang	van	oogcontact	en	oefenen	hiermee
• Deelnemers	experimenteren	met	hun	stemgebruik	/	stemvolume
• Deelnemers	kennen	openingszinnen	om	contacten	te	leggen
• Deelnemers	maken	een	begin	met	hun	eigen	plan	van	aanpak
• Deelnemers	denken	na	over	een	goede	omgang	met	leraren

Benodigdheden 

• Presentielijst	met	contactgegevens
• Drinken	en	koekjes	voor	in	de	pauze
• Boek	Brugklas	Bikkels	voor	elke	deelnemer
• Werkbladen	voor	elke	deelnemer
• Powerpoint	Brugklas	Bikkels	met	beamer	en	laptop
• Papier	+	schrijfmateriaal	voor	alle	deelnemers
• Flap-over	+	stiften	(2	kleuren)
• Eventueel	het	plan	van	aanpak	uit	de	werkmap	van	Bijeenkomst	4
• Eventueel	een	beloningslijst	voor	een	groepsbeloning

inkijkexemplaar



blikken als je de trotse eigenaar bent van een hippe gadget, maar met opscheppen 
maak je zeker geen vrienden!  

Vinden jullie dit belangrijk? 
Hoe ga je hier zelf mee om? 
Wat zijn tips voor elkaar: voor als je juist wel of juist nooit de nieuwste gadgets, dure 
merkkleding, nieuwste fiets etc. krijgt. 

Afsluiting en huiswerk (10 minuten) 
• Hoe	vond	je	het	vandaag?
• Belangrijkste	wat	je	geleerd	/	ontdekt	hebt?
• Gedachten	en	gevoel	over	de	training?
• Onthoud:	denk	niet	‘ik	kan	het	niet’	maar	ik	kan	het!

Deel	voor	iedereen	de	werkbladen	uit,	zie	werkmap.	Loop	het	huiswerk	door	en	
bepreek	of	de	bedoeling	voor	iedereen	duidelijk	is.		

Het	huiswerk	na	de	derde	bijeenkomst:	

• lees	H10	t/m	15	door	uit	het	boek	Brugklas	Bikkels
• Vul	minimaal	4	keer	een	G-schema	in	waarbij	je	een	gedachte	uitdaagt

en	vervangt	door	een	nieuwe,	Bikkelgedachte!	*
• Let	iedere	dag	op	je	stevige,	Bikkelhouding	en	noteer	je	ervaringen.
• Neem	je	nieuwe	rooster	mee	voor	de	volgende	bijeenkomst	**
• Laat	je	ouders	de	brief	behorend	bij	deze	bijeenkomst

lezen	(en	lees	hem	zelf	ook	even!)

* Pas het aantal keer eventueel aan wanneer er een langere of kortere tijd dan een
week tussen deze en de volgende bijenkomst zit. Uitgebreide uitleg over dit lastige
onderdeel, vind je in de werkmap.

** De vierde bijeenkomst staat in het teken van de voorbereiding op de eerste dag 
naar de brugklas. Mocht je planning anders in elkaar zitten, dan kun je vanzelfsprekend 
dit onderdeel van het huiswerk laten vervallen of verplaatsen. 

13.
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Bijeenkomst	4	

Let op: wij gaan ervan uit dat de 4e bijeenkomst de laatste keer voor de echte start van het 
nieuwe schooljaar is. De focus ligt dan ook grotendeels op het voorbereiden van de eerste dag en 
het maken van een eigen plan van aanpak. Mocht jouw planning anders zijn of wanneer je de 
training in de loop van het brugklasjaar geeft, pas de inhoud dan aan. Sla dit hoofdstuk over, 
verplaatst het en/of vervang onderdelen door de extra oefeningen bij de verschillende 
bijeenkomsten. 

Doelstellingen 

• Deelnemers	maken	hun	eigen	plan	van	aanpak	voor	de	brugklas
• Deelnemers	hebben	zin	in	de	nieuwe	start	en	durven	het	aan!

Benodigdheden 

• Presentielijst	met	contactgegevens
• Drinken	en	koekjes	voor	in	de	pauze
• Boek	Brugklas	Bikkels	voor	elke	deelnemer
• Werkbladen	voor	elke	deelnemer
• Powerpoint	Brugklas	Bikkels	met	beamer	en	laptop
• Papier	+	schrijfmateriaal	voor	alle	deelnemers
• Flap-over	+	stiften	(2	kleuren)
• Kaartjes	met	een	persoonlijke	gelukwens	voor	iedere	deelnemer
• Eventueel	een	gelukspoppetje	voor	iedere	deelnemer
• Eventueel	een	beloningslijst	voor	een	groepsbeloning
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Bijeenkomst	5	

Doelstellingen 

• Deelnemers	delen	ervaringen	over	de	start	op	de	nieuwe	school!
• Deelnemers	leren	de	aandachtspunten	/	regels	bij	het	maken	van	een	praatje
• Deelnemers	kunnen	complimentjes	geven	én	ontvangen
• Deelnemers	denken	na	over	veilig	omgaan	met	social	media

Benodigdheden 

• Presentielijst	met	contactgegevens
• Drinken	en	koekjes	voor	in	de	pauze
• Boek	Brugklas	Bikkels	voor	elke	deelnemer
• Werkbladen	voor	elke	deelnemer
• Powerpoint	Brugklas	Bikkels	met	beamer	en	laptop
• Papier	+	schrijfmateriaal	voor	alle	deelnemers
• Flap-over	+	stiften	(2	kleuren)
• Eventueel	een	beloningslijst	voor	een	groepsbeloning
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Bijeenkomst	6	

Doelstellingen 

• Deelnemers	delen	ervaringen	over	de	brugklas
• Deelnemers	kennen	het	verschil	tussen	plagen	en	pesten
• Deelnemers	hebben	geoefend	met	het	negeren	van	pestgedrag
• Deelnemers	denken	na	over	verschillende	manieren	van	stevig	opkomen

voor	jezelf
• Deelnemers	oefenen	voor	zichzelf	op	te	komen	in	verschillende	lastige	sociale

situaties

Benodigdheden 

• Presentielijst	met	contactgegevens
• Drinken	en	koekjes	voor	in	de	pauze
• Boek	Brugklas	Bikkels	voor	elke	deelnemer
• Werkbladen	voor	elke	deelnemer
• Powerpoint	Brugklas	Bikkels	met	beamer	en	laptop
• Papier	+	schrijfmateriaal	voor	alle	deelnemers
• Flap-over	+	stiften	(2	kleuren)
• Eventueel	een	beloningslijst	voor	een	groepsbeloning
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Bijeenkomst	7	

Doelstellingen 

• Deelnemers	evalueren	het	geleerde
• Deelnemers	oefenen	een	laatste	keer	met	lastige	onderwerpen
• Deelnemers	nemen	afscheid	en	ronden	op	een	positieve	manier	de	training

met	elkaar	af.

Benodigdheden 

• Presentielijst	met	contactgegevens
• Drinken	en	koekjes	voor	in	de	pauze
• Boek	Brugklas	Bikkels	voor	elke	deelnemer
• Werkbladen	voor	elke	deelnemer
• Powerpoint	Brugklas	Bikkels	met	beamer	en	laptop
• Papier	+	schrijfmateriaal	voor	alle	deelnemers
• Flap-over	+	stiften	(2	kleuren)
• Eventueel	een	beloningslijst	voor	een	groepsbeloning
• Gepersonaliseerde	certificaten	voor	iedere	deelnemer
• Kleine	afscheidscadeautjes	voor	iedere	deelnemer
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