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nende scholieren. Met praktische tips, stappenplannen 
en best-bewaarde-huiswerk-geheimen kunnen leerlingen 
vanaf het allereerste begin gestructureerd en efficiënt hun 
huiswerk aanpakken.  

Het boek bestaat uit drie delen:
1. motivatie
2. plannen en organiseren
3. studievaardigheden

Huiswerk 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. 
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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.
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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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Voorwoord

Dit boek is geschreven voor leerlingen die graag zelfstandig en efficiënt het 
huiswerk willen aanpakken. 

Het boek maakt onderdeel uit van de Bikkeltraining en lesmethode ‘Huiswerk 
Bikkels’. Hulpverleners en scholen in heel Nederland zijn gecertificeerd om 
de training of lesmethode te gebruiken. Maar het boek kan ook los daar-
van worden gebruikt. Bekijk de website www.bikkel voor uitge-breide 
informatie.

De werkbladen bij dit boek kun je downloaden via 
http://dl.garant-uitgevers.eu door de code in te geven die je vindt op blad-
zijde 2 van dit boek.

Deze publicatie was nooit tot stand gekomen zonder de uitgebreide input, 
feedback, tips en trucs van al onze collega’s binnen Spectrum Brabant. De 
lijst van mensen die direct of indirect een bijdrage hebben geleverd, is dan 
ook te lang om op te noemen. Toch willen we Tom Braem even speciaal ver-
melden voor zijn waardevolle feedback en input. Ook noemen we Roger van 
der Weide wiens illustraties wederom voor de nodige verluchtiging hebben 
gezorgd.

Inke Brugman, Renate van Leeuwen & Lenneke Bazen

inkijkexemplaar



Huiswerk Bikkels8

Waar gaat dit boek over?

Je weet het al lang: er verandert veel als je naar de middelbare school gaat. 
Vooral véél huiswerk. Als je nog voor de ‘grote overstap’ naar het middel-
baar onderwijs staat, lijkt het allemaal één groot avontuur. Je zult het alle-
maal vanzelf wel zien. Gelijk heb je! Maar … misschien maak je je toch ook 
een beetje zorgen. Hou je nog wel genoeg tijd over voor leuke dingen? En hoe 
kun je het huiswerk het gemakkelijkst aanpakken?

Daar gaat dit boek over. Niet om je te vertellen hoe je het allemaal zou moe-
ten doen. Dat zul je op school en van je ouders al vaak genoeg horen. Nee 
echt, wij staan aan jouw kant. Ons doel is om met dit boek jou de tools te 
geven om sneller je huiswerk af te krijgen. Liefst meteen na school, in een 
uurtje of misschien in twee uurtjes als je écht veel te doen hebt. Maar dan 
moet het ook klaar zijn. Tijd voor leukere dingen. Appen met je vrienden bij-
voorbeeld, instagrammen, gamen, met je vrienden rondhangen en tijd voor je 
hobby’s en passies. 

Snel lezen dus!

Huiswerk snel gemaakt = 
tijd over voor leukere dingen!

Deel 1:
Motivatie
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1. Ik heb hier geen zin in!

Geen zin in huiswerk, geen zin in school en al helemaal geen zin om dit boek 
te lezen? Logisch en begrijpelijk. Maar zoals je zelf ook wel weet…

Sommige dingen zijn niet zo leuk maar moeten toch! 

Zo, dat was het allereerste irritante feitje dat je waarschijnlijk al vaker hebt 
gehoord … van je moeder, je vader, je leerkracht. Klopt? We noemen deze 
feitjes zeurfeiten. Je zult ze helaas nog wel meer tegenkomen in dit boek. 
Zeurfeiten zijn namelijk meestal wel waar, maar niet leuk en eigenlijk rond-
uit irritant. Bovendien vertellen ze je niks nieuws. Daarom geven we je lie-
ver tips waar je écht iets aan hebt. Tips die meestal niet door leerkrachten of 
ouders worden gegeven, maar die je wel helpen om makkelijker en sneller 
te leren. We noemen deze tips best-bewaarde-huiswerk-geheimen. Dit zijn de 
feiten waar je echt iets aan hebt, om ervoor te zorgen dat jij zo min mogelijk 
tijd kwijt bent aan je huiswerk!

Goed, even terug naar zeurfeit 1: “Sommige dingen zijn niet zo leuk maar moe-
ten toch”. School is zo’n ding, huiswerk is zo’n ding. Het lezen van dit boek is 
misschien ook zo’n ding. En dus ben je met tegenzin gaan lezen. STOP DAN 
NU! Het eerste best-bewaarde-huiswerk-geheim en meteen de belangrijkste 
les van dit boek is namelijk:

Begin nooit ergens aan met tegenzin!

Handboek voor middelbare scholieren 11

Hoe meer je de balen hebt van iets, des te slechter je het ervan af zal bren-
gen. Dat werkt zo:

Je brein lijkt misschien wel het slimste orgaan dat je hebt, maar het is ook 
heel gemakkelijk voor de gek te houden! Ga maar eens twee minuten lachen, 
glimlachen mag ook. Echt even volhouden hoor! 

Na twee minuten word je vanzelf (een beetje) vro-
lijker. Je hersenen geloven namelijk dat je daad-
werkelijk een reden hebt om blij te zijn. Waarom 
zou je anders lachen? En dus produceert je brein 
het stofje dopamine; een snufje voel-je-goed-
medicijn. Het is bewezen, het is echt waar! 

En zo werkt het ook met een stoere, domi-
nante houding aannemen. Ben je doodsbang 
voor het geven van je spreekbeurt? Neem 
voordat je start een paar ‘dominante’ houdin-
gen aan (misschien ergens waar niemand je 
ziet!), stoer en zelfverzekerd.
Je brein gelooft het. Als je écht bang zou zijn, 
zou je toch niet zo stoer staan? En dus maken 
je hersenen het stofje testosteron aan, waar-
door je je nog zekerder voelt. Het is bewezen, 
het is echt waar!

inkijkexemplaar
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2. Goed voor later?

Zijn jouw gedachten over school en huiswerk positief of vooral negatief? 
Vind je school en huiswerk alleen maar een last of weet je ook waarvoor je 
het doet? Voel jij je soms schuldig als je het huiswerk iedere keer weer uit-
stelt of zelfs helemaal niet maakt? 

Als je duidelijk voor ogen hebt waarom je nu moet leren voor school, gaat 
het je vast makkelijker af. Maar weet jij precies wat je aan al die vakken hebt 
voor later? Waar is wiskunde nou goed voor en Nederlands kun je toch ook 
al prima? Goed kunnen spellen, is niet meer nodig vanwege de automatische 
spellingscontrole, rekenen doe je met de calculator-app op je smartphone en 
alles over geschiedenis en aardrijkskunde google je in een handomdraai. Dus 
… waar haal jij de motivatie om je in te zetten voor school vandaan?

Dit zeurfeitje heb je vast ook al eerder gehoord:

Huiswerk maken is goed voor later!

Handboek voor middelbare scholieren 15

Natuurlijk weet je dat allang, maar maakt dat het huiswerk maken leuker? 
Nee. Heb je daardoor je huiswerk sneller af? Nee, en dus hebben we hier niet 
veel aan. Snel door naar een best-bewaard-huiswerk-geheim:

         Doe alleen iets als je eerst bedacht hebt wat 
         het jóu oplevert! 

Iets doen waar je het nut niet van inziet, is enorm vermoeiend en kost je 
onnodig veel energie. Probeer school te zien als een uitdaging waar je zo snel 
mogelijk doorheen moet om dichter bij je uiteindelijke doel te komen. Als je 
dat voor elkaar krijgt, zul je er positiever tegenaan kijken. 

Wat levert het mij op?
Een mooie cijferlijst levert je misschien extra zakgeld of een andere beloning 
van je ouders op. Hoe je daar het meeste uit kunt slepen, lees je in een later 
hoofdstuk. Maar eerst zoeken we naar jouw redenen om door de middelbare 
school heen te komen. Wat zorgt ervoor dat jij iedere keer toch weer aan je 
huiswerk begint? Wat levert jou dat uiteindelijk op?

Einddoel
Heb jij al enig idee wat je einddoel is? Wat ga jij over een paar jaar doen, 
nadat je examen hebt gedaan? Misschien ben jij één van de gelukkigen die 
nu al precies weten wat ze later willen worden. Docent bijvoorbeeld, omdat je 
alles wat met school en huiswerk te maken heeft zo leuk vindt J.

Als je weet wat je einddoel is, kun je school en huiswerk meer gaan zien als 
een middel om dat doel te halen. Dan wordt school ineens een ‘tussenstapje’ 
om uiteindelijk dát te doen wat je graag wilt doen. Daarom is het handig om 
ruimschoots tijd te besteden aan de vraag: “Wat wil ik later gaan doen?”
Die vraag is zo belangrijk, omdat je dan beter weet waarvoor je het allemaal 
doet. Natuurlijk is het nog helemaal niet zo gemakkelijk om te bepalen wat 
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je later wilt worden. Er zijn zo veel keuzes! De kunst is om er eerst achter te 
komen wat jouw talenten zijn en dan iets te kiezen dat perfect aansluit bij 
die talenten. 

Waar ben jij goed in? Omcirkel hieronder minstens 7 talenten die op jou van 
toepassing zijn. Kies per rij maximaal 5 talenten uit. 

Ik kan goed:
Luisteren
Organiseren
Samenwerken
Troosten
Voor mezelf opkomen

Vrienden maken
Nee-zeggen
Complimenten geven
Kritiek geven
Redenen bedenken

Oplossingen bedenken
Net doen alsof
Kiezen
Plannetjes maken
Volhouden

Ik ben:
Grappig
Lief
Netjes
Nieuwsgierig
Handig
Gul
Slim
Serieus

Spontaan
Snel
Voorzichtig
Sterk
Sportief
Sociaal
Vrolijk
IJverig

Zelfstandig
Speels
Zacht
Precies
Mooi
Vriendelijk
Tevreden

Ik heb:
Fantasie
Belangstelling
Humor
Uitstraling

Kracht
Lef
Vertrouwen
Schoonheid

Ideeën
Zelfvertrouwen
Acteertalent

Dingen die goed aansluiten bij je talenten, zul je ook leuk vinden om te doen! 
Plaats verschillende beroepen maar eens naast je talenten; welke talenten 
heb je nodig voor welke beroepen? Je wilt later toch niet in werk verzeild 
raken waar je met tegenzin naartoe gaat?! Ga later iets doen waar je met hart 
en ziel voor gaat. Succes komt dan vanzelf en je hebt er nog plezier in ook! 

Handboek voor middelbare scholieren 17

3. Hier doe ik het voor!

Werken met duidelijke doelen is belangrijk voor je motivatie en plezier! Als 
je gemotiveerd bent en er nog lol in hebt ook, vliegt de tijd voorbij. Zorg wel 
dat je niet alleen weet wat je einddoel is (bijvoorbeeld docent worden), maar 
stel jezelf ook kleinere tussendoelen. Het is heel lastig om gemotiveerd te 
blijven voor iets wat nog zo ver in de toekomst ligt. Kleinere, haalbare doelen 
die dichterbij liggen, werken voor nu veel motiverender!

Laten we dat eens duidelijk uiteenzetten in een successchema. Bekijk eerst 
maar eens het voorbeeldschema van Jaap. Jaap is geen ster in Nederlands en 
haalt halverwege het schooljaar gemiddeld een 4. Dat moet beter en dus heeft 
hij een successchema ingevuld. Omdat zijn ouders ook bezorgd zijn over die 
onvoldoende, heeft Jaap in overleg met hen een mooie beloning weten te 
regelen…
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4. Dealtjes sluiten

Je hebt nu een handig hulpmiddeltje om doelen te stellen en een beloning 
vast te stellen. Een ander hulpmiddel is ‘de huiswerkdeal’. Je maakt hier-
bij uitgebreide afspraken over je huiswerk met je ouders (of begeleiders) in 
de vorm van een contract. Jullie handtekeningen moeten er dus onder, want 
eenmaal afgesproken is er sprake van een ‘deal’ en kom je er niet zomaar 
meer vanaf. Denk dus wel even goed na over de afspraken die je maakt! Maar 
meestal is hier ook een goede beloning mee te verdienen… 

Op de volgende bladzijden vind je een ingevuld voorbeeld van 
een ‘Huiswerkdeal’ (blz. ) en een blanco Huiswerkdeal (blz. , 
werkblad 2) die je zelf kunt downloaden. 

Succes!
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Huiswerkdeal - Voorbeeld
Waarom: Mijn doel: diploma  overgaan  goede cijfers  goed huiswerk maken

De voordelen: gezelliger thuis, en een beloning als ik dit jaar overga met 
gemiddeld een 6,5.

Wie Afspraken tussen mijn ouders en mij

Waar Thuis op mijn kamer huiswerk maken

Wanneer Maandag van 15.00 – 16.30 uur
Dinsdag  van 16.00 – 17.00 uur
Woensdag van 14.30 – 16.30 uur 
Donderdag van 15.00 – 16.30 uur
Vrijdag van 14.00 – 15.00 uur
Zondag om 14.00 uur alleen als ik een toets heb op maandag

Wat We maken afspraken over plannen en huiswerk maken.

