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Introductie
Beste geïnteresseerde!
Voor u ligt het inkijk-materiaal van het BikkelLesProgramma voor het primair
onderwijs: een inkijkje in het programma voor ieder leerjaar, van groep 1 t/m groep 8.
Let op: in deze map vindt u alleen lesmaterialen voor gebruik in de klas. Voor een inkijkje in het
therapeutisch materiaal (in te zetten voor kleine groepjes) vraagt u de inkijk-map van het
therapeutische trainingsprogramma aan.

Een kort overzicht…
Het Bikkelprogramma voor basisscholen bestaat uit 6 verschillende lesprogramma’s.
Tezamen in te zetten als doorgaande lijn of kies voor één of meer programma’s:

Bikkelprogramma Focus
Bikkeltjes met lef

Bikkels in de dop

Koele Bikkels

Huiswerk Bikkels

Brugklas Bikkels

- Weerbaarheid
- Sociale vaardigheden

- Weerbaarheid

- Weerbaarheid
- Verminderen faalangst

- Plan- en studievaardigheden

- Weerbaarheid
- Overstap middelbaar onderwijs

Therapeutische
versie
4-7 jaar

120 lessen van
5-20 min

10 bijeenkomsten
van 60 min

Groep 3+4

6-9 jaar

150 lessen van
5-20 min

7 bijeenkomsten
van 90 min

Groep 5+6

8-12 jaar

50 lessen van
5-20 min

7 bijeenkomsten
van 90 min

Groep 7

8-12 jaar

16 lessen van
30 min

4 x 90 min of
8 x 50 min

Groep 7+8

10-12 jaar

20 lessen van
30-40 min

4 x 90 min of
8 x 50 min

Groep 8

11-12 jaar

24 lessen van
20-30 min

7 bijeenkomsten
van 90 min

4 – 12 jaar

Bikkels pakken door

- Weerbaarheid

Klassikale
versie
Groep 1+2

Waaruit bestaat een Lesprogramma?
Bij ieder lesprogramma hoort een uitgebreide handleiding met concrete lesactiviteiten
voor de leerkracht, een voorleesboek of lesboek voor de leerkracht en werkboeken
voor de leerlingen (digitaal of tegen meerprijs hard-copy bij te bestellen). Daarnaast
ontvangt u ondersteunend lesmateriaal zoals powerpoint presentaties, lesposters en
beloningslijsten. Voor het informeren en betrekken van ouders ontvangt u een readyto-use ouderpakket welke u eenvoudig digitaal kunt invoegen in uw schoolbulletin.

Introductie en scholing van het team
Het Bikkelprogramma is eenvoudig, zonder uitgebreid scholingstraject te implementeren binnen iedere school, visie en gebruikte methodieken. Voor draagkracht binnen
het team bieden wij verschillende (korte) trajecten aan bestaande uit informatiebijeenkomsten en/of trainingen. De trainingen kunnen verzorgd worden door een
eigen interne medewerker, door ons hiertoe bijgeschoold. Indien gewenst kunnen wij
natuurlijk ook op locatie een introductietraining en een implementatietraining
verzorgen.
Ook voor het inpassen binnen het sociaal veiligheidsplan bieden wij kant-en-klare
templates of invul-workshops aan. Wij denken graag samen met u mee wat binnen
uw school van toepassing is.

Preventief en curatief
Onderscheidend aan het Bikkelprogramma© is, dat er zowel preventief als meer
curatief gewerkt kan worden.
•

Naschoolse (preventieve) Bikkelclubjes om spelenderwijs en laagdrempelig
een boost zelfvertrouwen te krijgen

•

Een klassikale (preventieve) lesmethode voor de leerkracht in de klas

•

Een therapeutische (curatieve) training voor de psycholoog, kindercoach of
intern begeleider om in kleine groepje intensief aan de vaardigheden te
werken

Preventief – naschoolse clubjes
Kinderen van nu worstelen steeds vaker met zelfvertrouwen en veerkrachtig omgaan
met tegenslagen en teleurstellingen. Alle complimentjes en schouderklopjes ten spijt, is
deze prestatiedruk voor veel kinderen fnuikend voor het zelfvertrouwen. Bij de
BikkelClubjes komende de kinderen zes aaneensluitende weken bij elkaar om op een
speelse manier aan het zelfvertrouwen en veerkracht te werken. Ouders worden
meegenomen in het proces door een uitgebreid naslagwerk of een optionele, aanvullende
oudermodule. Veel scholen faciliteren een ruimte op hun school voor deze clubjes.

Preventief – klassikaal
Een vaardigheid groeit, omdat je er aandacht aan schenkt en ermee oefent. Gedrag
ontwikkelt, doordat je er grip op krijgt en oefent. Bij het Bikkelprogramma gaan wij uit
van de growth mindset: van proberen kun je leren.
Dit geldt bij rekenen, taal maar ook op het gebied van faalangst, weerbaarheid, sociale
vaardigheden, studievaardigheden en gezond gedrag. Dit betekent dat je hier niet pas
aandacht aan schenkt als het probleem er is, maar preventief.
Alle leerlingen binnen het onderwijs zijn hierbij gebaat. Vanuit die overtuiging zijn de
preventieve Bikkellesprogramma’s ontwikkeld.

Curatief – therapeutisch
Naast de aandacht die klassikaal aan de verschillende doelen wordt besteed, hebben
sommige kinderen méér nodig. Bij hen bestaan er al zorgen op het gebied van
weerbaarheid, zelfvertrouwen, omgaan met emoties en/of de sociale omgang met
anderen. Voor die kinderen zijn de curatieve/ therapeutische trainingen bedoeld.
De trainingen worden binnen therapeutische praktijken gegeven door psychologen,
orthopedagogen en kindercoaches. Binnen het onderwijs kan worden gekozen om de
therapeutische training parallel aan de klassikale lessen te laten lopen of los van elkaar.
De trainer binnen een school is vaak een intern begeleider, gespecialiseerde leerkracht of
schoolpsycholoog.

Theoretische onderbouwing

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
gehele 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 zowel de preventieve lesprogramma’s (klassikale versie)
als de curatieve trainingen (therapeutische versie).
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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);
9

-

kinderen gebruiken een of meerdere manieren om te ontspannen (ademhaling en
spierontspanning, terugtellen, plezierige gedachte i.o.).
Doen- Versterking vaardigheden 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 afwijzingen en
gemene afwijzingen
- kinderen negeren negatief of pestgedrag.
Doen- Versterking sociale vaardigheden:
- kinderen hebben handvatten om adequaat in te voegen in een groep
- Kinderen zijn zich bewust van de negatieve invloed van anderen buitensluiten en de
positieve gevolgen van de stelling ‘iedereen mag meedoen’
- 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.
Leren- Versterking vaardigheden voor huiswerk en school:
- 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.
Weten- Vergroting kennis over het verband tussen cognities, emoties, houding en
gedrag:
- kinderen hebben kennis over houding, denken, voelen en doen.
Niet alle subdoelen komen in elke Bikkeltraining of Bikkellesprogramma aan de orde.
Zie hieronder en het onderdeel ‘Doelen en resultaten’ voor een nadere differentiatie van
de subdoelen per training of lesprogramma.

