
Inkijken in .... 



Bikkels in de dop 

Meer zelfvertrouwen, beter over jezelf denken en relaxter zijn in 
nieuwe situaties. Dat is de kern van onze weerbaarheidstraining voor 
kinderen. De kinderen leren beter voor zichzelf op te komen met de 
hulp van Bikkelboy Bob, Pieper Piet, Woeste Wilma en Chill Bill. Welk 
typetje met welke bijbehorende gedachten en gedragingen is handig 
in welke situatie?

Bikkels in de Dop is een weerbaarheidstraining voor kinderen van 8 
tot 12 jaar. Met een klein groepje kinderen gaat de therapeut, coach of 
orthopedagoog intensief aan de gang met de methode. De kinderen 
leren ‘Nee’  zeggen en omgaan met kritiek. Ze leren de drie Bikkeltips 
beheersen: stevige houding, rustige stem en de blik vooruit!Steeds 
komen de relaties tussen gebeurtenissen, gedachten, gevoelens, 
gedragingen en gevolgen terug.

De trainingen bestaan uit 6 wekelijkse bijeenkomsten van 1,5 uur per 
keer (tevens aan te passen naar 9 bijeenkomsten van 1 uur)  De  
training omvat een volledig uitgewerkt programma bestaande uit 
een handleiding, een prentenboek (lesboek) en een BikkelDoeboek 
(werkboek).

Ouders worden actief betrokken middels ouderbrieven met handige 
tips en handvatten uit het BikkelDoeBoek. Ook voor leerkrachten is 
er een info-pakket zodat zij in de klas het juiste gedrag kunnen 
bekrachtigen. Bikkels in de dop is te gebruiken als groepstraining 
maar is ook geschikt als individueel traject.



Doelstellingen Bikkels in de dop

Bijeenkomst 1 

• Deelnemers leren elkaar kennen
• Deelnemers voelen zich veilig en kennen de groepsafspraken
• Deelnemers hebben eigen doelstellingen geformuleerd
• Deelnemers zijn zich bewust van verschillen, wat maakt dat mensen op

verschillende manieren reageren
• Deelnemers hebben kennisgemaakt met Paula en Bob
• De begrippen Piep-gedachte en Bikkelgedachte zijn geïntroduceerd
• Deelnemers kunnen een stevige en een onzekere houding aannemen
• Deelnemers zijn zich bewust van de invloed van je houding op

gedachten en vice versa.

Bijeenkomst 2 

• Deelnemers kennen het verschil tussen gezonde en ongezonde spanning
• Deelnemers weten wat Bikkeldenken inhoudt (relativeren)
• Deelnemers maken kennis met het G-schema
• Deelnemers zijn zich bewust van de invloed van gedachten
• Deelnemers kunnen gedachten aan gevoelens koppelen
• Deelnemers weten hoe je gevoelens bij een ander kunt herkennen

Bijeenkomst 3 

• Deelnemers oefenen met verschillende houdingen
• Deelnemers zijn zich bewust van eerste indrukken
• Deelnemers kunnen oogcontact maken tijdens een gesprekje
• Deelnemers zijn zich bewust van hun stemgebruik
• Deelnemers kennen de regels om een praatje te maken
• Deelnemers kennen het verschil tussen plagen en pesten

Bijeenkomst 4 

• Deelnemers herkennen lichaamssignalen wijzend op stress en spanningen
• Deelnemers oefenen met ontspannen middels een ontspanningsoefening
• Deelnemers hebben een eigen plan met ontspanningsmogelijkheden gemaakt
• Deelnemers begrijpen hoe je Piep-gedachten kunt uitdagen en kunt omzetten

naar Bikkelgedachten
• Deelnemers oefenen met kritiek krijgen



Doelstellingen Bikkels in de dop

Bijeenkomst 5 

Bijeenkomst 6 

• Deelnemers oefenen om eigen leersituaties om te zetten naar een nieuwe aanpak met
Bikkelgedachten

• Deelnemers hebben geoefend met het negeren van pestgedrag
• Deelnemers oefenen met kritiek geven en kritiek krijgen
• Deelnemers denken na over verschillende manieren van stevig opkomen voor jezelf
• Deelnemers leren kiezen voor de meeste handige manier van opkomen voor jezelf
• Deelnemers oefenen met opkomen voor jezelf

• Deelnemers leren op een stevige manier nee zeggen
• Deelnemers leren reageren op nee op een stevige manier
• Deelnemers oefenen met laatste leerpunten
• Deelnemers sluiten de training met een goed gevoel af!



Het lesboek:





Het werkboek:





De handleiding:





Het leerkrachtpakket:



Powerpoint presentaties