Hoe Computer
Ik controleer elke dag mijn schoolmail en mijn rooster op magister.
Ik controleer elke week mijn cijfers op magister.
Ik controleer elke dag het huiswerk op magister en zet dit in mijn agenda.

Planning bijwerken 
Ik plan elke dag in mijn agenda volgens de planregels.

Planning uitvoeren
Ik voer mijn dagplanning uit. 
Er wordt thuis 1 vak gecontroleerd.

Tas inpakken
Ik pak mijn tas in en neem alle boeken mee voor school.

Naam:  Naam: 

Datum:  Datum: 

Handtekening:  Handtekening: 

inkijkexemplaar



Huiswerk Bikkels22

4. Dealtjes sluiten

Je hebt nu een handig hulpmiddeltje om doelen te stellen en een beloning 
vast te stellen. Een ander hulpmiddel is ‘de huiswerkdeal’. Je maakt hier-
bij uitgebreide afspraken over je huiswerk met je ouders (of begeleiders) in 
de vorm van een contract. Jullie handtekeningen moeten er dus onder, want 
eenmaal afgesproken is er sprake van een ‘deal’ en kom je er niet zomaar 
meer vanaf. Denk dus wel even goed na over de afspraken die je maakt! Maar 
meestal is hier ook een goede beloning mee te verdienen… 

Op de volgende bladzijden vind je een ingevuld voorbeeld van 
een ‘Huiswerkdeal’ (blz. ) en een blanco Huiswerkdeal (blz. , 
werkblad 2) die je zelf kunt downloaden. 

Succes!

Handboek voor middelbare scholieren 23

Huiswerkdeal - Voorbeeld
Waarom: Mijn doel: diploma  overgaan  goede cijfers  goed huiswerk maken

De voordelen: gezelliger thuis, en een beloning als ik dit jaar overga met 
gemiddeld een 6,5.

Wie Afspraken tussen mijn ouders en mij

Waar Thuis op mijn kamer huiswerk maken

Wanneer Maandag van 15.00 – 16.30 uur
Dinsdag  van 16.00 – 17.00 uur
Woensdag van 14.30 – 16.30 uur 
Donderdag van 15.00 – 16.30 uur
Vrijdag van 14.00 – 15.00 uur
Zondag om 14.00 uur alleen als ik een toets heb op maandag

Wat We maken afspraken over plannen en huiswerk maken.

Hoe Computer
Ik controleer elke dag mijn schoolmail en mijn rooster op magister.
Ik controleer elke week mijn cijfers op magister.
Ik controleer elke dag het huiswerk op magister en zet dit in mijn agenda.

Planning bijwerken 
Ik plan elke dag in mijn agenda volgens de planregels.

Planning uitvoeren
Ik voer mijn dagplanning uit. 
Er wordt thuis 1 vak gecontroleerd.

Tas inpakken
Ik pak mijn tas in en neem alle boeken mee voor school.

Naam:  Naam: 

Datum:  Datum: 

Handtekening:  Handtekening: 

inkijkexemplaar



Huiswerk Bikkels24

Werkblad 2 - Huiswerkdeal
Waarom: Mijn doel: 

De voordelen: 

Wie

Waar

Wanneer

Wat

Hoe

Naam:  Naam: 

Datum:  Datum: 

Handtekening:  Handtekening: 
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5. Voor wat, hoort wat

Ken je die uitdrukking ‘voor wat, hoort wat’? Dat betekent dat je best iets wilt 
doen, maar er ook iets voor terug wilt krijgen. Een handig chantagemiddel 
naar je ouders toe. “Ik wil best mijn huiswerk maken, maar dan wil ik van-
daag wel een uur langer mogen gamen.” Trappen jouw ouders daarin? Ik voel 
het volgende zeurfeit aankomen:

Huiswerk maken doe je voor je eigen toekomst… 

Tja, eerlijk is eerlijk, dat is natuurlijk waar en je moet wel heel verwend zijn 
als jij ouders hebt die alles wat je doet belonen met geld of een cadeautje. Je 
kunt vast zelf wel bedenken wat er van zo iemand terecht komt in de toe-
komst. Dat wordt heus geen doorzetter die goed voor zichzelf kan zorgen.
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6. De beloningslijst

Meestal is een beloning niet zo moeilijk te verzinnen. De vraag is alleen of je ouders 
het zien zitten om aan jouw wensen tegemoet te komen. Daarom hier een lijst met 
ideeën, misschien zit er iets bij waar zowel jij als je ouders blij van worden?

Iets leuks doen
Naar de film
Later naar bed
Langer op de computer
Gamen, chatten, instagrammen, facebooken, …
Iets lekkers eten of drinken
Avondeten uitkiezen
Naar een pretpark
Naar een museum of leuke attractie (lasergamen met je vader?)
Feestje organiseren

Iets vervelends níet hoeven te doen
De afwas
Spruitjes eten
Je kamer opruimen
De hond uitlaten
Piano oefenen
Stoppen met die vervelende hobby of sport

Iets leuks krijgen of kopen
Extra zakgeld
Extra kleedgeld
Iets voor school (bv. nieuwe schriften, etui, enz.)
Iets voor je favoriete hobby of sport
Iets voor op je kamer
Een boek, dvd of game
Beltegoed
Abonnement op een tijdschrift
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7. De winst voor mij?!

Zat er nog geen goede beloning voor je bij? Of krijg je je ouders niet over-
tuigd? Denk dan eens aan de redenen waaróm je niet gemotiveerd bent om 
huiswerk te maken. Vind je school niet interessant, te makkelijk, te moeilijk? 
Ben je bang om het verkeerd te doen, weet je niet hoe of wil je zelf bepalen 
wat je doet? Of vind je het te veel leeswerk of gewoon niet nuttig? Misschien 
zijn er nog andere oorzaken te vinden… 

Waarom dat handig is om te weten? Omdat je dan makkelijker kunt beden-
ken wat je anders kunt gaan doen en wat de winst is voor jezelf. Ach jee, daar 
komt wel weer een zeurfeitje aan: 

Huiswerk maken doe je voor jezelf, niet voor een beloning! 

Klopt natuurlijk, maar een beloning kan wél net dat duwtje in de goede rich-
ting geven om je doel makkelijker te bereiken. Maar moet een beloning altijd 
een cadeautje of iets extra’s zijn? Is een doel bereiken op zichzelf ook al niet 
een soort beloning? 

Je hebt het vast al wel een keer gemerkt: je haalde een mooi cijfer voor een 
toets waar je hard voor gewerkt had. Hoe voelde dat? Best lekker toch?! Dat 
fijne gevoel helpt om een volgende keer wéér je best te doen voor een toets. 
‘Intrinsieke motivatie’ heet dat met een moeilijke term. Dat betekent dat je 
niet gemotiveerd hoeft te worden door dat extra zakgeld dat je hebt afge-
troggeld bij je pa en ma (dat heet ‘extrinsieke motivatie’). Nee, je wordt gemo-
tiveerd door de acties zelf of door het bereiken van je doel. Je vindt dus je 
motivatie in jezelf, vandaar de term intrinsieke motivatie.
Toegegeven, als je doel is ‘op tijd met je huiswerk beginnen’, dan word je daar 
nog niet meteen vrolijk van. Als het echter lúkt, dan is je beloning dat je daarna 
genoeg vrije tijd overhoudt, geen stress hebt en niet in tijdnood raakt. Prettig!
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Zo zijn er meer voorbeelden van dit soort beloningen voor jezelf te geven:

geen gedoe hebben met je ouders over huiswerk maken,

vrije tijd overhouden als je je huiswerk op tijd doet,

de beste zijn in een vak,

geen hulp meer nodig hebben,

goede cijfers halen,

overgaan en een diploma halen,

een leuke of hoge vervolgopleiding gaan doen, 

veel geld kunnen verdienen later, 

zelfstandiger worden,

meer zelfvertrouwen krijgen,

je nieuwsgierigheid bevredigen,

een compliment krijgen van je ouders of een docent,

geen straf meer krijgen omdat je alle spullen bij je hebt,

dingen leren die je stiekem toch wel leuk vindt,

enzovoort…

Vergeet tenslotte niet het eerder genoemde best-bewaarde-huiswerk-geheim:

Doe alleen iets als je eerst bedacht hebt wat het jóu  
oplevert! 
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8. Smoesjes of slijmen

Heb je alles geprobeerd, maar is het toch niet gelukt? Dan wordt het tijd voor 
een smoesje of slijmen! 
Je hebt het vast wel eens gedaan: een smoesje bedacht om te verklaren 
waarom je iets niet gemaakt of geleerd hebt. Volwassenen noemen dat rond-
uit liegen, jij noemt het een ‘klein smoesje’. Het nadeel is dat je leraar de 
meeste smoezen al eens gehoord heeft en ze niet meer gelooft, zelfs als ze 
eens een keertje wél waar zijn. Op internet kun je natuurlijk nieuwe, origine-
lere smoezen vinden. Wat dacht je van:

Ik heb het niet omdat we in een verbouwing zitten en mijn moeder heeft
het in een plastic tasje gedaan en daarna heeft mijn vader het tasje in één
van de verhuisdozen gestopt en toen kwamen de verhuizers en nu zit mijn
huiswerk dus ergens in een vrachtwagen van het verhuisbedrijf.

Toen ik het wilde printen, vloog mijn computer in brand, implodeerde mijn
scherm en ontplofte de printer. Waarschijnlijk een verkeerd knopje inge-
drukt, sorry.

Mijn broertje heeft mijn schrift gebruikt voor de kattenbak. Ik wilde het
schrift nog meenemen maar die lucht wilde ik u echt besparen.
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9. Waarom plannen en organiseren?

In het vorige deel heb je geleerd wat je kunt doen om met meer plezier én in 
kortere tijd je huiswerk door te werken. Beloningen speelden ook een rol, dus 
mocht je het eerste deel al weer vergeten zijn … blader nog eens terug en lees 
hoe jij je voordeel kunt halen uit het onontkoombare huiswerk!

Maar waarom nu een heel deel over plannen en organiseren? Kun je niet beter 
meteen beginnen met je huiswerk en klaar, dan ben je er vanaf? Waarom ook 
nog alles uitgebreid inplannen, je spullen netjes organiseren en allerlei sche-
maatjes gebruiken?

Wij gaan je laten zien hoe je TIJD OVERHOUDT als je bepaalde planhulp-
middeltjes gebruikt! De zeurfeitjes ken je vast wel: ‘Begin op tijd’, ‘Wacht niet 
tot het laatste moment’, ‘Ruim je bureau op’, blabla... 
Maar ken je ook de best-bewaarde-huiswerkgeheimen als het gaat om plan-
nen en organiseren? En weet jij al hoe je een ‘puberexcuus’ handig kunt 
inzetten?

Aan de slag dus! Je komt vast onderdelen tegen waarvan je weet dat het nu 
nog niet helemaal vlekkeloos verloopt. Of in ieder geval beter zou kunnen. 
Wie weet wat het je oplevert…
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10. Half werk?!

Boeken vergeten, een lokaal niet kunnen vinden, niet meer weten hoe je docent 
heet, geen snars begrijpen van alle afkortingen op je rooster, een puinhoop op je 
bureau, aantekeningen kwijt, er ‘s avonds achter komen dat je morgen een proef-
werk hebt, ruzie met je ouders daarover, of na eindeloos blokken toch een onvol-
doende halen... 

Is dit je toekomstnachtmerrie of de bittere werkelijkheid?! Of je nu al op de 
middelbare school zit of er binnenkort heen gaat, er komt een hoop op je af 
het eerste jaar. Een groot gebouw, veel verschillende docenten, nieuwe klas-
genoten, een ingewikkeld rooster, vreemde vakken, zware boeken, afijn … 
you get the picture!

Je hebt dan ook vast wel eens een volwassene horen waarschuwen: 

Op de middelbare school is alles anders!  

Zoals je al hebt kunnen lezen, is zo’n zeurfeit misschien wel waar, maar je 
hebt er weinig aan. Je wordt er eigenlijk alleen maar zenuwachtig van. 
Tijd voor hét best-bewaarde-huiswerkgeheim:

  Een goede voorbereiding is het halve werk!
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Wellicht is dit niet eens zo’n goed bewaard geheim, en misschien vind je het 
eigenlijk wel meer een zeurfeit. Toch kunnen we het niet genoeg benadruk-
ken: als je je zaakjes goed organiseert, scheelt je dat echt een heleboel tijd en 
stress. En je weet wat dat betekent: meer ruimte in je agenda voor leuke din-
gen!

Behalve minder stress en meer tijd overhouden (en je ouders geruststellen), 
zijn er nog meer voordelen. Denk maar eens aan:

goede cijfers halen,

overgaan en uiteindelijk je diploma kunnen halen,

een leuke of hoge vervolgopleiding kunnen gaan doen,

geen onnodig zware tas meezeulen,

al je spullen makkelijk terug kunnen vinden,

ruimte hebben op je bureau,

geen straf omdat je boeken bent vergeten,

meer onthouden en lesstof beter begrijpen,

de beste worden in een vak,

geen hulp meer nodig hebben,

zelfstandiger worden,

meer zelfvertrouwen krijgen,

je nieuwsgierigheid bevredigen,

een compliment krijgen van je ouders of een docent,

dingen leren die je stiekem toch wel leuk vindt,

enzovoort...