3 Doelgroep
3.1 Programma in de klas voor alle kinderen en (groeps)training
voor kwetsbare kinderen
De Bikkellesprogramma’s kunnen worden uitgevoerd in klassen voor alle kinderen van
4 tot 18 jaar van de betreffende klas / school. Daarnaast zijn er (groeps)trainingen voor
kinderen van 4 tot 18 jaar met lage sociaal emotionele weerbaarheid, weinig
zelfvertrouwen en/of gebrekkige emotieregulatie. Hierdoor ervaren zij problemen in de
omgang met anderen (o.a. inadequaat reageren in conflictsituaties) en/of lopen zij vast
in contact met anderen en hun ouders/opvoeders en/of ontwikkelen zij een negatief
zelfbeeld.
De inhoud van de Bikkellesprogramma’s en de Bikkeltrainingen is per onderdeel
grotendeels overeenkomstig voor wat betreft inhoud en thematiek. Een lesprogramma
kent meer en kortere bijeenkomsten dan het overeenkomstige trainingsprogramma. Er
kan dus vaker worden geoefend. In een trainingsprogramma kan echter meer intensief
geoefend worden vanwege de kleinere groepsgrootte.
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3.2 Leeftijdsspecifieke inhoud
Bikkels heeft verschillende Bikkellesprogramma’s en Bikkeltrainingen; de programma’s
en trainingen hebben een leeftijdsspecifieke invulling. De doelstelling is voor de
afzonderlijke Bikkellesprogramma’s en Bikkeltrainingen zo goed als dezelfde, de
subdoelen kennen enkele inhoudelijke en leeftijdsspecifieke accenten.

4 – 12 jaar:
Bikkelprogramma
Bikkeltjes met lef
Bikkels pakken door
Bikkels in de dop
Koele Bikkels
Huiswerk Bikkels*
Brugklas Bikkels

Klassikale
versie

Therapeutische
versie

Groep 1+2

4-7 jaar

Groep 3+4

6-9 jaar

Groep 5+6

8-12 jaar

Groep 7

8-12 jaar

Groep 7+8

10-12 jaar

- Weerbaarheid
- Overstap middelbaar onderwijs

Groep 8

11-12 jaar

Focus

Klassikale
versie

Therapeutische
versie

Brugklas

12-14 jaar

Brugklas

12-14 jaar

Focus
- Weerbaarheid
- Weerbaarheid
- Sociale vaardigheden
- Weerbaarheid
- Weerbaarheid
- Verminderen faalangst
- Plan- en studievaardigheden

12 – 18 jaar:
Bikkelprogramma
Huiswerk Bikkels*

- Plan- en studievaardigheden

Brugklas Bikkels

- Weerbaarheid
- Overstap middelbaar onderwijs

Koele Bikkels

- Weerbaarheid
- Verminderen faalangst

Bikkels aan de top
Examen Bikkels

- Weerbaarheid
- Weerbaarheid
- Verminderen examenvrees

Onderbouw
12-15 jaar
Middenbouw
nvt

12-15 jaar

nvt

16-18 jaar

*Huiswerk Bikkels is niet gericht op sociaal-emotionele weerbaarheid en valt gezien de afwijkende
doelstelling in enige mate buiten de trainingen en lesprogramma’s waarover in dit document verder
gesproken wordt.

4
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5 Theoretische onderbouwing
De theoretische achtergrond van Bikkels bestaat uit de sociale en cognitieve leertheorie
en de daarop gebaseerde cognitief gedragstherapeutische aanpak.

5.1 Sociale leertheorie
Kinderen, jongeren en ook ouders nemen gedrag over van anderen: van hun ouders,
broers en zussen, vrienden, klasgenoten, maar ook van pop- en tv-sterren. De sociale
leertheorie gaat ervan uit dat gedrag geleerd wordt door het zien van (consequenties
van) gedrag van belangrijke personen (modellen) uit de omgeving (Bandura, 1977).
Door het aanschouwen van de opbrengsten (consequenties) van dat modelgedrag, kan
een persoon gemotiveerd worden tot het vertonen van soortgelijk gedrag (‘modeling’).
Er zijn verschillende aspecten die van invloed kunnen zijn op modeling:
-

-

-

het zien van opbrengsten: individuen leren door het zien van mogelijke gevolgen
van bepaald gedrag. Dit heeft een aantal functies: informatie verstrekken (wat levert
het op?), motiveren (aanzetten tot hetzelfde gedrag) en respons verhogen (zorgen
dat het gedrag ook werkelijk wordt vertoond). Op basis van de geobserveerde relatie
tussen bepaald gedrag en de opbrengsten, heeft de persoon de verwachting dat dit
gedrag hem bepaalde opbrengsten zal opleveren.
overeenkomst in eigenschappen tussen model en observant: als iemand inschat
veel op het model te lijken, is de verwachting positiever.
aantrekkelijkheid en nabijheid van het model: wanneer kinderen of jongeren
iemand leuk, ‘aantrekkelijk’ of belangrijk vinden, imiteren ze deze persoon eerder
dan een persoon die deze kenmerken niet heeft. Een sportieve jongere heeft vaak
een sterkere modelfunctie dan de beste leerling van de klas. Ook nabijheid speelt een
rol: een persoon wordt eerder als model gebruikt wanneer het kind, de jongere of de
ouder zich verwant voelt met deze persoon.
vertonen van gedrag door meerdere personen: het zien van het gedrag door
meerdere, ‘gevarieerde’ modellen is effectiever dan het vertonen van het gedrag
door één model.

Sociaal leren staat in de Bikkellesprogramma’s en Bikkeltrainingen centraal in de vorm
van het gebruik van de typetjes (Bikkel, Pieper, Woesteling en Chiller). Deze staan
symbool voor verschillende gedragingen; de verschillende opbrengsten van deze
gedragingen worden veelvuldig getoond.
Daarnaast staan leerkrachten en trainers en ook ouders model voor de kinderen en
jongeren en de kinderen/jongeren voor elkaar.

5.2 Cognitieve leertheorie
Een belangrijk uitgangspunt in de cognitieve leertheorie is dat wat individuen voelen en
hoe ze zich gedragen, bepaald wordt door wat zij denken. Dit wordt gedemonstreerd is
het model van Beck (1999; zie figuur 1).
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Kernovertuigingen
Leefregels
Automatische Gedachten
Gebeurtenis

Gevoelens

Gedrag

Gevolgen

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.
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In een cognitief-gedragstherapeutische aanpak worden irrationele cognities uitgedaagd
en leren jeugdigen vanuit een ander perspectief naar dezelfde situatie te kijken en leren
ze op een andere manier te reageren. Uit onderzoek naar de behandeling van
angststoornissen blijkt dat blootstelling aan angstige situaties, gecombineerd met
ontspanningstechnieken, kinderen kan helpen om te gaan met spanning. Cognitieve
technieken kunnen het kind daarnaast helpen om een gevoel van controle over de
situatie te krijgen. In de behandeling van stemmingsstoornissen staat meestal het
aanpakken van negatieve gedachten of denkfouten centraal. Daarnaast leert het kind
vaak probleemoplossende en sociale vaardigheden en wordt er aandacht besteed aan
sociale steun (Van Rooijen & Ince, 2013). Enkele therapeutisch interventies gericht op
vermindering van angst die gebruik maken van deze principes hebben positieve effecten
laten zien in effectstudies: De Dappere Kat1 en Denken + Doen = Durven2.