Nog niet gemotiveerd? 
Dan is het misschien slim om deel 1 nog eens te lezen 

Succes!
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11. Mijn rooster

Ga jij voor het eerst naar de middelbare school of ben je al een tijdje gestart? 
Dit hoofdstuk is speciaal geschreven voor kersverse brugpiepers die nu nog 
op de basisschool zitten. Als je al op de middelbare school zit en je begrijpt je 
rooster, sla dit hoofdstuk dan gerust over!

Vlak voordat je start op de middelbare school 
krijg je je rooster voor de eerste periode al, 
vol met afkortingen waar je nog niets van 
snapt. Rekenen wordt wiskunde, taal wordt 
Nederlands en wat moet je je voorstellen bij 
vakken als ‘levensbeschouwing’ of ‘maat-
schappijleer’? De tijden liggen niet meer 
vast zoals op de basisschool. Ineens krijg je 
te maken met vrije lesuren, kleine en grote 
pauzes, iedere dag een verschillend aan-
tal lesuren. Maar dat heeft ook voordelen 
natuurlijk… Soms kun je lekker uitslapen. 
En tegenover een lange dag van 8 of 9 les-
uren, waarbij je pas rond 16.00 uur of 17.00 

uur klaar bent, staan dagen waarop je al om 12.30 uur naar huis kunt. Maar 
helaas, ben je net gewend aan je rooster, wordt het rooster al weer gewij-
zigd of krijg je aangepaste roostertijden. Plotselinge lesuitval door een zieke 
leraar (helemaal niet erg), kortere lestijden door een proefwerkweek of stu-
diedagen (ook niks mis mee) tot langere dagen en extra uren om gemiste tijd 
in te halen (wel weer balen). En dan nog al die verschillende leraren. Voor 
elk vak een andere leraar, sommige streng en pietluttig, andere relaxed en 
supercool. Kortom, voor- en nadelen ten overvloede.

Krijg eerst maar eens grip op je rooster. Hopelijk krijg je van school ook een 
lijst met uitleg over de afkortingen. Voor het geval dit niet gebeurt, hier eerst 
een super saai, maar handig overzicht van alle vakken uit de brugklas. Helaas 
verschilt dit nogal eens per school, maar hopelijk kom je er toch een heel 
eind mee.
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12.  Mijn werkplek

Neem je bureau even in gedachten en stel je precies voor hoe dat er nu, op dit 
moment, uitziet. Keurig opgeruimd? Bijna helemaal leeg met alleen een pen-
nenbakje en een net stapeltje boeken? Nee? Let dan even op.

Rust, regelmaat en reinheid … ruim je kamer op!

Ai, zo ver willen we niet gaan! Natuurlijk geeft een opgeruimde kamer meer 
rust en overzicht. Dat heb je vast wel eens gemerkt. Het is bovendien ook 
wetenschappelijk aangetoond: in een opgeruimde, rustige omgeving kun je 
je beter concentreren en voel je je prettiger. Fijn om te weten, maar de weg 
daarnaartoe (oftewel het opruimen) is veel minder prettig! Hoe dit dan aan 
te pakken?
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       Puberexcuus: 
Opruimen en spullen organiseren kan ik niet alleen! 

Alleen als jij dé grote uitzondering bent op alle pubers in de wereld, zal het 
je lukken om helemaal zelfstandig je werkplek en schoolspullen perfect te 
organiseren en dagelijks keurig netjes bij te houden. Zo werkt een puber-
brein niet (en mogelijk nog heel lang daarna ook niet). Kortom, you need help! 
Die hulp kun je hopelijk krijgen van één van je ouders, een oudere broer of 
zus, de buurvrouw, een begeleider of desnoods van je mentor op school. Vraag 
die hulp en schuif deze tekst eventueel onder de neus van je moeder als ze 
vindt dat je dit maar zelf moet kunnen…

HELP!
Hier volgen uitgebreide tips om je werkplek tip top in orde te maken. Zoals 
gezegd, zou het fijn zijn als iemand je hierbij kan helpen. Daarna is het zaak 
de boel georganiseerd te houden. Ook dat gaat je als echte puber zwaar val-
len! Het zou ideaal zijn als je moeder of vader bereid is 1 keer per week 
samen met jou de boel weer netjes op te ruimen en te (re)organiseren. In ruil 
daarvoor kun je vast iets terugdoen waar zij blij van worden. De afwas? Een 
taart bakken? Rugmassage?

Vink in onderstaande lijst maar eens af in hoeverre je werkplek al voldoet 
aan de verschillende tips. En bekijk dan of de tips zonder vinkje misschien 
handig voor jou zijn om aan te passen?
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Let op:  niet iedere school is hetzelfde, waardoor je weer op andere dingen 
moet letten. En niet ieder mens is hetzelfde, dus misschien zijn er 
dingen die beter bij jouw werkplek of bij jou als persoon passen!

Schoon schip op gezette tijden!
Meestal is je schooljaar onderverdeeld in 3 of 4 periodes. Na elke periode 
krijg je een rapport en soms ook een nieuw rooster. Een mooi moment om 
schoon schip te maken! Spreek af met je moeder, begeleider of wie dan ook: 
we ruimen samen mijn hele werkplek op, organiseren de mappen, schriften 
en boeken opnieuw en zorgen dat ik een goeie start kan maken. Gebruik je 
puberexcuus … dit kun je nog niet alleen! 
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13.  Boekentas inpakken

Als je al op de middelbaar school zit, weet je hoeveel boeken je hebt en iedere 
dag weer moet meesjouwen. Maar heel misschien heb jij het geluk op een 
school te zitten waar alle leerlingen met een laptop of tablet werken? Sla dan 
dit hoofdstuk maar heel snel over! Dit hoofdstuk is vooral interessant voor de 
aankomende brugklassers en kersverse eerstejaars en diegene die nog steeds 
letterlijk gebukt gaan onder het zware gewicht van hun rugzak…

Soms heb je wel zes, zeven of zelfs acht verschillende vakken op één dag. Voor 
ieder vak minimaal 1 boek van gemiddeld een kilo … bam, acht kilo in je rug-
zak minimaal! Dat lijkt al behoorlijk op topsport. Toch is uit onderzoek niet 
gebleken dat je hier rugklachten door ontwikkelt, zolang je maar wel een goeie 
rugzak hebt. Twee stevige schouderbanden en het gewicht laag op je rug zodat 
je recht blijft lopen. Rugklachten komen overigens wel veel voor bij jongeren, 
maar dit blijkt vooral door te weinig beweging te komen. Sporten dus…
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Werkblad 5 - Mijn boeken-inpak-lijst

Lesuur Vak Meenemen

Altijd meenemen

Tot slot, controleer je agenda voor morgen. Moet je nog iets extra’s meenemen?
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14.  Plannen, plannen, plannen

Drie keer plannen, is het echt zo belangrijk? Yep, als je tenminste ook tijd wilt 
overhouden voor de leuke dingen in het leven. En daar hoort huiswerk vast 
niet bij. Je doet liever vandaag iets leuks en je wilt nog helemaal niet denken 
aan dat proefwerk van volgende week. Dat snappen we helemaal. Maar wist 
je dat je heel veel tijd kunt winnen door ‘op tijd te beginnen’? We zullen het 
bewijzen met feiten!

Feit 1 - Je brein onthoudt nieuwe dingen beter als je ze herhaalt
Het is al heel vaak aangetoond in allerlei wetenschappelijke onderzoeken: 
beter vaak en kort leren dan 1 keer heel lang! Doe er dus je voordeel mee. Jij 
wilt toch ook zo snel mogelijk klaar zijn? Dan ga jij er dus voor zorgen dat 
je iedere dag een ‘klein beetje’ doet. In het volgende hoofdstuk krijg je een 
super handige planner waarmee dat bijna vanzelf gaat.
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Feit 2 - Je brein heeft ieder half uur tot een uur een pauze nodig
Wist je dat je tijdens een pauze misschien nog wel het meeste leert? Dat 
werkt zo: je besteedt 15 minuten aan het leren van Engelse woordjes, daarna 
werk je nog 30 minuten aan je opgaves voor wiskunde. Tijd voor een korte 
pauze! Je gaat even lekker chillen, pakt wat drinken en een lekkere koek, 
even chatten met je vrienden. Je bent helemaal niet met je huiswerk bezig … 
of toch wel? Je brein werkt door, zonder dat je dit in de gaten hebt, echt waar! 
Terwijl jij lekker zit te chatten, draaien de radertjes in je brein gewoon door. 
Ze zetten al die nieuwe woordjes op de goeie plek in je hersenen. Handig 
hé?! Pauzes zijn dus niet alleen leuk, je hebt ze ook nodig.

Feit 3 - Na 2 uur leren komt er niks nieuws meer in je brein
Dus na 2 uur hard werken (met de nodige pauzes natuurlijk) moet je stop-
pen! Willen je ouders dat je nog een extra kwartiertje doorwerkt? Schuif ze 
dan dit boek maar onder de neus want wij zeggen: doorwerken na 2 uur heeft 
helemaal geen zin. Je hebt nu in ieder geval een flink lange pauze nodig van 
minstens een uur. Of je gaat morgen weer verder, want als je een beetje goed 
plant, is het bijna nooit nodig om langer dan 2 uur per dag aan je huiswerk 
te zitten.

Feit 4 - Je brein houdt van afwisseling
Jij vindt het vast saai als je de hele tijd met hetzelfde vak bezig bent. Je brein 
denkt er precies hetzelfde over! Helemaal als het op huiswerk maken aan-
komt. Daarom is het enorm belangrijk om verschillende vakken met elkaar 
af te wisselen. En dan moet je ook nog eens maakwerk en leerwerk afwisse-
len. Als dat lukt, is je brein helemaal blij en werkt het veel harder voor je. En 
daar heb jij weer profijt van, want dan ben je eerder klaar. En daar ging het 
ons uiteindelijk allemaal om…

Pauzes zijn een must en je mag niet langer dan 
2 uur achter elkaar huiswerk maken! 
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15. Weekplanner

We beginnen met de weekplanner. Hiervoor hebben we een paar regeltjes 
opgesteld:

Proefwerk 5 tot 7 dagen terug plannen
Overhoring 3 tot 5 dagen terug plannen
Leeswerk 2 tot 7 dagen terug plannen
Maakwerk Direct op dezelfde dag inplannen
Langlopende opdrachten Daar komen we in een later hoofdstuk op terug

Je gewone agenda biedt meestal geen ruimte om je huiswerk goed in te 
plan-nen. Het wordt al gauw een rommeltje. nze SpectrumPlanner: 
een ideale agenda met de weekplanner geïnte-greerd. Je kunt hem onder 
meer bestellen bij Bol.com en Bruna, maar ook via www.garant-uitgevers.eu 
(ISBN 9789044132106).

Ben je op zoek naar een digitale weekplanner? Check dan www.spectrum-
planner.nl voor de digitale versie van de SpectrumPlanner. 
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AGENDA

donderdag

Ned, lezen par 4.3

En,Toets woordjes p. 9

Snap je het? Probeer dit eens een paar weken uit. Je zult echt merken dat je 
meer tijd voor leuke dingen gaat overhouden. En ... je punten gaan erop voor-
uit!

Vooruitplannen = tijd over houden! 

Op de volgende bladzijden vind je de planregels puntsgewijs op een rijtje: 
één uitgebreide versie en eentje om uit te printen (werkblad 7) voor in je 
agenda of boven je bureau. Dit is handig om een tijdje als geheugensteuntje 
te gebruiken bij het plannen van je huiswerk. Na verloop van tijd ken je de 
regeltjes uit je hoofd en heb je geen hulpmiddeltjes meer nodig.

Wat je nog graag hoort: weekenden sla je zoveel mogelijk over! Alleen als je 
op maandag een overhoring of proefwerk hebt staan, is het natuurlijk slim 
om nog even te herhalen. Maar niet meer dan een half uurtje of zo … het 
weekend staat voor leuke dingen!

Puberexcuus: 
Een puberbrein moet in weekenden ontspannen om op te laden 
voor de komende week. Dus … zo weinig mogelijk huiswerk!
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Uitgebreide planregels

Is het maakwerk? 
Ik plan het maakwerk zoveel mogelijk meteen in, de dag dat ik het heb
gekregen.
Als het nodig is (misschien krijg ik het niet af) plan ik het ook bij één of
twee volgende dagen in.

Is het leerwerk? 
Ik plan het leerwerk … dagen in.
Een overhoring ... dagen terug, een proefwerk … dagen terug.
Het weekend houd ik zoveel mogelijk vrij, behalve als ik iets goed moet
kennen op maandag.

Is het een leesopdracht? 
Ik maak een inschatting hoeveel tijd ik hiermee kwijt zal zijn.
Eventueel verdeel ik het leeswerk in paragrafen of hoofdstukken.
Ik verdeel het leeswerk over de dagen/weken tot het af moet zijn.
Ik zorg ervoor dat ik er het liefst drie dagen van tevoren mee klaar ben.

Is het een boekverslag/ werkstuk/ presentatie? 
Ik maak een plan van aanpak.
Uit welke onderdelen bestaat de opdracht: bv. onderwerp kiezen, informa-
tie zoeken, hoofdstukindeling maken, informatie bij hoofdstukken plaat-
sen, schrijven van paragrafen, voorblad maken enz.
Ik maak een inschatting van hoeveel tijd ik voor ieder onderdeel kwijt zal
zijn.
Ik verdeel de onderdelen over de dagen/weken tot het af moet zijn.
Ik zorg ervoor dat ik er het liefst drie dagen van tevoren mee klaar ben.
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Werkblad 9 - Mijn weekoverzicht
Tijd Op welke dagen
week maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

08.00 

09.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00
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18.  Planner langlopende opdrachten

Soms krijg je een opdracht die pas over een maand of een paar maanden 
klaar moet zijn. Vaak gaat het om een werkstuk, een presentatie of een boek-
verslag. Veel werk, vooral als je het te lang laat liggen. Dit zeurfeitje heb je 
dan ook vast al vaker gehoord:

 Wacht niet tot het laatste moment, begin meteen!  

Dat weet je zelf natuurlijk ook wel, maar dat maakt het nog niet makkelijker 
om het ook daadwerkelijk te doen. Je puberexcuus komt nu weer goed van pas:

Puberexcuus: 
Pubers zijn nog niet goed in staat om vooruit te denken.
Help me dus!

inkijkexemplaar



Huiswerk Bikkels78

2. Verdeel hier de werkzaamheden over het aantal weken

Week Dag en datum Werkzaamheden Klaar 

47 Deze week: 1. Boeken lenen + 2. Internet zoeken

+ 3 Onderwerp

Ma 20-11 Opdracht lezen

di 21-11 Op internet zoeken

wo 22-11 In de bibliotheek zoeken

do 23-11 Onderwerp bepalen definitief

Week Dag en datum Werkzaamheden Klaar 

48 Deze week: 4. Boeken lezen

ma 27-11 Hoofdstuk 1 lezen

di 28-11 Hoofdstuk 2 lezen

wo 29-11 Hoofdstuk 3 lezen enz.

Tips bij het inplannen:

Tip 1:  Begin zo snel mogelijk en plan iedere week iets.
Tip 2:  Zorg dat je voldoende uitloop hebt, wanneer er iets tegenzit.
Tip 3:  Als je moet samenwerken, bespreek dan in de eerste week meteen wie 

wat wanneer gaat doen.
Tip 4:  Als je iets niet af hebt gekregen, plan dat dan meteen in bij de vol-

gende dag. 
Tip 5:  Plan ook tijd in om je werkstuk na te lezen en eventueel aan te passen.
Tip 6:  Controleer of je aan de opdracht hebt voldaan.

Handboek voor middelbare scholieren 79

19. Toetsplanner

De meeste scholen houden ervan, de meeste leerlingen haten het: de toets-
week! Een week lang proefwerken en toetsen maken, wat een ellende. 
Natuurlijk, als je altijd goed hebt gepland en op tijd bent begonnen, valt het 
allemaal wel mee. Maar toch…

Om het je iets gemakkelijker te maken, kun je de toetsplanner op 
werkblad 11 gebruiken (blz. en ). Je maakt hiermee een inventaris 
van alles wat je moet leren. Vervolgens kun je de leerstof over de weken 
voorafgaand inplannen. Dan zie je ook vanzelf dat te lang wachten met 
leren zorgt voor een overload aan studietijd op het eind. 
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20. Hoe leer jij?

Iedereen is anders, gelukkig maar. En dat betekent ook dat iedereen anders 
leert. Sommige leerlingen leren het liefst zoveel mogelijk uit hun hoofd: flink 
stampen. Anderen stellen juist heel veel vragen aan anderen of zichzelf, en 
leren het best op die manier. Sommigen willen meteen aan de slag, ande-
ren maken liever eerst een plan. Sommige leerlingen lezen het liefst, ande-
ren kijken of luisteren liever om iets nieuws te leren. Tja, de mogelijkheden 
zijn eindeloos! 

Is het zinvol om te weten wat jouw leerstijl is? Die vraag is niet zo eenvoudig 
te beantwoorden: Ja en nee. Daar heb je nog eens wat aan!

Ja, het is nuttig omdat je daardoor bewust gaat nadenken over hoe je leert 
en hoe je allemaal zou kunnen leren. Uit onderzoek is immers gebleken dat 
juist het combineren van verschillende leertechnieken leidt tot het beste 
resultaat. Door het kennen van jouw leerstijl, kun je ook meer gaan varië-
ren in verschillende leerstijlen; iets waarvan je je nu waarschijnlijk maar 
nauwelijks bewust bent. Bovendien werkt de ene leerstijl beter bij bijvoor-
beeld lange teksten leren en kun je beter een andere leerstijl gebruiken bij 
het leren van woordjes.

Nee, het is niet zo nuttig om veel tijd te besteden aan het achterhalen van 
jouw leerstijl, omdat die ene leerstijl toch niet het antwoord is. Zinvoller is 
het om zoveel mogelijk technieken en stijlen te leren kennen en uit te pro-
beren. Je leerstijl ligt immers niet vast, het zijn maar voorkeuren die je door 
kennis en oefening verder kunt uitbreiden.

We zullen er daarom niet te lang bij stil staan. Misschien heb je het geluk dat 
je op school of bij een instituut een uitgebreide test kunt laten afnemen of 
een workshop kunt volgen. Dat zal zeker leerzaam zijn. Maar gebruik het dan 
vooral om zo breed mogelijk te kijken welke leerstijlen er allemaal zijn en 
probeer om van alle stijlen een stukje mee te pikken. 
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De leerstijlen van Kolb
David Kolb heeft een test ontwikkeld die het meest gebruikt wordt om 
iemands leerstijl te achterhalen. Door de vragenlijst in te vullen op werkblad 
12 (blz. ) wordt duidelijk wat voor type leerder jij bent. Zullen we ervoor 
gaan? Het is natuurlijk een sterk verkort testje, maar misschien geeft het je 
toch een idee hoe jij problemen en leertaken aanpakt.

De test bestaat uit 9 vragen, waarbij de eerste vraag als volgt luidt:

“Je wilt leren zeilen. Wat doe je?” 

Hierbij kun je uit vier antwoorden kiezen. 
Het antwoord dat het beste bij jou past, geef je 4 punten.
Het antwoord dat daarna het beste bij jou past, geef je 3 punten. 
Het antwoord daarna 2 punten en het antwoord dat het minst bij jou past 1 punt. 

De punten worden ingevuld op het streepje __ in het vakje voor het antwoord. 
Zorg ervoor dat je altijd aan alle antwoorden punten geeft. Ook als je eigen-
lijk niet kunt kiezen. Geef dan toch het beste antwoord 4 punten, de andere 
antwoorden krijgen dan 3, 2 en 1 punt. 

Let op, wacht nog even met het invullen van je totaalscore! Lees eerst wat je 
daarvoor moet doen onder de test!
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21.  Aandacht en concentratie

Het valt niet mee: je aandacht bij je huiswerk houden. Vooral niet als je mid-
den in een spannende game zit, hoopt op een berichtje van je nieuwe liefde, 
of dolgraag aan het opruimen van je kamer zou beginnen. 
Gelukkig zijn er een aantal tips en trucs om je beter te kunnen focussen. Niet 
doorbladeren naar een volgend hoofdstuk, houd je hoofd er nu even bij!

Tip 1: Fake it!
We hebben het er al eerder over gehad: met ‘net doen alsof’ misleid je jouw 
brein, waardoor je motivatie omhooggaat en je beter (en vooral sneller) kunt 
werken. Met een chagrijnig gezicht, onderuitgezakt je huiswerk maken … dat 
voelt niet alleen enorm vervelend, het duurt daardoor ook allemaal zoveel 
langer. Doe daarom net alsof je super veel zin hebt in je huiswerk: brede 
glimlach, even lekker uitschudden, handen uit de mouwen en ertegenaan! 
Nu is je brein in de ‘werkmodus’ en gaat het allemaal een stuk makkelij-
ker. Zodra je vastzit en merkt dat het balen toeslaat: sta even op, ga wat drin-
ken halen, kom terug met een ‘klaar-voor-de-actie’-houding, schud je uit, zeg 
hardop dat je er even flink tegenaan gaat. Het werkt, je zult het zien!

Handboek voor middelbare scholieren 91

Tip 2: Helpende gedachten
Helpende gedachten zijn gedachten die je helpen je doel te bereiken… Het 
werkt precies hetzelfde als het ‘net-doen-alsof’-trucje. Als je denkt ‘Ik kan 
het niet’, dan stelt je brein zich daarop in en gelooft je gedachten. Dan is het 
niet verwonderlijk dat de taak je niet al te best zal afgaan. Als je daarentegen 
denkt: ‘ik kan het heus wel, makkelijk is dit niet, maar ik weet dat het me gaat 
lukken als ik er even goed voor ga zitten.’ Dat is pas een helpende gedachte! 
Eerlijk en reëel, dat wel. Het heeft weinig zin om te denken bij super moeilijk 
huiswerk: ‘Oh, makkie, dat doe ik wel even.’ Terwijl je weet dat je er geen bal 
van snapt en het heel moeilijk wordt. Beter is het om een eerlijke gedachte te 
formuleren, die je ook echt kunt geloven. Je brein is namelijk wel een beetje 
voor de gek te houden, maar helemaal stom is het nu ook weer niet!

Tip 3: Stel je doel!
Weet waarvoor je het doet! In deel 1 hebben we hier uitgebreid bij stil gestaan. 
Lees dat deel nog eens door en bedenk iedere keer dat je aandacht verslapt: 
waarom doe ik dit eigenlijk? Als je geen antwoord kunt bedenken, heb je een 
serieus probleem. Je concentratie verslapt, je motivatie is nagenoeg nihil en 
je humeur wordt er ook niet beter op. Doe jezelf een lol en bedenk dus íets – 
maakt niet uit wat – maar bedenk waarvoor je het doet! Als je echt – ook als je 
heel diep hebt nagedacht – niets maar dan ook niets kunt bedenken, bedenk 
dan dat je docent of je ouders in ieder geval stoppen met zeuren omdat je 
je best doet. Maar doe dit alleen als je je moet concentreren voor iets wat je 
compleet nutteloos vindt!

Tip 4: Gebruik je fantasie!
Je moet een saaie tekst lezen of een vervelende opdracht maken. Bedenk dan 
zelf plaatjes bij de lesstof om het wat interessanter te maken. Een bijkomend 
voordeel is dat je meteen de lesstof een stuk beter onthoudt. Wen jezelf aan 
om een pen en kladblad naast de lesstof te leggen. Schrijf of liever nog, teken 
hier en daar iets over wat je gelezen hebt. Hoe gekker hoe beter!

Tip 5: Lekker muziekje?
Wist je dat muziek je kan helpen om je beter te concentreren? Allerlei soor-
ten muziek kunnen hiervoor dienen, dus (gelukkig?) niet per se klassieke 
muziek… Er zijn allerlei onderzoeken gedaan om te achterhalen of mensen 
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zich nu juist beter of slechter kunnen concentreren op een taak met muziek. 
Geen enkel onderzoek heeft tot nu toe duidelijk kunnen aantonen of het nu 
wel of juist niet werkt! Kortom, voor iedereen werkt het anders en dus is 
het aan jou om uit te vinden of jij je beter of slechter kunt concentreren 
met muziek. Over het algemeen is het wel zo dat instrumentale muziek beter 
werkt dan populaire popmuziek. Zodra je een nummer kunt meezingen, kun 
je beter een ander deuntje opzetten. Karaoke en huiswerk gaat nu eenmaal 
wat minder goed samen.

Tip 6: Haal goed adem!
Dat lijkt logisch, maar toch is het dat niet. Ademhalen is nodig om zuurstof op 
te nemen in ons lichaam. Die zuurstof heb je in grote hoeveelheden nodig als 
je huiswerk moet maken. Zonder zuurstof kun je niet nadenken! En … met 
te weinig zuurstof kun je ook niet goed nadenken. Het is dus zaal om zoveel 
mogelijk van dat handige goedje binnen te krijgen. Als je gestrest bent, haal 
je vaak automatisch niet goed adem. Je hartslag gaat sneller en ook je adem-
haling versnelt. Meestal kruipt je ademhaling daarbij als het ware omhoog; je 
haalt niet meer adem via je buik maar via je longen. Leg maar eens één hand 
op je buik en één hand op je borst. Haal een paar keer diep adem. Welke hand 
gaat omhoog? Die op je buik? Perfect, dat is dé manier om je rustig te voe-
len en veel zuurstof naar je hersenen te pompen. Gaat de hand op je borst 
omhoog? Dan komt er minder zuurstof in je hersenen en kun je je minder 
goed concentreren. Zonde, want dat betekent weer dat je langer over je huis-
werk doet…

Tip 7: opgeruimde rustige werkplek
Als je je werkplek hebt aangepakt zoals we in hoofdstuk 12 hebben bespro-
ken, dan zorgt deze omgeving ervoor dat je je beter kunt concentreren. Zorg 
er daarbij voor dat je niet afgeleid wordt door je mobiel of pc. Eventueel kun 
je een kookwekker zetten en jezelf belonen na iedere deeltaak.
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22. Woordjes leren

Een groot deel van je huiswerk op de middelbare school bestaat uit ‘woord-
jes leren’. De rekenaars onder ons zullen, zodra ze kunnen, zoveel moge-
lijk talen droppen. De talenmensen willen er vooral zo snel en slim mogelijk 
mee omgaan. Hoe het ook zij; iedereen heeft er belang bij om zo snel en goed 
mogelijk woordjes te leren. Want hoe zonde is het als je hard hebt geleerd 
voor die overhoring, maar een paar weken later alles weer bent vergeten. Er 
komt namelijk nog een proefwerk aan waarvoor je dezelfde woordjes moet 
kennen. 