6 Ontwikkeling van het Bikkelprogramma
6.1 Elementen uit andere programma’s
Bij de ontwikkeling van Bikkels is gebruik gemaakt van elementen uit enkele
programma’s gericht op versterking van cognitieve en sociale vaardigheden bij kinderen
en/of jongeren.
6.1.1 Bang zijn voor andere kinderen
In het programma ‘Bang zijn voor andere kinderen’ worden bang zijn en angst in de
omgang met andere kinderen opgevat als een uiting van lage competentieverwachting.
Het programma probeert bij deze sociaal incompetente kinderen de persoonlijke
competentieverwachting te verhogen in 21 wekelijkse therapeutische sessies. Men
werkt in kleine groepjes van 6 kinderen. De behandeling richt zich op het aanleren van
effectief sociaal gedrag, het verminderen van angst en verandering in denkwijze en
denkinhouden. Effectonderzoek laat positieve effecten zien op o.a. ervaren angst in
sociale situaties, assertiviteit en acceptatie door klasgenoten.3

1

'De Dappere Kat' is een individuele cognitieve gedragstherapie voor kinderen van 8 -18 jaar met een
angststoornis. Doel is angststoornissen te verhelpen. In 12 wekelijkse bijeenkomsten wordt het kind in
toenemende mate blootgesteld aan de beangstigende situatie. Tussen de bijeenkomsten door oefent het kind
middels huiswerkopdrachten met nieuw gedrag om met zijn angst om te gaan.
2
‘Denken + Doen = Durven’ is een cognitief - gedragstherapeutisch protocol voor de behandeling van
angststoornissen bij kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar (Bögels, 2008; Peijnenburg & Bögels, 2008). Het
programma bestaat uit een groepstherapie van acht sessies van anderhalf uur, drie sessies voor ouders en een
werkboek met allerlei thuisopdrachten.
3
Effectonderzoek met follow-up na vijf maanden onder 102 kinderen verdeeld over een experimentele en
controlegroep toont positieve effecten van de interventie aan. Effecten zijn gevonden op onder meer ervaren
angst in sociale situaties, assertiviteit en acceptatie door klasgenoten (Blok, Prins, Sergeant, Ringrose &
Brinkman, 1996).
De erkenning van de interventie Bang zijn voor andere kinderen bij de Erkenningscommissie Interventies is
verlopen. De ontwikkelaar heeft ervoor gekozen de interventie niet in te dienen voor herbeoordeling, omdat er
inmiddels betere interventies beschikbaar zijn voor sociaal angstige kinderen.
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6.1.2 VRIENDEN
‘VRIENDEN’ is een individuele of groepsinterventie voor jeugdigen van 7 tot en met 16
jaar die last hebben van angststoornissen en depressieve klachten. Het programma leert
in tien bijeenkomsten vaardigheden en technieken aan om de angst of depressie aan te
pakken. Voor de ouders zijn er vier bijeenkomsten. VRIENDEN kan ook als
preventieprogramma worden ingezet, bijvoorbeeld op school. ‘VRIENDEN’ is door de
Erkenningscommissie Interventies erkend als ‘theoretisch goed onderbouwd’.4
6.1.3 Spelend leren, leren spelen
Spelend leren, leren spelen is een gedragstherapeutische trainingsmethode voor
kinderen met problemen in het contact met leeftijdsgenoten. Bijvoorbeeld kinderen die
gepest worden of zelf pesten, kinderen zonder vrienden, kinderen die zichzelf
overschreeuwen of juist teveel hangen aan volwassenen. De methode bedoeld voor
kinderen van 8 tot en met 12 jaar. De training bestaat uit 16 zittingen voor de 6
deelnemende kinderen, 4 ouderbijeenkomsten en geregeld overleg met de leerkracht. Er
is geen onderzoek bekend naar de effecten van dit programma.
6.1.4 Je bibbers de baas
'Je bibbers de baas' is een cognitief gedragstherapeutisch programma voor kinderen uit
de bovenbouw van het basisonderwijs met faalangst. Het programma duurt ongeveer 20
weken en bestaat uit tien groepsbijeenkomsten van 1,5 uur waarin kinderen
vaardigheden leren om met hun faalangst om te gaan. Naast deze groepsbijeenkomsten
zijn er ouder- en leerkrachtbijeenkomsten, waarin zij informatie en handvatten
aangereikt krijgen. ‘Je bibbers de baas’ is door de Erkenningscommissie Interventies
erkend als ‘theoretisch goed onderbouwd’.5
6.1.5 DENKEN+DOEN=DURVEN
'Denken + Doen = Durven' is een cognitief gedragstherapeutisch programma voor
jeugdigen van 8-18 jaar met als doel angststoornissen te verhelpen. In twaalf wekelijkse
bijeenkomsten wordt de jeugdige nieuw gedrag geleerd om met zijn of haar angst om te
gaan. Tussen de bijeenkomsten door oefent de jeugdige met huiswerkopdrachten.
Daarnaast zijn er drie bijeenkomsten voor de ouders. 'Denken + Doen = Durven' is door
de Erkenningscommissie Interventies erkend als ‘Effectief volgens goede aanwijzingen’.6

4

Uit Nederlandse onderzoek (met matige bewijskracht) blijken positieve effecten ten aanzien van de doelen
van de interventie. Verder is er buitenlands onderzoek naar FRIENDS, het Australische programma waarvan
VRIENDEN de vertaling is. Dit onderzoek laat positieve effecten zien, niet alleen bij de toepassing van FRIENDS
als preventieprogramma, maar ook als behandelprogramma.
5
Uit een onderzoek van zeer beperkte omvang (n=6; voormeting en interview na afloop en na een jaar) blijkt
dat de deelnemers na de training minder last hebben van faalangst en vermijdingsgedrag. De training bleek een
na-ijleffect te hebben: een jaar na de training hadden de deelnemers nog minder last van hun faalangst dan
direct na afloop van de training. Vanwege het zeer kleine aantal kinderen dat bij het onderzoek betrokken was,
kan slechts gesproken worden van tendensen (Zalm-Grisnich, 2012).
6
“Onderzoek geeft goede aanwijzingen dat de interventie effectief is voor de behandeling van
angststoornissen bij kinderen van 8-18 jaar en eveneens effect heeft op kwaliteit van leven, sociaal (ASSgerelateerd) gedrag en algemeen probleemgedrag.” (Uitgebreide beschrijving van de interventie, uit de
databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJi, d.d. 29-12-2016.)
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6.2 Vergelijking met de Kanjertraining
Er bestaan diverse trainingen of lesprogramma’s met min of meer overeenkomende
doestellingen als het Bikkelprogramma. Een aantal schoolgerichte programma’s zijn
bijvoorbeeld Rots-en Water, Kiva en Kanjertrainingen. Met alle programma’s zijn
duidelijke verschillen maar ook enkele overeenkomsten te benoemen. Wij lichten
hieronder Kanjertrainingen uit gezien de overeenkomsten voor wat betreft doelgroep,
doorgaande lijn en setting (zowel school als hulpverlening).
De overeenkomsten tussen Kanjertrainingen en het Bikkelprogramma, zijn voornamelijk
te vinden op de volgende gebieden:
- brede doelgroep qua leeftijd (Kanjertraining: 4-16 jaar; Bikkels: 4-18 jaar);
- vergelijkbare doelstelling (doelstelling van de Kanjertraining is het stimuleren van
sociaal vaardig gedrag en het voorkomen of verminderen van sociale problemen
zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag);
- een preventief aanbod voor alle leerlingen van een klas en een curatief aanbod voor
kinderen/jongeren in kleinere groepen: het programma wordt schoolbreed ingezet
in het onderwijs met wekelijkse klassikale lessen en wordt ook gegeven binnen
psychologische praktijken.
- De aanpak van beide programma’s komen ook tot uiting in leerkrachtgedrag,
schoolbeleid en ouderparticipatie.
Er zijn ook duidelijke verschillen:
- De Kanjertraining vraagt een grote investering in tijd en kennis van
onderwijskrachten en/of hulpverleners. Bij het Bikkelprogramma valt de benodigde
investering aanzienlijk lager uit.
- De Kanjertraining richt zich voornamelijk op het voorkomen en verminderen van
externaliserend probleemgedrag. Het Bikkelprogramma richt zich naast
externaliserend probleemgedrag tevens op het voorkomen en verminderen van
internaliserende problemen en het vergroten van weerbaarheid.
- De aanpak van Kanjertraining is gebaseerd op de sociale informatiewerkingstheorie.
Het Bikkelprogramma is gebaseerd op zowel de cognitieve als sociale leertheorie.
- De Kanjertraining maakt voor verschillende soorten gedrag gebruik van petjes (wit
(te vertrouwen), rood (humoristisch), geel (rustig, vriendelijk) en zwart (stoer), Het
Bikkelprogramma maakt gebruik van typetjes (een ‘Bikkel’, een ‘Pieper’, een
‘Woesteling’ of een ‘Chiller’).