Begin niet op het laatste moment maar plan vooruit!

Uhm … tja, hadden we dat al niet eerder gehoord? Helaas is het toch echt dé 
manier om sneller klaar te zijn met je huiswerk. Herhalen, herhalen en nog 
eens herhalen. Iedere dag een paar minuten in plaats van de dag van tevoren 
een half uur knallen... Waar heb je het meeste aan? Wat levert je uiteindelijk 
de meeste tijdswinst op?
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WRTS
WRTS is een superhandig online overhoorprogramma. Gebruik jij het al?

Het werkt heel simpel en dus efficiënt. En daar houden we van. Je voert je 
woordjes in en laat je overhoren. Easy, hè. En het invoeren van de woordjes 
is meteen al een oefening in spelling.

Nadat je een lijst hebt aangemaakt, kun je op verschillende manieren oefenen. 
Bv. eerst meerkeuze: het juiste antwoord kiezen uit 4 mogelijke antwoorden. 
Dat is vrij gemakkelijk. Daarna kies je voor een moeilijkere manier, bv. zelf 
het hele woord typen. Het programma herhaalt steeds de woordjes die je fout 
had, dus je oefent heel efficiënt.

Ook voor het leren van begrippen, voor bv. geschiedenis of Nederlands, leent 
het programma zich heel goed. Je kiest dan voor de optie ‘in gedachten’ 
waarbij je altijd het antwoord hardop zegt en controleert met WRTS. Je zult 
zien dat het leren daarmee een stuk sneller gaat!

Omdat WRTS een online programma is, heb je het altijd bij de hand waar 
een internetverbinding is. Je kunt dus overal oefenen. Handig is ook, dat je 
bestaande woordenlijsten kunt importeren in WRTS.

Wil je het eens uitproberen? Ga dan naar http://www.wrts.nl/ en meld je aan.
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23.Begrijpend lezen

Helaas, je ontkomt er niet aan! Je kent het vak begrijpend lezen vast nog van 
de basisschool. BORING! Of misschien ben jij wel een van de gelukkigen die 
lezen heerlijk vindt en echt alles wat er te lezen valt leest… Nou goed, hier 
het zeurfeit over begrijpend lezen:

Als je niet begrijpt wat je leest, zul je nooit goede punten halen. 

Tja, feiten zijn feiten, en eerlijk is eerlijk … begrijpend lezen 
is wel heel nuttig. Als je goed bent in begrijpend lezen, bete-
kent dat namelijk dat je hoofd- en bijzaken van elkaar kunt 
onderscheiden. Bijzaken lees je door, maar hoef je niet tot in detail te onthou-
den. Je leert alleen de hoofdzaken. Dat levert dus weer tijdwinst op en daar 
was het ons uiteindelijk toch allemaal om te doen. 

Best-bewaard-huiswerk-geheim:

Leer alleen de hoofdzaken!

Daar gaan we voor, in 5 stappen super makkelijk teksten 
begrijpen én onthouden:

Stappenplan Begrijpend Lezen

Stap 1: wat weet je er al van? – je gaat jezelf dus vragen stellen over de 
tekst voordat je gaat lezen

Stap 2: tekst lezen – een keer rustig doorlezen
Stap 3:  tekst tweede keer lezen in korte stukken – per alinea

  per stukje markeren
  per stukje navertellen

Stap 4:  pauze!
Stap 5: wat weet je er nog van?
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Stap 4: Pauze

Een pauze is belangrijk om alles even te laten bezinken. Neem dus even een 
korte pauze en doe het liefst even iets heel anders en actiefs.

Stap 5: Wat weet je er nog van?

Tot slot, zijn al je vragen beantwoord? Kun je jezelf nog even testen met wat 
oefenvragen? Google eens of je een samenvatting op internet vindt, of nog 
beter, een toets. Voor nu geloven we het wel. Maar pas dit eens toe op de 
eerstvolgende tekst die je moet leren voor school. Vakken zoals geschiede-
nis, aardrijkskunde, biologie en levensbeschouwing, lenen zich hier uitste-
kend voor!
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24.Samenvatten

Dit is de belangrijkste studievaardigheid voor echte Bikkels! Opletten dus!

Waarom samenvatten?
Door de hoofdzaken van de leerstof in eigen woorden om te zetten, dwing 
je jezelf om de stof goed te begrijpen, waardoor je ze veel beter onthoudt. 
Bovendien staan alle belangrijke punten op een rij, zonder dat je ze steeds 
moet opzoeken.

Goede samenvatters zijn de beste studenten. 

Begin dus in de brugklas al met het maken van samenvat-
tingen en je plukt er de volgende jaren de vruchten van!

Hoe pak je het aan?
Een samenvatting is een verkorte weergave van de hoofdzaken van een tekst 
of een verhaal. Een samenvatting is het antwoord op de vraag: wat staat er 
nu eigenlijk? En dat antwoord wil je zo kort mogelijk houden.

Hoe je dat doet, zie je in het volgende stappenplan. Het is heel eenvoudig. 
Je volgt de 5 stappen van het begrijpend lezen en voegt er 1 klein stapje aan 
toe: bij stap 3 schrijf je namelijk ook nog even op wat je over het stukje hebt 
naverteld. Je gemarkeerde woorden helpen je hierbij.
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25.Mindmappen

Mindmappen is een andere manier van samenvatten. Eigenlijk is het samen-
vatten met plaatjes, sleutelwoorden en allerlei kreten. Kijk maar eens naar 
het bovenstaande voorbeeld. Heb je zo’n mindmap al eens gezien? 

Waarom zou je gaan mindmappen?

Best-bewaard-huiswerk-geheim:

Een plaatje zegt meer dan woorden

Een andere reden waarom een mindmap handig is, is omdat je brein veel 
makkelijker sleutelwoorden en plaatjes onthoudt. We onthouden geen hele 
zinnen. Sterker nog, die moet je erin ‘stampen’. Probeer maar eens letterlijk 
een zin op te zeggen die je laatst hebt gelezen. Je zult het nog wel ongeveer 
weten, maar niet precies!
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Waarvoor kun je een mindmap gebruiken?
 Om een tekst samen te vatten.
 Om dingen beter te onthouden of te leren.
 Om aantekeningen te maken. 
 Om structuur aan te brengen in opdrachten (werkstuk, spreekbeurt, etc.).
 Om ideeën op te doen.
 Om problemen op te lossen.
 En ga zo maar door…
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Aanpak voor het maken van een digitale mindmap

1. Maak een kopie van de te leren tekst en vergroot deze uit naar een 
groter lettertype, als je dat prettig vindt.

2. Lees de tekst alinea voor alinea. Pak een markeerstift en onder-
streep de sleutelwoorden. Dit is de informatie die je later in de 
mindmap gaat zetten.

3. Probeer jezelf na het lezen van een alinea te bedenken wat je hebt 
gelezen.

4. Open het programma op de computer waarmee je mindmaps kan 
maken. Kies voor het maken van een nieuwe mindmap in het start-
menu voor ‘mindmap’. Je kan de vorm van de mindmap later aan-
passen. Noteer het hoofdonderwerp in het startvakje.

5. Om de informatie in de mindmap te zetten, heb je de kopie van 
de tekst met de belangrijkste punten voor je. Maak via het menu 
‘mindmap shapes’ aan de linkerzijde van je scherm vertakkingen 
vanuit het startvakje. 

6. Pas de opmaak aan met ‘page lay-ou’” zodat je mindmap overzich-
telijk is voor jezelf. Deze knop vind je boven in de werkbalk. 

7. Print de mindmap uit wanneer deze klaar is zodat je hem kan door-
nemen/leren.
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26. Inbeelden

Een van de meest onderzochte leermethoden is het gebruik van je mentale 
inbeeldingsvermogen, ofwel het in je hoofd maken van plaatjes. Dit inbeel-
dingsvermogen kan worden gebruikt zowel voor het leren van woordjes uit 
een vreemde taal, definities van moeilijke woorden of bijvoorbeeld scheikun-
dige elementen, als voor het leren van teksten terwijl je ze leest of hoort. 

Voor het leren van woordjes of begrippen kun je zogenaamde ‘sleutelwoord-
ezelsbruggetjes’ gebruiken (sleutel-woorden heeft in dit verband een andere 
betekenis dan we hiervoor hebben gezien bij het markeren van woorden). 

Dit werkt als volgt: stel je voor dat je moet leren 
dat het Franse ‘le champion’ in het Nederlands 
‘de kampioen’ betekent. Je gaat dan op zoek naar 
een ‘sleutelwoord’: een Nederlands woord dat 
lijkt op of klinkt als het Franse woord dat je moet 
leren. In het geval van ‘le champion’ is dat bij-
voorbeeld ‘champignon’. De volgende stap is het 
bedenken van een plaatje, waarin zowel je sleu-
telwoord als de échte betekenis van het Franse 
woord voorkomt. Et voilà, een kampioen met een 
champignon in zijn handen!

Helaas kent het gebruik van ‘sleutelwoord-ezelsbruggetjes’ ook een boel 
nadelen. Het bedenken van een sleutelwoord valt niet altijd mee, en áls je 
dan een sleutelwoord gevonden hebt, moet je er ook nog een plaatje van 
maken waarin je je sleutelwoord koppelt aan de echte betekenis van het 
woord. Het kost dus behoorlijk wat tijd en creativiteit! Daarnaast is geble-
ken dat deze methode er ook niet altijd voor zorgt dat je je Franse woord en 
de Nederlandse vertaling lang kunt onthouden. Je moet namelijk niet alleen 
je plaatje onthouden, maar ook welk onderdeel van je plaatje er nou ook 
alweer je sleutelwoord uitbeeldde en welk onderdeel de échte betekenis van 
het woord was. Want … betekende ‘le champion’ nou ‘het podium’, ‘de spor-
ter’ of ‘de winnaar’? 
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Het gebruik van je inbeeldingsvermogen bij het leren van teksten werkt 
eigenlijk hetzelfde. Je leest een tekst en probeert in je hoofd een plaatje te 
maken van wat er staat beschreven. Je kunt je voorstellen dat bijvoorbeeld 
de waterkringloop, waarin de weg staat beschreven die neerslag aflegt tot 
het weer verdampt en een nieuwe wolk wordt, makkelijker te onthouden is 
als je hiervan een plaatje bedenkt. Helaas is ook voor deze methode veel tijd 
en creativiteit nodig en is lang niet iedere tekst geschikt om een plaatje van 
te maken. Daarnaast zorgt het er vaak alleen voor dat je de stof beter ont-
houdt, en niet zozeer dat je het ook beter begrijpt. Toch kan het gebruik van 
je inbeeldingsvermogen geen kwaad, dus als een tekst die je moet leren zich 
er goed voor leent, houdt niemand je tegen!
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27. Uit je hoofd leren 

Eerder in dit hoofdstuk hebben we je al een aantal slimmigheden uitgelegd, 
maar soms ontkom je er niet aan dat je toch uit je hoofd moet leren. Maar ook 
voor het pure kennis stampen zijn slimme trucjes!

Algemene weetjes
Bij uit het hoofd leren gaat het erom informatie precies in het geheugen op 
te slaan. Dit speelt een belangrijke rol als we weinig of niets van het onder-
werp weten. 
Uit het hoofd leren is voornamelijk gebaseerd op het herhalen van de waar-
neming. Verder is het belangrijk om te weten dat mensen in minder tijd leren 
als ze gespreid leren. Dus als je een uur achter elkaar leert, onthoud je de 
informatie minder goed dan wanneer je vier keer een kwartier met onder-
brekingen leert. Ook is het belangrijk op verschillende manieren te leren, bij-
voorbeeld door de informatie te lezen, hardop te lezen en op te schrijven. Het 
meest belangrijk blijft echter: herhaling!

Herhaal     Herhaal     Herhaal     Herhaal     Herhaal     Herhaal

Vragen stellen aan jezelf

We hebben het al eerder genoemd: onderzoek 
heeft aangetoond dat je veel beter onthoudt als 
je, voordat je een hoofdstuk leest, eerst alleen 
de titel en eventuele koppen bekijkt. Vervolgens 
probeer je zoveel mogelijk te vertellen wat je al 
weet of denkt te weten. Het liefst hardop. Daarna 
lees je pas de tekst, zodat je de eigen kennis kunt 
aanvullen. Je maakt dan bruggetjes naar wat je al 
weet, waardoor de info meteen op de goeie plek 
in je brein belandt én beter blijft zitten! 
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13. Hoeveel uur heb je vannacht geslapen?
14. Schrijf 3 tv-programma’s op waar je graag naar kijkt.
15. Sta op en ga zitten.
16. Is het momenteel in New York vroeger of later dan in Nederland?
17. Als je vraag één goed hebt gelezen, maak je vraag twee en wacht je tot

de vijf minuten om zijn.