7 Programmaonderdelen en werkzame elementen
7.1 Programmaonderdelen
Onderdelen die in alle Bikkellesprogramma’s en Bikkeltrainingen terugkomen, zijn:
- kennis (vergroting kennis over het verband tussen cognities, emoties, houding en
gedrag middels psycho-educatie);
- stevig staan, kijken en klinken (versterking weerbare houding);
- stevig denken (versterking positief denken en zelfvertrouwen, helpende gedachten);
- stevig doen (versterking sociale vaardigheden en vaardigheden weerbaarheid);
- ontspanning (versterking emotieregulatie, even rustig worden).
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7.2 Werkzame elementen
Een werkzaam element is een identificeerbaar onderdeel van een methodiek of
interventie dat op zichzelf of in samenhang met andere elementen van invloed kan zijn
op het resultaat. Werkzame elementen zijn concrete methodische acties die een
professional – vaak binnen een groter geheel – inzet om een bepaald doel te halen of een
bepaalde verandering te bewerkstelligen (Spanjaard e.a., 2015).
In de verschillende varianten van het Bikkelprogramma worden de volgende werkzame
elementen (technieken en strategieën) ingezet:
- fysieke oefeningen: versterken bewustzijn en gebruik van lichaamshouding (zoals
stevig staan en oogcontact) en stemgebruik;
- gedachten uitdagen en vervangen: negatieve/niet-helpende (‘piep’)gedachten
vervangen door positieve/helpende (‘bikkel’)gedachten;
- 5G-model: (vanaf 8 jaar) uitleg, oefeningen en zelfregistratieopdrachten met 5Gschema’s;
- (stress)thermometer: (vanaf 8 jaar) uitleg, oefening en zelfregistratie-opdrachten;
- ontspanningsoefeningen (ademhaling, spierontspanning, terugtellen, plezierige
gedachte);
- kwaliteitenspel;
- model staan / voordoen van weerbaar en sociaal gedrag;
- positieve feedback op inzet en op adequate toepassing van weerbaar en sociaal
gedrag;
- werken met drie types: ‘Bikkel’ (voor assertief gedrag), ‘Pieper’ (subassertief
gedrag), ‘Woesteling’ (agressief assertief). Daarnaast symboliseert ‘Chiller’ rust
vinden voordat je reageert (emotieregulatie);
- (zoeken naar) gedragsalternatieven;
- vaardigheden bespreken en oefenen (o.a. grenzen aangeven, omgaan met kritiek,
plagen en pesten, gesprekje beginnen, complimentje geven/ontvangen);
- huiswerkopdrachten voor kinderen/jongeren (kleuropdrachten, herhaling uitleg,
zelfobservatie);
- contactmomenten met ouders aan het begin, halverwege en aan eind van het de
groepstraining (bij LEF bij elke bijeenkomst) / ouderbijeenkomsten bij het
lesprogramma.
- feedbacksysteem voor ouders om kinderen te bekrachtigen voor toepassing van
geleerde vaardigheden (tot 12 jaar);
- tussentijdse ouderbrieven om ouders te informeren over inhoud van de
bijeenkomsten of lessen en te stimuleren het geleerde te versterken.
De meeste van deze technieken en strategieën worden ook gebruikt in andere
programma’s die zich richten op beïnvloeding van cognities en gedrag bij kinderen en
jongeren en zijn daarbij onmisbare onderdelen van het programma.
De technieken en strategieën staan – in andere bewoordingen – ook beschreven in de
voorlopige taxonomie van werkzame elementen in de zorg voor jeugd (Veerman,
Spanjaard & Van Yperen, 2015).
7.3 Werkzame elementen in de praktijk
De mensen die in de praktijk werken met het Bikkelprogramma zijn hierover
enthousiast. Zowel vanuit de hulpverlening (psychologen, orthopedagogen en
kindercoaches) als vanuit het onderwijs (leerkrachten, intern begeleiders en
17

schoolleiders) als rechtstreeks vanuit de ouders/opvoeders worden positieve resultaten
geconstateerd.
De volgende ervaringen worden genoemd:
- De toon en vorm van het materiaal is eigentijds. Niet belerend, geen 'lesjes', maar
vlot, no-nonsens en in dagelijkse spreektaal. De taal en voorbeelden spreken aan en
sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen. Het materiaal is mooi en kleurrijk
vormgegeven.
- De typetjes (Bikkel, Pieper, Woesteling en Chiller) komen steeds weer terug. De
bijbehorende leesboeken zijn op school en thuis door ouders voor te lezen. De
transfer komt als het ware vanzelf tot stand. Kinderen herkennen de typetjes
makkelijk en in de praktijk blijkt dat de transfer naar gezin en school en het
betrekken van ouders en leerkrachten versterkt worden door het gebruik van de
typetjes. De typetjes worden onderdeel van het dagelijkse
gezinsleven/schoolgebeuren. In plaats van benoemen dat je uit boosheid reageert,
'nam Woeste Wilma het even over'. Ben je erg overstuur? Dan eerst even een tip van
Chill Bill toepassen zodat Bikkelboy Bob het daarna weer kan overnemen.
- De kinderen vinden het leuk en ervaren het programma niet als ‘schools’ of ‘een
les’. Zij verheugen zich op een volgende bijeenkomst of les. Kinderen kiezen ook
buiten het programma voor Bikkels: ze willen een ‘Bikkelfeestje’ geven, een
‘Bikkeltraktatie’ uitdelen, enzovoorts.
- De leerkrachten zijn voor hun gevoel niet met weer een nieuw leerplan bezig, maar
voegen iets toe aan het dagelijkse lesgeven dat door zowel de kinderen als de
docenten als leuk en zinvol ervaren wordt.
- Scholen vinden het 5G-model verrijkend als preventief middel.
- De investering in de lesprogramma’s is laagdrempelig. Werken met het programma
vraagt een geringe inspanning, de lessen en werkvormen zijn makkelijk toepasbaar,
de materialen spreken voor zich en er is nauwelijks training nodig.
Op een aantal punten worden de programma’s op dit moment verder versterkt.
- Een belangrijk werkzaam elementen van programma’s met een soortgelijke
doelgroep/doestelling/aanpak is het betrekken van school en gezin. Dit wordt bij
het Bikkelprogramma in komende updates nog verder uitgebreid.
- Voorts wordt het daadwerkelijk oefenen van vaardigheden met de komende
updates verder uitgebreid en geëxpliciteerd.

8 Waarom werkt het programma?
8.1 Onderbouwing van de werkzame elementen
Bij de ontwikkeling van het Bikkelprogramma is gezocht naar effectieve technieken en
strategieën (werkzame elementen) uit verschillende andere interventies die passen bij
de doelgroep en de doelstelling van het programma. Deze elementen zijn hierboven
genoemd (paragraaf 6.2) en worden hieronder nader toegelicht en onderbouwd.
8.1.1 Fysieke houdings- en ontspanningsoefeningen
Door het gebruik van fysieke houdings- en ontspanningsoefeningen oefenen en ervaren de
deelnemers het effect van behaalde lichaamshoudingen en ontspanningstechnieken. Dit
vergroot de kans dat ze deze houdingen en technieken ook effectief gaan gebruiken in
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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 cognitiefgedragstherapeutische 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.
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8.1.4 Generalisatie en herhaling
Om generalisatie van het geleerde te bevorderen, worden ouders middels ouderbrieven
geïnformeerd over wat hun kind leert en de wijze waarop zij dit kunnen versterken,
bijvoorbeeld met feedbacksystemen/beloningslijsten in de thuissituatie. Ook tijdens
diverse evaluatiemomenten met ouders worden door de trainer adviezen verstrekt over
het gebruik van het Bikkelprogramma in de praktijk. Generalisatie wordt verder
bevorderd door de deelnemers huiswerkopdrachten mee te geven. Voor jongere
kinderen vaak in de vorm van kleurplaten, bij iets oudere jongeren gaat het meer om
verwerkings- en registratieopdrachten.
Bikkels bestaat uit programma’s voor verschillende leeftijdsgroepen. Daarbij is de
inhoud van de programma’s aangepast op de verschillende leeftijden; de doelstelling en
gehanteerde werkzame elementen vertonen echter veel overeenkomsten en er vindt
herhaling plaats van de belangrijkste vaardigheden.
Uit verschillende onderzoeken naar de effecten van programma’s gericht op het
voorkomen en verminderen van angst- en stemmingsproblemen en het vergroten van
sociale vaardigheden bij jeugdigen blijkt dat het moeilijk is gevonden effecten op de
korte termijn vast te houden op langere termijn (een jaar en langer; zie bijvoorbeeld Van
Rooijen & Ince, 2013; Hoffman et al, 2012). Het (twee)jaarlijks aanbieden van een
Bikkelslesprogramma kan er voor zorgen dat dat de effecten minder snel uitdoven.

8.2 Erkend of niet erkend
Het Bikkelprogramma wordt (vooralsnog) bewust niet ingediend bij de
Erkenningscommissie Interventies. Indiening bij de erkenningscommissie zou
noodgedwongen leiden tot substantiële inperking van de doelgroep van het programma
en verlies van flexibiliteit om goed aan te sluiten bij de verschillende doelgroepen.
De verplichte afbakening en beperkte selectie van de doelgroep is voor veel interventies
een struikelblok. Het zijn daarom met name ‘breder’ gerichte interventies die niet
erkend zijn of niet voor erkenning zijn ingediend. Zijn dergelijk programma’s daarom
niet effectief? Dat is de vraag. Sommige niet-erkende interventies zijn wel degelijk
gebaseerd op werkzame factoren en elementen, maar voldoen niet aan alle criteria van
de Erkenningscommissie Interventies. Het is de vraag of het altijd zinvol en nodig is
interventies erkend te krijgen bij de Erkenningscommissie Interventies. “Soms zijn
erkende effectieve interventies inzetbaar, soms zal men juist een aantal werkzame
elementen of onderdelen uit een interventie moeten selecteren omdat (het probleem
van) de cliënt hier om vraagt. (…) Vanuit de bestaande interventies en richtlijnen ligt in
dat geval de uitdaging in het destilleren van algemene en specifieke werkzame
elementen. Daarbij staat niet meer de vraag ‘Werkt het?’ centraal, maar ‘Wat werkt?’,
aangevuld met ‘Wanneer, voor Wie, en Waarom?’ (Orobio de Castro, 2007). Met het
beantwoorden van die vraag komen we uit bij werkzame elementen en groeien we door
naar een nieuw concept van evidence-based handelen: flexibeler en meer op maat.”7
Bij de ontwikkeling van Bikkels is gezocht naar werkzame elementen die gezien het doel
en de doelgroep passen en in andere programma/interventies een werkzaam onderdeel
zijn. Indiening bij de erkenningscommissie zou zoals gezegd leiden tot substantiële
inperking van het programma. Daar wordt op dit moment niet voor gekozen.

7

Citaat uit: Spanjaard, Veerman & Van Yperen (2015).
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9 Tot slot
Kinderen en jongeren leven in een steeds complexere sociale omgeving die vraagt om
ontwikkeling van sociale kennis, vaardigheden en normen en waarden. Door de
consistente opbouw van het Bikkelprogramma en de kracht van de herhaling worden
kinderen in staat gesteld om vaardigheden op fysiek, cognitief, sociaal en emotioneel
gebied te ontwikkelen die bijdragen aan succes en plezier op school en in het leven. Deze
vaardigheden kunnen op hun beurt bijdragen aan talentontwikkeling, effectief
studiegedrag en het kiezen van en omgaan met positieve rolmodellen.
Onderzoek naar effecten van (sociaal-emotionele) weerbaarheidsprogramma’s is niet
eenvoudig. Ten eerste is het lastig de term goed af te bakenen: wanneer zijn kinderen
wel en niet weerbaar? En waartegen? Ten tweede is het lastig weerbaarheid te meten.
Wat zijn indicatoren van gering, matige, voldoende of sterke weerbaarheid? Gaat het om
kinderen die verbaal en non-verbaal ‘beter van zich afbijten’? Of om kinderen die geen
slachtoffer worden van bepaalde bedreigingen? En hoe meet je dat dan? Bij eventueel
toekomstig onderzoek naar de effecten van Bikkeltrainingen en Bikkellesprogramma’s
zullen deze vragen eerst beantwoord moeten worden.
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Doelen en resultaten

Niet aanwezig in training
In beperkte mate aanwezig
Nadrukkelijk aanwezig

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
Pakken door
Dop

Koel
Huiswerk
Brugklas

Top
Pro
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
Pakken door
Dop

Koel
Huiswerk
Brugklas

Top
Pro
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
Pakken door
Dop

Koel
Huiswerk
Brugklas

Top
Pro
Examen
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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
Pakken door
Dop

Koel
Huiswerk
Brugklas

Top
Pro
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
Pakken door
Dop

Koel
Huiswerk
Brugklas

Top
Pro
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
Pakken door
Dop

Koel
Huiswerk
Brugklas

Top
Pro
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
Pakken door
Dop

Koel
Huiswerk
Brugklas

Top
Pro
Examen
25

Wet veiligheid op school
Sociale vaardigheid borgen met het Bikkelprogramma
Scholen bepalen zelf hoe zij hun sociaal veiligheidsbeleid vormgeven, hoe zij methodes en
programma’s inzetten, welke afspraken ze binnen de school maken, hoe ze die afspraken
borgen en op welke manier zij aantonen dat hun aanpak effect heeft.
In dit beleidsplan lezen scholen hoe zij de Bikkelmethodiek kunnen inzetten voor het
versterken van de sociale veiligheid op school en de omgeving.

Visie Bikkelmethodiek sociale veiligheid
Pesten is een ernstig maatschappelijk probleem. Ongeveer 10 % van de kinderen heeft
hier last van.
Uit onderzoek blijkt dat pestgedrag op scholen het best kan worden aangepakt door
kinderen weerbaarder te maken. Kinderen die sterk en stevig in het leven staan,
kunnen zich beter staande houden, grenzen aangeven, en zelf initiatieven ontplooien. Dit
zijn belangrijke voorwaarden om enerzijds tot leren te komen en anderzijds zich te
ontwikkelen op sociaal-emotioneel gebied.
De Bikkelmethodiek is erop gericht de kinderen weerbaarder te maken, goede sociale
vaardigheden te leren, tools te geven om met angst en agressie om te gaan, hen te leren
hun gedachtes uit te dagen en zodoende het gedrag hierop af te stemmen. Kinderen zijn
zich bewust van hun gedachten en gedrag en kunnen op basis hiervan handelen. Zij
kunnen reflecteren op aardig, waardig en vaardig gedrag.
De Bikkelmethodiek is een doorgaande lijn van 4 tot 18 jaar met preventieve
programma’s voor de leerkracht om in de klas uit te voeren en curatieve programma’s
voor de intern begeleider om in kleine groepjes uit te voeren.