En? Was je ruim binnen de tijd klaar omdat je eerst alle vragen had doorgele-
zen of ben je direct met de vragen aan de slag gegaan? Een flauw lesje, maar 
hopelijk eentje dat je zult onthouden:

Best-bewaard-huiswerk-geheim:

Lees altijd heel nauwkeurig de opdracht of de vraag!
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31. Aanpak toetsen met
meerkeuzevragen

Dan nu naar de aanpak van toetsen met meerkeuzevragen. Daar is een han-
dig systeem voor, het rondesysteem:

1. Rondesysteem

1. Vul in de eerste ronde alleen de makkelijke vragen in. Sla over wat je
niet weet.

2. Vul in de tweede ronde de moeilijke vragen in. Sla de super moeilijke
vragen over.

3. Vul in de derde ronde de allermoeilijkste vragen in. Vul uiteindelijk
alles in.

En check of je het juiste antwoord bij de juiste vraag hebt ingevuld.

2. Aanpak twijfelgevallen

Bij vier antwoordmogelijkheden geldt over het algemeen:
1. Eén is altijd overduidelijk niet goed.
2. Een tweede is als je er even goed over nadenkt, ook niet goed.
3. Nu moet je nog tussen twee antwoorden kiezen:

 Lees de vraag en de antwoorden zorgvuldig. Zoek de sleutelwoor-
den. Lees zorgvuldig, maar zoek er ook weer niet te veel achter. 
Meestal zijn vragen niet erg ‘diepzinnig’ bedoeld.

 Zoek het beste antwoord; niet het perfecte antwoord. Dat bestaat 
niet.

 Als je goed bent voorbereid en je hebt de vraag zorgvuldig gele-
zen, dan is de eerste indruk vaak de beste. Verbeter alleen als je het 
zeker weet!

inkijkexemplaar



Huiswerk Bikkels
Werkboek

W
E

R
K

B
O

E
K

inkijkexemplaar



Werkboek Huiswerk 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 

en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bikkels.nl.

Werkboek 
Huiswerk Bikkels

inkijkexemplaar



Waar gaat deze training over? 

Je	  weet	  het	  al	  lang:	  er	  verandert	  veel	  als	  je	  naar	  de	  middelbare	  school	  gaat.	  
Vooral	  véél	  huiswerk.	  Als	  je	  nog	  voor	  de	  ‘grote	  overstap’	  naar	  het	  middelbaar	  
onderwijs	  staat,	  lijkt	  het	  allemaal	  nog	  één	  groot	  avontuur.	  Je	  zult	  het	  allemaal	  
vanzelf	  wel	  zien.	  Gelijk	  heb	  je!	  Maar…	  misschien	  maak	  je	  je	  toch	  ook	  een	  beetje	  
zorgen.	  Hou	  je	  nog	  wel	  genoeg	  tijd	  over	  voor	  leuke	  dingen?	  En	  hoe	  kun	  je	  het	  
huiswerk	  het	  gemakkelijkst	  aanpakken?	  

Daar	  gaat	  deze	  training	  over.	  Niet	  om	  je	  te	  vertellen	  hoe	  je	  het	  allemaal	  zou	  
moeten	  doen.	  Dat	  zul	  je	  op	  school	  en	  van	  je	  ouders	  al	  vaak	  genoeg	  horen.	  Nee	  
echt,	  wij	  staan	  aan	  jouw	  kant.	  Ons	  doel	  is	  om	  met	  deze	  training	  jou	  de	  tools	  te	  
geven	  om	  sneller	  je	  huiswerk	  af	  te	  krijgen.	  Liefst	  meteen	  na	  school	  in	  een	  uurtje	  
of	  misschien	  in	  twee	  uurtjes	  als	  je	  écht	  veel	  te	  doen	  hebt.	  Maar	  dan	  moet	  het	  ook	  
klaar	  zijn.	  Tijd	  voor	  leukere	  dingen.	  Appen	  met	  je	  vrienden	  bijvoorbeeld,	  
instagrammen,	  gamen,	  met	  je	  vrienden	  rondhangen	  en	  tijd	  voor	  je	  hobby’s	  en	  
passies.	  	  

 Huiswerk snel gemaakt =  
tijd over voor leukere dingen! 

Inleiding	  

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Leren	  over	  huiswerk…alsof	  je	  nog	  niet	  genoeg	  te	  doen	  had	  voor	  school!	  Helemaal	  
waar	  en	  daarom	  extra	  goed	  dat	  je	  toch	  bent	  gekomen	  naar	  deze	  training!	  We	  
proberen	  je	  zo	  min	  mogelijk	  extra	  huiswerk	  te	  geven,	  we	  gaan	  immers	  voor	  
hetzelfde	  doel:	  zoveel	  mogelijk	  vrije	  tijd!	  Maar…lees	  de	  stof	  nog	  wel	  een	  keertje	  
door	  zodat	  je	  goed	  weet	  wat	  ook	  al	  weer	  de	  winst	  voor	  jou	  is!	  

Dit	  hebben	  we	  tot	  nu	  toe	  gedaan:

• kennismaken	  en	  groepsafspraken
• hoe	  raak	  je	  gemotiveerd
• Welke	  einddoelen	  en	  welke	  tussendoelen	  passen	  bij	  jou
• Het	  nut	  van	  beloningen
• Voordelen	  voor	  jezelf

Huiswerk	  

• Als	  huiswerk	  vragen	  we	  je	  om	  de	  tekst	  in	  je	  boek	  nog	  eens	  goed	  na	  te	  lezen.
• Maak	  thuis	  de	  werkbladen	  die	  je	  nog	  niet	  tijdens	  de	  training	  hebt	  gemaakt.
• Neem	  mee	  de	  volgende	  keer:	  je	  schoolagenda!

Samenvatting	  deel	  1	  

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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WB	  1	  Ik	  heb	  hier	  geen	  zin	  in	  
Je	  hebt	  het	  goed	  gelezen;	  een	  huiswerkopdracht!	  AAArghhhh!	  Daar	  heb	  je	  vast	  
geen	  zin	  in.	  Een	  mooie	  kans	  om	  de	  acteur	  of	  actrice	  in	  jou	  aan	  het	  werk	  te	  zetten.	  
Pep	  jezelf	  op!	  Hoppakee,	  aan	  de	  slag,	  leuk,	  leuk!	  

Als	  je	  denkt	  aan	  school	  en	  huiswerk,	  welke	  gedachten	  komen	  dan	  in	  je	  op?	  Denk	  
er	  niet	  te	  lang	  over	  na.	  Schrijf	  gewoon	  op	  wat	  er	  in	  je	  opkomt:	  
_________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________	  

Wat	  valt	  je	  op	  aan	  deze	  gedachten?	  Zijn	  ze	  positief,	  negatief,	  realistisch,	  …?	  
Schrijf	  hieronder	  je	  conclusie	  op:	  
_________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________	  

Welke	  gedachten	  zouden	  jou	  helpen	  om	  je	  huiswerk	  makkelijker	  en	  sneller	  te	  
maken?	  Schrijf	  hieronder	  een	  aantal	  kreten	  op	  die	  jou	  oppeppen:	  
_________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________	  

Gebrek	  aan	  inspiratie?	  Hieronder	  een	  paar	  voorbeeldjes…	  
• Zonder	  mijn	  diploma	  kan	  ik	  niet	  naar	  de	  sportopleiding
• Als	  ik	  dit	  jaar	  overga,	  krijg	  ik	  een	  brommer!
• Die	  jongen	  waar	  ik	  smoorverliefd	  op	  ben,	  haalt	  altijd	  goeie	  punten.	  Hij	  valt	  vast	  niet	  op

iemand	  die	  er	  met	  de	  pet	  naar	  gooit.

• De	  docent	  Engels	  denkt	  dat	  ik	  nooit	  een	  voldoende	  zal	  halen.	  Ik	  zal	  het	  tegendeel
bewijzen.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Wb	  2	  Schrijfopdracht	  	  Einddoel	  

Als	  jij	  al	  weet	  wat	  je	  einddoel	  is,	  schrijf	  dat	  dan	  hier	  op:	  

_________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________	  

Waar	  ben	  jij	  goed	  in?	  Omcirkel	  hieronder	  minstens	  zeven	  talenten	  die	  op	  jou	  van	  
toepassing	  zijn.	  Probeer	  ook	  niet	  alles	  te	  omcirkelen!	  Kies	  er	  per	  rij	  maximaal	  5	  
talenten	  uit.	  Onderaan	  de	  lijst	  is	  nog	  ruimte	  om	  extra	  talenten	  op	  te	  schrijven.	  	  

Ik	  kan	  goed:	  

Luisteren	  
Organiseren	  
Samenwerken	  
Troosten	  
Voor	  mezelf	  opkomen	  

Vrienden	  maken	  
Nee-‐zeggen	  
Complimenten	  geven	  
Kritiek	  geven	  
Redenen	  bedenken	  

Oplossingen	  bedenken	  
Net	  doen	  alsof	  
Kiezen	  
Plannetjes	  maken	  
Volhouden	  

Ik	  ben:	  

Grappig	  
Lief	  
Netjes	  
Nieuwsgierig	  
Handig	  
Gul	  
Slim	  
Serieus	  

Spontaan	  
Snel	  
Voorzichtig	  
Sterk	  
Sportief	  
Sociaal	  
Vrolijk	  
IJverig	  

Zelfstandig	  
Speels	  
Zacht	  
Precies	  
Mooi	  
Vriendelijk	  
Tevreden	  

Ik	  heb:	  

Fantasie	  
Belangstelling	  
Humor	  
Uitstraling	  
Kracht	  

Lef	  
Vertrouwen	  
Schoonheid	  
Ideeën	  
Zelfvertrouwen	  

Acteertalent	  

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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8	  

Succes-‐	  schema	  WB	  3	  

Mijn	  doel	  (ik	  ga	  voor…):	  

Mijn	  beloning	  (als	  ik	  het	  haal	  dan…):	  

Stap	  4:	   ________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________	  	  

Stap	  3:	   _________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________	  

Stap	  2:	   _________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________	  

Stap	  1:	   _________________________________________________________________	  
_________________________________________________________________	  

Mijn	  beginsituatie(zo	  is	  het	  nu…):	  

Stap	  
1	  

Stap	  
2	  

Stap	  
3	  

Stap	  
4	  

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Knip	  uit	  of	  kopieer,	  plastificeer	  en	  leg	  op	  je	  bureau!	  

……………………………………………………………………………………………………………………………….	  

Planregels	  
Proefwerk	   ….	  	  dagen	  terug	  plannen	  
Overhoring	   ….	  	  dagen	  terug	  plannen	  
Leeswerk	   ….	  tot	  ….	  dagen	  terug	  plannen	  
Maakwerk	   direct	  op	  dezelfde	  dag	  inplannen	  (+	  1	  dag	  extra)	  

Volgorde	  per	  dag	  
begin	  met	  iets	  makkelijks,	  bijvoorbeeld	  maak-‐	  of	  leeswerk	  
kies	  daarna	  leerwerk	  of	  iets	  lastigs	  
wissel	  leer-‐	  en	  maakwerk	  af	  
wissel	  talen	  af	  met	  andere	  vakken	  
plan	  belangrijk	  leerwerk	  op	  het	  einde	  opnieuw	  in	  (5	  minuten)	  
plan	  iedere	  30	  tot	  60	  minuten	  een	  korte	  pauze	  van	  5	  minuten	  in	  (doe	  iets	  actiefs	  in	  die	  
tijd!)	  

……………………………………………………………………………………………………………………………….	  

WB	  13	  Planregels	  in	  het	  kort	  

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Mijn	  dagplanner	  versie	  2	  

• begin	  met	  iets	  makkelijks,	  bijvoorbeeld	  maakk 	  of	  leeswerk

• kies	  daarna	  leerwerk	  of	  iets	  lastigs

• wissel	  leerk 	  en	  maakwerk	  af

• wissel	  talen	  af	  met	  andere	  vakken

• plan	  belangrijk	  leerwerk	  op	  het	  einde	  opnieuw	  in	  (5	  minuten)

• plan	  iedere	  30	  tot	  60	  minuten	  een	  korte	  pauze	  van	  5	  minuten	  in

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Je	  bent	  heel	  wat	  te	  weten	  gekomen	  over	  ‘beter	  leren	  leren’.	  Wat	  is	  jouw	  manier	  
van	  leren	  en	  welke	  technieken	  kun	  je	  allemaal	  slim	  toepassen.	  We	  hopen	  dat	  je	  
door	  hebt	  hoeveel	  tijd	  je	  kunt	  winnen	  door	  slim	  gebruik	  te	  maken	  van	  de	  hier	  
aangeboden	  technieken.	  Je	  wilde	  toch	  vooral	  veel	  vrije	  tijd?	  Bespaar	  dan	  tijd	  op	  je	  
huiswerk	  door	  slim	  te	  leren!	  Dan	  ben	  je	  een	  echte	  Huiswerk	  Bikkel!	  

Dit	  hebben	  we	  tot	  nu	  toe	  gedaan:

• je	  eigen	  leerstijl	  ontdekken
• aandacht	  en	  concentratie	  verbeteren
• hoe	  leer	  je	  woordjes
• begrijpend	  leren	  lezen
• leren	  samenvatten
• sleutelwoorden	  slim	  gebruiken

Huiswerk	  

• Als	  huiswerk	  vragen	  we	  je	  om	  de	  tekst	  van	  hoofdstuk	  20	  t/m	  24	  nog	  eens
goed	  na	  te	  lezen.