Schoolbrede aanpak
Algemeen
Om een sociaal veilig klimaat te creëren, zet de school meerdere met elkaar
samenhangende interventies, programma’s en methoden in op individueel niveau, op
klassikaal niveau en op schoolniveau. Ook betrekt school de ouders en de omgeving bij de
aanpak. Maatregelen moeten zich niet alleen richten op de leerling die
grensoverschrijdend gedrag vertoont, maar ook op de schoolomgeving, de thuisomgeving
en op leeftijdsgenoten.
Bikkelmethodiek
De Bikkelmethodiek kan worden ingezet om pesten tegen te gaan, faalangst te reduceren,
kinderen weerbaar en sociaal vaardiger te maken. Alle programma’s zijn erop gericht
kinderen sterk en stevig in het leven te leren staan.

Door kinderen op bovenstaande gebieden preventief les te geven, geef je hen kennis en
grip. Ze begrijpen wat er in en om hen heen gebeurt en kunnen hiermee omgaan. Ze
herkennen situaties en kunnen sneller reageren met adequaat gedag.
Hierbij werken we vanuit de growth mindset.
Op klassikaal niveau worden de preventieve programma’s ingezet; op microniveau de
curatieve programma’s. De groepsregels die als een rode draad door het programma
lopen, worden schoolbreed ingezet en middels ouderbrieven naar de thuissituatie
vertaald. Voor thuis zijn er Bikkelregels opgesteld, die gekoppeld kunnen worden aan
beloningslijstjes voor ‘op de koelkast’. Desgewenst kan worden voorzien in materiaal
voor info- en ouderavonden. De interventie richt zich op het aanleren en versterken van
gewenst gedrag, houding en vaardigheden.

Duidelijke normen en waarden
Algemeen
De sociale veiligheid op school is gebaat bij een sfeer waarin harmonie en respect centraal
staan en waarin pesten en ander agressief gedrag niet worden getolereerd. Een open en
ondersteunende cultuur, waarin leerlingen een eigen verantwoordelijkheid hebben,
bevordert hun welbevinden en vermindert problematisch gedrag. Leerlingen, personeel
en ouders zijn zich bewust van de kernwaarden en de daarvan afgeleide normen en regels
die in de school gelden. Zij leven deze na en er volgen sancties als zij dat niet doen.
De school stelt een functionaris aan die speciale aandacht heeft voor sociaal
veiligheidsbeleid.
Bikkelmethodiek
Bij de Bikkelmethodiek gelden een aantal kernwaarden die binnen de klas, binnen de school
en de omgeving (transfer thuissituatie) centraal staan, zichtbaar zijn en bij alle
programma’s terug komen van groep 1
t/m groep 8.
Door sterke koppeling naar het G-denken, worden kinderen zich bewust van de eigen rol bij
het creëren, in stand houden of stoppen van ongewenste situaties. Kinderen kennen hun
verantwoordelijkheid hierin en worden uitgedaagd om hun bijdrage te leveren aan een
positief klasse- en schoolklimaat.

Pedagogisch vakmanschap
Algemeen
Leraren zijn van groot belang bij het creëren van een sociaal veilig klimaat. Zij dragen
normen en waarden uit en laten de leerlingen voorbeeldgedrag zien. De leraar drukt een
positieve stempel op de sfeer in de klas.
Bikkelmethodiek
De leraar is de hoofdrolspeler en het rolmodel voor de leerling als het gaat om een sociaal
veilige klas. De Bikkelmethodiek wil de leraar ondersteunen en inspireren om die rol met
veel kundigheid en enthousiasme uit te dragen. De deskundigheid van de leraar wordt
vergroot door de sterke verbinding met de cognitieve gedragstherapie en de

schematherapie. Op uiterst concreet niveau geven we de leraar tools om met de leerlingen
aan de slag te gaan met zowel het G-denken (gedachtes uitdagen en je gedrag aanpassen)
en de schema’s (waar bepaalde gedragingen hun oorsprong aan ontlenen).
De leraar wordt serieus genomen in zijn professionaliteit en kundigheid. De programma’s
en lespakketten zijn zonder opleiding te volgen, vanwege de uitgebreide handleiding en
het concrete materiaal. Indien gewenst, kan een leraar of een team op maat bijscholing
aanvragen. Hierbij valt ook te denken aan een weerbaarheidstraining voor het team.
Daarnaast willen we de leraar inspireren en enthousiasmeren door naast effectiviteit te
investeren in eigentijds, mooi en leuk materiaal. Materiaal dat de leerling en de leraar
prikkels!

Brede interventies passend bij visie en context
Bikkelmethodiek
De Bikkelmethodiek past uitstekend bij scholen tot wiens visie het behoort om
oplossingsgericht te willen werken. Denken vanuit mogelijkheden, oplossingen en kijken
naar wat wel kan vormen het uitgangspunt, van waaruit je ieder kind en ieder gedrag
bekijkt.
Van proberen kun je leren! Dit geldt voor leraren, leerlingen, en omgeving. Met elkaar
proberen we iedere dag om het fijn te hebben samen, sterk in het leven te staan en elkaar
te helpen.

Kerndoelen Mens & Maatschappij
Wist je dat je het gebruik van het Bikkelprogramma aansluit bij
kerndoel 34 en 37 van Mens en Maatschappij?
Elke basisschool heeft vanuit het Ministerie de opdracht om het onderwijs te laten
aansluiten bij de vastgestelde kerndoelen. Het Bikkelprogramma sluit goed aan bij
enkele kerndoelen van Mens en Maatschappij.

Bij Kerndoel 34 staat centraal dat leerlingen leren zorg te dragen voor de
lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en van de ander.
Het Bikkelprogramma levert hier een belangrijke bijdrage aan. Sociale angst,
onzekerheid en faalangst kunnen voor flinke problemen zorgen op lange termijn. De
methode is gericht op het preventief behandelen van bestaande psychische klachten. De
kinderen krijgen met de Bikkelmethode van jongs af aan meer inzicht in hun eigen
kunnen en ontdekken wanneer zij hun grens bereiken. Leerlingen leren hun grenzen aan
te geven en op de juiste manier te ontspannen. Het 5 G model leert kinderen hun
gedachten te relativeren, waardoor ze minder angst en stress ervaren. Op deze manier
leren ze zorg te dragen voor hun eigen gezondheid. Met het Bikkelprogramma gaat een
school net een stapje verder met de gezondheid van de kinderen en blijft het niet alleen
bij gezonde voeding.

Kerndoel 37 geeft aan dat een school leerlingen moet leren zich te gedragen vanuit
respect van algemeen aanvaarde waarden en normen.
Tijdens de lessen van het Bikkelprogramma vergroten en versterken we de sociaal
emotionele weerbaarheid van kinderen. Meer weerbaarheid, zelfvertrouwen, omgaan
met emoties en sociale omgang met anderen staan centraal. Van jongs af aan staan deze
kernwoorden centraal. We starten bij het jonge kind met de basis van respectvol
omgaan met elkaar, waarbij de focus langzaam verschuift van een gerichtheid op het zelf
en de ander, de groep en tot slot meer algemene waarden en normen. Op een
respectvolle manier met elkaar omgaan en samen omgangsregels opstellen komt in de
gehele leerlijn aan bod.

Inzet binnen NPO-gelden

Na de moeilijke Corona-periode worstelen veel leerlingen met hun zelfbeeld, motivatie,
concentratie en zijn bang om fouten te maken. Allemaal onderdelen die voor de crisis ook
aanwezig waren, maar door de afgelopen periode meer en sterker zichtbaar zijn geworden.
Zowel vanuit de overheid als vanuit de onderwijsprofessionals wordt de noodzaak gezien om
dit voor leerlingen aan te pakken, voor nu en in de toekomst.

Het Bikkelprogramma is een duurzame, schoolbrede methode en voldoet volledig aan de
voorwaarden en richtlijnen voor de NPO-gelden! Het programma is effectief en werkt voor alle
leerlingen waarbij de leerkracht de professional is en eenvoudig zelf de regie in handen houdt.

Hoe in te zetten:
De kosten voor de aanschaf van de methode en de opleiding bestaat uit twee delen:

1. Scholingskosten
De scholingskosten kunnen gefinancierd worden vanuit de NHP gelden voor
professionals.

2. Aanschaf van de methode
De aanschaf van de volledige methode (6 mappen, les-en werkboeken en ondersteunend
materialen) kan met de juiste onderbouwing gefinancierd worden vanuit het
interventiedeel. Wij leveren hiervoor alle input aan!

Inzet binnen speciaal onderwijs
Niveau
In het algemeen kunnen we stellen dat het beste voor een licentie gekozen kan worden
die voor een iets jongere doelgroep in het regulier onderwijs is beoogd.
Bijvoorbeeld voor leerlingen van 12 jaar op het gebied van weerbaarheid, kan voor
‘Bikkels in de dop’ worden gekozen. In het regulier onderwijs bieden we deze in groep 5
en 6 aan.
Voor het vergroten van sociale vaardigheden aan leerlingen tot 10 of 11 jaar, raden we de
Bikkelclub aan. In het regulier onderwijs bieden we deze in groep 3 en 4 aan.

In de klas : therapeutische training of klassikale lesmethode
In het speciaal onderwijs zien we meestal kleine klassen. Om die reden kun je gebruik
maken van zowel de groepstraining (therapeutische versie) als de lesmethode. (klassikale
versie)
De therapeutische groepstraining is aangewezen wanneer de insteek meer curatief is en
de groepen klein zijn. De bijeenkomsten kunnen dan eenvoudig zelf in kleine lessen
worden onderverdeelt.
De klassikale lesmethode is aangewezen wanneer korte lessen beter aansluiten en veel
herhaling nodig is.
In beide gevallen raden we je aan om vooral te zorgen voor veel herhaling, zodat alle
technieken de kans krijgen geautomatiseerd te raken.

Individueel
In bepaalde gevallen kan er ook gekozen worden om de lessen individueel te behandelen
met leerlingen. De stof leent zich hier uitstekend voor.

Transfer/ generalisatie
Door de lessen in de klas aan te bieden, vindt de transfer naar de praktijk direct plaats. Dit
is zeker voor de leerlingen met ASS van belang waarbij het belangrijk is ook de ouders te
betrekken. Organiseer bij voorkeur zowel aan het begin en aan het einde van de
lessenreeks een bijeenkomst voor ouders.

Les-en werkboeken
Bij ieder lesprogramma hoort een lesboek voor de leerkracht. Voor de onderbouw
betreffen dit voorleesboeken, voor de middenbouw een combinatie van voorlezen en
bronmateriaal voor de leerkracht, terwijl in de bovenbouw een exemplaar voor iedere
leerling wordt geadviseerd.
Bij ieder lesboek hoort een werkboek per leerling. Deze worden digitaal aangeleverd en
zijn zelf uit te printen in kleur of in zwart-wit. Indien gewenst is het natuurlijk ook
mogelijk de werkboeken kant-en-klaar te bestellen.

Bikkeltjes met lef:

lesboek
werkboek

Bikkels pakken door:

lesboek
werkboek

Bikkels in de dop:
lesboek
werkboek

Koele Bikkels:

lesboek
werkboek

Brugklas Bikkels
lesboek
werkboek

Huiswerk Bikkels:

lesboek
werkboek

Bikkels Plannen:

Planagenda

Handleiding met lesactiviteiten
Het Bikkelprogramma biedt voor ieder leerjaar een praktisch handleiding met kant-enklare lesactiviteiten. De duur en het aantal lessen varieert per leerjaar en is bovendien
vrij aan te passen naar behoefte. Sommige scholen kiezen voor structurele inpassing van
Bikkels gedurende een of meerdere leerjaren, anderen kiezen voor intensievere inzet
gedurende een kortere periode.
De handleiding wordt geleverd in een stevige map met een losbladige inhoud.:

De handleiding biedt algemene richtlijnen, achtergronden en praktische tips voor de
leerkracht om de lessen in te passen binnen het bestaande curriculum. Naast meer
algemene pedagogische adviezen, vindt men natuurlijk de kant-en-klare lesactiviteiten.
Voor de onderbouw zijn de lesactiviteiten gegroepeerd rondom specifieke thema’s die
centraal staan in de voorleesverhalen. De kinderen worden meegenomen in de
spannende verhalen en de bijbehorende lessen: kringactiviteiten, spellessen en
werklessen.
Ook voor de midden- en bovenbouw een veelheid aan verschillende soorten lessen,
van toneel en rollenspellen tot groepsdiscussies, werkbladen, fysieke oefeningen en
zelfregistratieopdrachten. De lessen zijn niet gekoppeld aan voorleesverhalen maar aan
hoofdstukken uit het lesboek.

Ondersteunend lesmateriaal
Powerpoint presentaties
Bij de verschillende lesactiviteiten horen
powerpoint-presentaties, voor elk leerjaar een eigen
pakket. De presentatie kan gebruikt worden als
ondersteunend materiaal via bv. een digibord.
Het gebruik van de dia’s is optioneel. Voor sommige
leerkrachten werkt het beeldmateriaal
ondersteunend, anderen werken liever met de
voorbeelden in het les-of werkboek of uitgeprinte
platen uit de bijlages.

Posters en werkmateriaal
In de verschillende draaiboeken worden als bijlage posters, beloningslijsten en visuele
stappenplannen geleverd. Deze kunnen uitgeprint worden en opgehangen worden in de
klas ter ondersteuning van de lessen en om spelenderwijs op het geleerde terug te
kunnen vallen, ook buiten de Bikkellessen om!

Het ouderpakket
Bij ieder lespakket worden ouderbrieven meegestuurd, als apart digitaal document. De
brieven kunnen tussentijds digitaal worden verstuurd of meegegeven.
Om de betrokkenheid van ouders nog meer te vergroten, kun je ervoor kiezen deze
ouderbrieven op maat te maken en mee te geven of per email te versturen na ieder blok
of les. Ouders kunnen tevens geattendeerd worden op het werkboek van hun kind en
deze thuis of op school in te zien. Alle brieven zijn naar eigen inzicht aan te passen.
Voor de onderbouw is bij iedere ouderbrief een beloningslijst toegevoegd om thuis de
nieuw geleerde vaardigheden te bekrachtigen.

Rol van ouders of verzorgers
Er is al vaak onderzoek gedaan naar de
effectiviteit van weerbaarheidstrainingen en
faalangstreductietrainingen. De conclusies
laten steeds zien dat de rol van ouders een hele
belangrijke is: wanneer zij in de thuissituatie
nieuw geleerd gedrag en nieuwe verworven
inzichten bekrachtigen, houdt het positieve
effect van een training beduidend langer aan.
Beslis zelf in hoeverre je ouders wilt betrekken
om een actieve rol te vervullen. Ouders
kunnen actief participeren door middel van het
lezen van de ouderbrieven, het helpen bij het
huiswerk en het bekrachtigen van nieuw
geleerd gedrag.

Thema avond Bikkels
Je kunt er ook voor kiezen om een thema-avond te organiseren voor alle ouders van de
school, of de betrokken klassen. Wil je hier meer informatie over, stuur dan een mailtje
naar bikkels@spectrumbrabant.nl, dan helpen we je graag met de organisatie en
invulling hiervan.