• Je	  trainer	  geeft	  je	  wellicht	  nog	  huiswerk	  op	  uit	  je	  werkboek.

Deel	  3	  samenvatting	  

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Een	  paar	  tips	  die	  het	  je	  makkelijker	  kunnen	  maken:	  
-‐ Vaak	  staat	  het	  belangrijkste	  sleutelwoord	  direct	  in	  de	  eerste	  zin	  van	  een	  

alinea.	  
-‐ Sleutelwoorden	  zijn	  vaak	  zelfstandige	  naamwoorden	  (je	  kunt	  er	  ‘de’,	  

‘het’	  of	  ‘een’	  voor	  zetten)	  
-‐ Meestal	  hoef	  je	  maar	  weinig	  of	  helemaal	  geen	  werkwoorden	  te	  

onderstrepen	  
-‐ Bijwoordjes	  en	  voorzetsels	  e.d.	  onderstreep	  je	  niet	  
-‐ Onderstreep	  of	  markeer	  per	  zin	  maar	  1	  of	  een	  paar	  woorden	  
-‐ Probeer	  geen	  hele	  zinnen	  te	  onderstrepen;	  een	  paar	  woorden	  naast	  

elkaar	  is	  meestal	  meer	  dan	  voldoende	  
-‐ De	  laatste	  zin	  van	  een	  alinea	  is	  vaak	  een	  soort	  samenvatting	  of	  

conclusie.	  Als	  dat	  zo	  is,	  vind	  je	  daar	  ook	  belangrijke	  sleutelwoorden.	  

Als	  je	  het	  stukje	  gelezen	  en	  gemarkeerd	  hebt,	  kijk	  je	  van	  het	  papier	  weg	  en	  vertel	  
je	  in	  eigen	  woorden	  aan	  je	  buurman	  wat	  er	  in	  het	  stukje	  stond.	  Niet	  letterlijk	  
opzeggen,	  maar	  in	  eigen	  woorden.	  Een	  tip	  daarvoor	  is	  om	  net	  te	  doen	  alsof	  jij	  de	  
docent	  bent	  en	  uitleg	  geeft	  aan	  een	  (niet	  al	  te	  slimme)	  leerling.	  

Meisjes presteren beter na ontbijt 

Uit een Amerikaans onderzoek bij 2400 meisjes bleek dat het overslaan van het 
ontbijt kan leiden tot gewichtstoename. Maar ook tot slechte concentratie en 
slechtere schoolresultaten. 

Slechtere schoolresultaten gelden vooral wanneer meisjes het 
ontbijt overslaan, en veel minder voor jongens. Uit een ander 
onderzoek bleek namelijk dat jongens  het in geheugen- en 
concentratietesten beter deden als ze een klein beetje hongerig 
waren. Maar meisjes haalden juist hogere cijfers als ze een 
stevig ontbijt naar binnen hadden gewerkt. 

Waarom is dat zo? Onderzoekers denken dat dat misschien komt doordat 
koolhydraten en eiwitten de meisjes helpen om meer vertrouwen te krijgen in hun 
eigen presteren. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Informatie en onderbouwing 

Toelichting materialen 

Draaiboek bijeenkomsten 

Overige materialen 

Overige materialen 
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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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sociale	situaties	buiten	het	lesprogramma	of	de	training.		
Henderson	(2012)	refereert	aan	onderzoek	van	Romano	en	Bellack	(1980)	waaruit	
bleek	dat	de	belangrijkste	aspecten	van	assertief	gedrag	bestaan	uit	intonatie,	
gezichtsuitdrukking	en	lichaamshouding.	De	werking	van	de	ontspanningstechnieken	
wordt	onder	andere	ondersteund	door	onderzoek	van	Bushman	(2002)	naar	strategieën	
om	boosheid	onder	controle	te	krijgen.	

8.1.2 Cognitief-gedragstherapeutische	technieken	
Het	vervangen	van	negatieve/niet-helpende	gedachten	door	positieve/helpende	gedachten	
is	een	beproefde	cognitief	gedragstherapeutische	methode	om	gedrag	te	beïnvloeden	bij	
het	voorkomen/verminderen	van	zowel	internaliserend	als	externaliserend	
probleemgedrag.	Inzicht	in	de	niet-helpende	en	helpende	gedachten	wordt	versterkt	
door	het	gebruik	van	het	5G-model,	door	zelfregistratie-oefeningen	en	door	deze	ook	in	
de	gebruikte	typetjes	terug	te	laten	komen.	Het	kwaliteitenspel	kan	een	tegenwicht	
bieden	bij	eventuele	negatieve	kernovertuigingen:	het	maakt	de	deelnemers	bewust	van	
waar	ze	goed	in	zijn.	Bewustwording	van	gevoelens	en	het	effect	ervan	op	gedrag	
gebeurt	middels	het	5G-model	en	de	thermometer.	Dit	laatste	hulpmiddel	wordt	ook	
gebruikt	voor	zelfregistratie-opdrachten	zodat	de	deelnemers	ook	juist	buiten	de	les-	of	
trainingsmomenten	gestimuleerd	worden	op	hun	gevoelens	te	reflecteren	en	deze	te	
benoemen.		
Van	Rooijen	en	Ince	(2013)	concluderen	op	basis	van	verschillende	internationale	
overzichtsstudies	en	meta-analyses	dat	onderzoek	heeft	aangetoond	dat	cognitief-
gedragstherapeutische	interventies,	in	ieder	geval	op	de	korte	termijn,	angst-	en	
stemmingsproblemen	kunnen	voorkomen	en	verminderen.	Cognitieve	technieken	
kunnen	het	kind	helpen	om	een	gevoel	van	controle	over	de	situatie	te	krijgen.		
Hofmann	et	al.	(2012)	onderzochten	de	effectiviteit	van	cognitief	
gedragstherapeutische	interventies	voor	het	verminderen	van	diverse	psychische	
problemen,	waaronder	angst,	depressie,	middelengebruik,	eetstoornissen,	woede	en	
agressie.	De	sterkste	steun	voor	effectiviteit	vonden	zij	voor	angststoornissen,	
somatoforme	stoornissen	(lichamelijke	klachten	zonder	somatische	oorzaak),	boulimie,	
boosheidscontroleproblemen	en	algemene	stress.	

8.1.3 Het	leren	van	vaardigheden	
Voor	het	versterken	van	weerbaar	gedrag	en	sociale	vaardigheden	worden	enkele	
technieken	uit	de	gedragstherapie	benut:	model	staan,	oefenen	en	
feedback/bekrachtiging.	Vaardigheden	leren	lukt	juist	door	deze	combinatie	van	
technieken.		
Berger	en	Spanjaard	(2001)	wijzen	op	het	belang	van	deze	technieken:	zo	goed	als	alle	
interventies	gericht	op	het	trainen	van	sociale	vaardigheden	maken	hier	gebruik	van.	
Diverse	onderzoeksresultaten	bieden	ondersteuning	voor	het	feit	dat	vaardigheden	ook	
daadwerkelijk	met	jongeren	geoefend	moeten	worden	(zie	bijvoorbeeld:	Kurtz,	2002;	
Pearson	e.a.,	2002;	Lösel	&	Beelmann,	2003).	Fox	en	Boulton	(2003)	vonden	als	effect	
van	een	sociale	vaardigheidstraining	dat	het	zelfvertrouwen	van	de	kinderen	toenam;	
meer	zelfvertrouwen	biedt	bescherming	tegen	plagerijen	en	pesterijen	van	andere	
kinderen.		

inkijkexemplaar



23 

- 
- 
- 

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, 

Voor je ligt de handleiding van de training Huiswerk Bikkels. Een training voor 
leerlingen om hen beter voor te bereiden en te motiveren voor het efficiënt maken en 
leren van huiswerk. We hopen natuurlijk dat je enthousiast bent over de training en 
veel kinderen en/jongeren met hun huiswerk kunt gaan helpen.  

Deze handleiding biedt een leidraad voor de Bikkeltraining Huiswerk Bikkels.  Je vindt 
hier 4 bijeenkomsten van 90 minuten stap-voor-stap uitgewerkt. Daarnaast een 
alternatief draaiboek met 8 bijeenkomsten van 50 minuten per keer. Het staat je echter 
geheel vrij om de lengte en het aantal bijeenkomsten aan te passen naar wat passend is 
binnen je praktijk, school of instelling. In principe geldt; hoe meer tijd je kunt besteden 
aan de inhoud, hoe meer je bereikt met de leerlingen. 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 of bouw 
extra herhaling in!

Introductie 

• Het	lesboek	Huiswerk	Bikkels (1x hardcopy)*
• Het werkboek	Huiswerk	Bikkels (1x hardcopy)*
• Powerpoint	presentaties	Huiswerk	Bikkels	Bijeenkomst	1	t/m	4 (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 

Het is aan te raden voor elke deelnemer een (kort) persoonlijk intakegesprek te voeren. 
Indien de tijd/budget dit niet toelaten, kun je ervoor kiezen een korte telefonische intake te 
houden om de verwachtingen na aanmelding toch even goed te kunnen afstemmen. 

Indien je een persoonlijke intake voert, is het aan te bevelen het intakegesprek samen met 
ouder(s) en de leerling te voeren. 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 de leerling geslaagd is. Dit 
levert bruikbare informatie op en biedt direct de mogelijkheid niet-reële verwachtingen bij 
te sturen indien nodig. 

Een goed voorbereiding is het halve werk 

Niets zo vervelend dan halverwege een bijeenkomst nog snel wat kaartjes te moeten 
schrijven, een kopietje te moeten maken etc. Een training geven doe je nu eenmaal niet 
even tussendoor maar heeft je volle aandacht nodig. Zorg dus dat ruim vooraf alle 
materialen klaarliggen en je het verloop goed hebt doorgenomen. Heb je een assistent op 
de groep? Maak dan duidelijke afspraken over de taakverdeling en ieders rol. 

Heb er zin in! 

Een open deur natuurlijk; heb er zelf zin in, ben enthousiast, lach, ben vrolijk en 
optimistisch, strooi met complimentjes, …. Een training valt of staat nu eenmaal met de 
begeleider(s). Voor alle leerlingen is een trainer bij wie zij zich op hun gemak voelen 
belangrijk. En als die trainer compleet vertrouwen uitstraalt, er zin in heeft, straalt dit ook 
uit naar de deelnemers. Pep jezelf dus op voor aanvang van een bijeenkomst, zelfs al is het 
een keertje je dag niet. 

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. 

In het lesplan vindt je per onderdeel terug welk hoofdstuk, werkblad of welke 
samenvatting erbij hoort. We korten deze af tot H (hoofdstuk), WB (werkblad) en SV 
(samenvatting). 

Het les- en werkboek 
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Bij de training horen 4 powerpoint-presentaties, voor elke bijeenkomst één. Indien je hebt 
gekozen voor 8 bijeenkomsten, vind je in het draaiboek welke dia’s per bijeenkomst 
worden getoond. 

Als je werkt met een klein groepje, kun je ervoor kiezen samen op je laptop of computer 
mee te kijken naar het ondersteunende beeldmateriaal. Het fijnst werkt het natuurlijk met 
een beamer geprojecteerd op een scherm of witte muur. Mocht dit allemaal niet lukken, 
dan kun je er ook nog altijd voor kiezen om de dia’s uit te printen en aan elke deelnemer 
mee te geven, bv. door de dia’s aan de werkmap toe te voegen. 

Powerpoint presentatie 
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Draaiboek bijeenkomsten
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Deel 1 

Motivatie & Concentratie 

Doelstellingen 

• kennismaken en groepsafspraken
• hoe raak je gemotiveerd
• welke einddoelen en welke tussendoelen passen bij jou
• het nut van beloningen
• voordelen voor jezelf

Benodigdheden 

• Presentielijst met contactgegevens
• Drinken en koekjes voor in de pauze
• Werkmapje voor elke deelnemer (snelhechter of mapje met

werkboek)
• Powerpoint deel 1 met beamer en laptop
• Papier + schrijfmateriaal voor alle deelnemers
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Onderstaande lesplannen geven een samenvatting van de inhoud van de bijeenkomst. De 
dia-nummers verwijzen naar de bijbehorende powerpoint-presentatie.  

Lesplan op basis van 4 bijeenkomsten van 90 minuten 

Bijeenkomst 1: 

Dia-nr Inhoud Duur Les- en 
werkboek 

Werkvorm en 
hulpmiddelen 

1-4 Welkom en kennismaken 10 min Inleiding Uitleg, spel, groepsdiscussie 

5-10 Ik heb hier geen zin in 5 min H1 Uitleg en oefening 

11 Opdracht 10 min WB 1 Schrijfopdracht 

12-13 Goed voor later? 5 min H2 Uitleg 

14 Opdracht 10 min WB 2 Schrijfopdracht 

15 Hier doe ik het voor / 
successchema 

15 min H3, WB 3 Uitleg en opdracht in 
tweetallen of groepsgewijs 

16 Pauze 10 min 

17+18 Dealtjes sluiten en voor 
wat hoort wat 

5 min H 4,5,6 
WB 4,5 

Uitleg en groepsgesprek 

19 Opdracht 5 min H7, WB 6 Schrijfopdracht 

20 Smoesjes of slijmen 5 min H8 Uitleg en groepsdiscussie 

21 Afsluiting en huiswerk 10 min SV1 Groepsgesprek 

Totaal 
90 min 

Lesplan Deel 1 
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Lesplannen op basis van 8 bijeenkomsten van 45 minuten 

Bijeenkomst 1A: 

Dia-nr Inhoud Duur Les- en 
werkboek 

Werkvorm en 
hulpmiddelen 

1-4 Welkom en kennismaken 10 min Inleiding Uitleg, spel, groepsdiscussie 

5-10 Ik heb hier geen zin in 5 min H1 Uitleg en oefening 

11 Opdracht 10 min WB1 Schrijfopdracht 

12-13 Goed voor later? 5 min H2 Uitleg 

14 Opdracht 10 min WB 2 Schrijfopdracht 

22 Afsluiting en huiswerk 5 min - Groepsgesprek 

Totaal 
45 min 

Bijeenkomst 1B: 

Dia-nr Inhoud Duur Les- en 
werkboek 

Werkvorm en 
hulpmiddelen 

1-4 Welkom 5 min groepsgesprek 

15 Hier doe ik het voor / 
successchema 

15 min H3, Wb 3 Uitleg en opdracht in 
tweetallen of groepsgewijs 

17+18 Dealtjes sluiten en voor 
wat hoort wat 

5 min H 4,5,6 
WB 4,5 

Uitleg en groepsgesprek 

19 Opdracht 5 min H 7, WB 6 Schrijfopdracht 

20 Smoesjes of slijmen 5 min H 8 Uitleg en groepsdiscussie 

21 Afsluiting en huiswerk 10 min SV 1 Groepsgesprek 

Totaal 
45 min 
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Deel 2 

Plannen & organiseren 

Doelstellingen 

• Lesroosters en afkortingen
• Werkplek en boeken inpakken
• Het nut van plannen
• Weekplanner, dagplanner, weekoverzicht
• Langlopende opdrachten inplannen
• Toetsweken doorkomen

Benodigdheden 

• Presentielijst met contactgegevens

• Drinken en koekjes voor in de pauze

• Werkbladen voor elke deelnemer

• Kopieën van de weekplanner (3 per deelnemer)

• Kopieën van de 3 versies dagplanners

• Bingokaart voor iedere deelnemer (zie bijlage)

• Powerpoint deel 2 met beamer en laptop

• Papier + schrijfmateriaal voor alle deelnemers

• Eventueel flap-over + stiften (2 kleuren)
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worden. Dit is gauw voor veel leerlingen al duidelijk en kan als optioneel worden 
beschouwd. Indien gewenst, behandel je WB 10. 

Plannen, plannen, plannen (5 minuten) 

Leg het belang van plannen uit aan de hand van de vier feiten, zie hoofdstuk 14 en dia’s. 

Weekplanner (30 minuten) 

Gebruik de tekst hoofdstuk 15 om uit te leggen hoe de weekplanner te gebruiken en wat de 
planregels zijn. De deelnemers vullen in werkblad 12 en 13 de eigen planregels in (hoeveel 
dagen nemen zij als uitgangspunt voor het leren van een proefwerk of overhoring).  
Deel vervolgens voor iedere deelnemer 2 of 3 kopieën van werkblad 11.  Begeleid hen door 
het proces van het inplannen waarbij het eigen huiswerk voor de komende week (of 2 
weken) wordt ingepland op de weekplanner volgens de eigen planregels.  

Indien de training in twee delen wordt gegeven van 45 minuten, wordt de weekplanner 
alleen toegelicht en vullen de leerlingen zelf de planner in tussen de eerste en tweede 
bijeenkomst van onderdeel twee. Gedurende de tweede bijeenkomst kan worden 
doorsproken hoe dit ging, wat werkt en wat niet werkt. 

Noot: Tijdens het drukken van dit boek waren we nog bezig met ontwikkelen van onze 
digitale weekplanner. Check www.spectrumplanner.nl voor onze digitale versie van de 
SpectrumPlanner. Grote kans dat hij inmiddels af is, inclusief koppeling naar Magister! 

Pauze (10 minuten) 

Dagplanner (10 minuten) 

Behandel de werking van de dagplanner aan de hand van hoofdstuk 16 en de begeleidende 
dia’s. De deelnemers maken vervolgens, met gebruikmaking van de planregels, een 
dagplanning voor de eerstvolgende huiswerkdag in hun weekplanner. Vervolgens worden 
de ‘grote’ dagplanners uitgedeeld (WB 14). Zorg voor een stapeltje van de 3 verschillende 
versies zodat deelnemers er eentje kunnen kiezen. Ter oefening kunnen de deelnemers 
(indien de tijd dit toestaat) hierop nog 1 dagplanning maken.   
bij extra tijd kun je hoofdstuk 17 (weekoverzicht) bespreken en naar WB 15 verwijzen. 
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Bijeenkomst 3 

Studievaardigheden I 

Doelstellingen 

• je eigen leerstijl ontdekken

• aandacht en concentratie verbeteren

• hoe leer je woordjes

• begrijpend leren lezen

• leren samenvatten

• sleutelwoorden slim gebruiken

Benodigdheden 

• Presentielijst met contactgegevens

• Drinken en koekjes voor in de pauze

• Werkbladen voor elke deelnemer

• Powerpoint deel 3 met beamer en laptop

• Papier + schrijfmateriaal voor alle deelnemers

• Eventueel flap-over + stiften (2 kleuren)

• Eventueel materiaal voor het maken van woordkaartjes

• Kies er eventueel voor om de woordkaartjes vooraf te maken
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Reminder: geef regelmatig een energizer tussendoor, een ‘fake it till you make it’ momentje. 

Doe een powerpose met de groep, ga even lachen, zet een grappig filmpje op, doe een spelletje, 

dansje of zing een liedje. Herinner de deelnemers regelmatig aan een frisse, opgewekte 

houding om het brein wakker te houden. Leren gaat zo sneller en, bijkomend voordeel, de tijd 

gaat sneller voorbij! 

Welkom en Warming up (10 minuten) 

Bespreek kort de ervaringen van vorige week en laat deelnemers een samenvatting geven. 

Spel Spaghetti en gehaktballen 
De deelnemers gaan in een halve cirkel zitten. Elke deelnemer gaat recht tegenover de rest 
zitten. De groep probeert degene die tegenover hen zit, aan het lachen te krijgen door 
allerlei vragen te stellen, zo grappig / origineel / creatief mogelijk. De deelnemer in het 
midden mag alleen antwoorden met ‘spaghetti en gehaktballen’, zonder daarbij te lachen. 
Als hij tóch lacht, komt er een nieuwe deelnemer in het midden zitten. (Als degene in het 
midden na één of twee minuten niet gelachen heeft, wordt hij natuurlijk toch gewisseld).  

Indien je deze training geeft aan kinderen van de brugklas of uit de tweede klas, kun je 
wellicht een andere meer passende activiteit vinden. Alhoewel onze ervaring leert dat dit 
spel leuk blijft. 

Hoe leer jij (15 minuten) 

Behandel de theorie over leerstijlen aan de hand van de tekst hoofdstuk 20. Leg vervolgens de 
test uit die de deelnemers in het eigen werkboek (WB 18)  kunnen maken. Begeleid het scoren 
van de test in de groep. Het geeft een beeld van de voorkeurs-leerstijl. Bespreek tot slot de 
verschillende leerstijlen en nodig deelnemers uit eigen ervaringen te delen met de groep. Waar 
herkent iemand zich in, waarin niet, wat kun je van elkaar leren. 

Aandacht en concentratie (10 minuten) 
Bespreek de 7 tips uit hoofdstuk  21 met de deelnemers. Stimuleer een groepsdiscussie en het 
uitwisselen van ervaringen.  

Uitwerking deel 3 
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Deel 4 

Studievaardigheden II 

Doelstellingen 

• Bekend raken met Mindmappen

• Technieken om kennis uit je hoofd te leren

• De Romeinse kamer

• Getalvormen en getalrijmen

• Aanpak wiskunde opgaven

• Aanpak toetsen maken

Benodigdheden 

• Presentielijst met contactgegevens

• Drinken en koekjes voor in de pauze

• Werkbladen voor elke deelnemer

• Powerpoint deel 4 met beamer en laptop

• Papier + schrijfmateriaal voor alle deelnemers

• Eventueel flap-over + stiften (2 kleuren)

• A3 vellen voor het maken van een Mindmap

• Afscheidscadeautje voor iedere deelnemer

• Certificaat voor iedere deelnemer
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Reminder: geef regelmatig een energizer tussendoor, een ‘fake it till you make it’ momentje. 

Doe een powerpose met de groep, ga even lachen, zet een grappig filmpje op, doe een spelletje, 

dansje of zing een liedje. Herinner de deelnemers regelmatig aan een frisse, opgewekte 

houding om het brein wakker te houden. Leren gaat zo sneller en, bijkomend voordeel, de tijd 

gaat sneller voorbij! 

Welkom en Warming up (10 minuten) 

Bespreek kort de ervaringen van vorige week en laat deelnemers een samenvatting geven. 

Wie ben ik?  
Alle deelnemers krijgen een kaartje op de rug met daarop een naam van een bekend persoon, 
een dier, een voorwerp,… Door vragen te stellen aan de andere spelers probeer je erachter te 
komen wie of wat men voorstelt. Heb je één  vraag aan een speler gesteld, dan wandel je na 
het antwoord door naar een volgende speler.  
Je mag alleen antwoorden met ja of nee.  
differentiatie: Afhankelijk van de sfeer en leeftijd in de groep kun je voor een andere activiteit 
kiezen. 

Mindmappen (15 minuten) 

Geef uitleg conform H 25 en dia’s over wat Mindmappen is en waarvoor je het kunt gebruiken. 
Begeleid de deelnemers stap voor stap bij het maken van een eigen, simpele Mindmap (WB 21) 
Sta tot slot niet te lang stil bij de uitleg over digitaal Mindmappen. Volsta met het verwijzen 
naar het boek voor uitleg.  

Inbeelden en uit je hoofd leren (5 minuten) 

Bespreek de theorie uit de hoofdstukken 26 en 27: Inbeelden en uit je hoofd leren. Gebruik de 
dia’s ter ondersteuning. Nodig de deelnemers uit eigen ervaringen te delen of eerste gedachten 
te formuleren bij een nieuwe dia.   
WB 22 is een werkblad om een Mindmap van dit hoofdstuk te maken. Dit kunnen de kinderen 
eventueel thuis doen.  Je kunt er ook voor kiezen het volgende onderdeel over te slaan en WB 
22 tijdens de training te maken. 

Pauze (10 minuten) 

Uitwerking deel 4 
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Romeinse kamer (15 minuten) 

Een geheugentechniek die voor de meeste deelnemers nieuw is. Besteed rustig aandacht aan 
dit onderdeel (hoofdstuk 28)  zodat iedereen de kans krijgt een eigen kamer te bedenken. In 
WB 23 ontwerpen de deelnemers hun kamer. Eenmaal een eigen kamer bedacht, blijft deze in 
het geheugen voor jaren.  
Differentiatie: Sla dit onderdeel over en besteed extra aandacht aan een ander onderwerp. 
Bijvoorbeeld WB 22. 

Getalvormen en getalrijmen (10 minuten) 

In principe is er tijdens dit laatste deel geen tijd meer om uitgebreid te oefenen met 
getalvormen en getalrijmen (bijlage). Beperk je tot het uitleggen van de technieken. En verwijs 
naar werkblad 24, 25 en 26. 

Wiskunde opgaven (5 minuten) 

Loop hoofdstuk 31 door samen met de deelnemers. Bespreek het stappenplan kort. 
Enthousiasmeer deelnemers thuis te gaan oefenen. 

Toetsen maken (10 minuten) 
De belangrijkste les is natuurlijk dat je de vraag goed moet lezen (hoofdstuk 32). Om dat te 
ervaren maken de deelnemers een kort testje (WB 27). Je geeft hier 5 minuten voor (na een 
paar minuten kun je de test al afbreken, het punt is dan al wel gemaakt).  Vervolgens 
besprek je samen met de deelnemers de tips voor het maken van toetsen met meerkeuze 
vragen dan wel open vragen aan de hand van hoofdstuk 33 en 34.  

Afsluiting (15 minuten) 

De trainers delen voor ieder een certificaat uit: afhankelijk van de groep kun je ervoor 
kiezen om hier al dan niet een officieel momentje van te maken en de diploma’s echt uit te 
reiken. Leuk is wanneer je tegelijk een klein cadeautje aanbiedt, bv. een smiley-
sleutelhanger of iets anders positiefs. Bij winkels als de Action of de Xenos vind je vaak 
leuke, goedkope aardigheidjes. Een persoonlijk kaartje met een laatste tip of zeurfeit is ook 
een mooi afscheid.  

Kies tot slot voor een afsluitrondje met vragen zoals ‘wat vond je ervan, wat heb je geleerd, 
wat vond je leerzaam/ wat niet, wat ga je vooral toepassen’ etc (hoofdstuk 35).  Bespreek 
tips hoe je het geleerde verder kunt oefenen. Besteed aandacht aan de vraag bij wie je 
terecht kunt wanneer je hulp bij je huiswerk nodig hebt.  

Sluit af met dikke complimenten! 

inkijkexemplaar