Groepsbeloningen
In de klas zijn de meegeleverde groepsbeloningen (posters) op verschillende manieren
in te zetten:
De leerlingen kunnen punten verdienen met dingen die goed gaan, bijvoorbeeld als het
stil moet zijn en er wordt afgeteld van 5-4-3-2-1-0. Als iedereen stil is en recht op zijn
stoel zit, dan krijgt de hele groep een punt. Ook met het goed meedoen tijdens
rollenspellen kan een groepje (bv. 3 kinderen) een punt verdienen voor de groep.
Maar je kunt de groepsbeloningen ook gebruiken om het geleerde uit een bepaalde les te
bekrachtigen. Wanneer de les bijvoorbeeld gaat over complimenten geven, dan beloon je
de hele groep wanneer een of meer kinderen een compliment heeft gegeven of goed
heeft ontvangen. Meteen een mooie manier om de meer introverte, verlegen kinderen in
het zonnetje te zetten: juist zij verdienen een ster voor de hele groep!
Zorg voor zowel een korte termijn beloning als een lange termijn beloning.
De korte-termijn beloning wordt dezelfde les uitgereikt (liefst 2 keer per lessenreeks).
Met name leerlingen met ADHD hebben vaak een snelle en directe beloning nodig om
geprikkeld te blijven.
De lange termijn/uitgestelde beloning wordt bijvoorbeeld halverwege de lessenreeks of
op het eind gegeven.
Voorbeelden van korte-termijn beloningen:
•

extra pauze tijd

•

pauzespelletje

•

glaasje limonade

•

grappig Youtube filmpje kijken

Voorbeelden van lange-termijn beloningen:
•

zelf kiezen van een activiteit / spel

•

trakteren op iets lekkers

•

Hulpje van de dag

•

Gymspel kiezen

Prijsoverzicht
Om het BikkelLesprogramma schoolbreed in te zetten heeft u 9 lesprogramma's nodig,
zie schema hieronder voor de inzet per schooljaar. Uiteraard kan ook gekozen worden
voor gebruik in één of enkele leerjaren. Voor een goede implementatie van de
lesprogramma’s zijn twee team-trainingen voor de leerkrachten aangewezen: eenmaal
voor de start en eenmaal na enkele maanden. De trainingen worden bij voorkeur
verzorgd door een eigen medewerker die hiertoe door ons wordt opgeleid. Tegen een
kleine meerprijs is het tevens mogelijk om de team-trainingen aan ons uit te besteden.
De totale kosten voor 9 lesprogramma's en het opleiden van een interne
Bikkelcoördinator bedraagt €3612,00 (afgeprijsd van €4250,-). Ieder lesprogramma komt
inclusief:
• Uitgebreide handleiding voor de leerkracht
• Lesboek
• Werkboek
• Digitaal werkboek om zelf te printen (hardcopy optioneel los bij te bestellen)
• Ondersteunende powerpoint presentaties
• Digitale ouderbrieven
• Digitale certificaten
Voor eventuele extra lesprogramma's (in geval van parallelklassen) wordt €58,00
per extra programma gerekend. De lesprogramma's worden als volgt ingezet over
de verschillende schooljaren:

Opleiden interne Bikkelcoördinator
School wijst 1 (of meerdere) personen binnen de school aan om de leerkrachten in te
werken en het implementeren van de lesprogramma's te waarborgen. Deze persoon
wordt door onze trainer uitgebreid ingewerkt met o.a.:
•
•
•
•
•

4 tot 6 uur persoonlijke overdracht en inwerken (online of op locatie)
ondersteuning via mail en telefonisch naar behoefte
handleiding voor de Bikkelcoördinator om de teamtrainingen te verzorgen
Powerpoint presentaties ter ondersteuning van de trainingen
Digitale werkboeken voor de leerkrachten

Na bovenstaande training is de Bikkelcoördinator zelfstandig in staat om twee
teamtrainingen te verzorgen:
> een implentatietraining van ongeveer 3 uur voor aanvang van het gebruik van de
lesprogramma's
> een verdiepingstraining van ongeveer 3 uur, enkele maanden na de
ingebruikneming van de lesprogramma's.
Alternatief kan er voor gekozen worden om geen interne Bikkelcoördinator op te leiden
maar de beide trainingen door een van onze trainers te laten uitvoeren. Wij rekenen
hiervoor een meerprijs.

Bikkeltjes
metlef
lef
Bikkeltjes met
Inkijken in ....

Doelstellingen groep 1 en 2
Bikkeltjes met lef - thema’s leerjaar 1 en 2
Bronverhaal 1 – Bikkellandia
• Leerlingen maken kennis met Bikkellandia en haar inwoners
• Leerlingen spreken een eerste voorkeur uit voor het gewenste volkje (Bikkels, Piepers,
Woestelingen en Chillers)
• Leerlingen kennen de Bikkelregels
Bronverhaal 2 – Broedkip Barbara / De bejaarde broodjesbakker
Hoofdthema: Ik sta als een Bikkel
• Leerlingen staan, lopen en rennen als een Bikkel (assertief nonverbaal)
• Leerlingen staan, lopen en rennen als een Pieper (subassertief nonverbaal)
• Leerlingen herkennen Bikkels en Piepers (onderscheid assertief en subassertief non-verbaal)
Bronverhaal 3 – De Bie-ba-boemboem bus / De blaffende bikkelkroon
Hoofdthema: Ik sta en klink als een Bikkel
• Leerlingen staan en klinken als een Bikkel (assertief)
• Leerlingen staan en klinken als een Pieper (subassertief)
• Leerlingen stellen vragen als een Bikkel of als een Pieper
Bronverhaal 4 – De blinkende Bikkelbike / De bokkige ballenboom
Hoofdthema: Ik sta, klink en kijk als een Bikkel
• Leerlingen staan, klinken en kijken als een Bikkel (assertief)
• Leerlingen staan, klinken en kijken als een Pieper (subassertief)
• Leerlingen stellen vragen als een Bikkels of als een Pieper

Bronverhaal 5 – Het bonte Bikkel-Bloemenbal / De blauwe bibberbeer
Hoofdthema: Ik sta, klink, kijk en denk als een Bikkel
• Leerlingen herkennen Piepgedachten naar aanleiding van gebeurtenissen
• Leerlingen herkennen Bikkelgedachten naar aanleiding van gebeurtenissen

Bronverhaal 6 – Bange badmeester Barend / Het benauwde bestekbakje
Hoofdthema: Van piepen naar chillen
• Leerlingen leren staan, kijken, klinken en denken als een Chiller (ontspannen en relativeren)
• Leerlingen leren ontspanningstechnieken (ademhalen, ontspannende activiteit en afleiding)
Bronverhaal 7 – De binnenstebuiten beker / De blote bananenparade
Hoofdthema: Nee-zeggen als een Bikkel
• Leerlingen staan, kijken, klinken en denken als een Woesteling (agressief gedrag)
• Leerlingen leren op een Bikkelmanier ‘nee’ zeggen
Bronverhaal 8 – De blozende bavianenboerderij
Hoofdthema: Op ‘nee’ reageren als een Bikkel
• Leerlingen oefenen verder met op een Bikkelmanier ‘nee’ zeggen
• Leerlingen leren op een Bikkelmanier reageren op ‘nee’
Bronverhaal 9 – Brulbeer Bert wil een kusje / De behekste babbelbrief
Hoofdthema: Van woest naar chill
• Leerlingen leren staan, kijken, klinken en denken als een Chiller (ontspannen en relativeren)
• Leerlingen leren ontspanningstechnieken (frustraties ontladen, afreageren, ontspannen en
afleiding)

Het lesboek:

Het werkboek:

De handleiding:

Inkijken in ....

Doelstellingen groep 3 en 4

Bikkels pakken door - thema’s leerjaar 3 en 4
Bronverhaal 1 – De BikkelClub (leerjaar 3 en 4)
• Leerlingen beheersen de Bikkelhouding: stevig staan en stevig klinken.
Bronverhaal 2 – Het geheime BikkelClubhuis (leerjaar 3 en 4)
• Leerlingen kennen de houding van de verschillende typetjes (Bikkels, Piepers,
Woestelingen en Chillers)
Bronverhaal 3 – De BikkelBrief (leerjaar 3 en 4)
• Leerlingen weten hoe de verschillende typetjes klinken.
• Leerlingen kennen regel 1 en 2: iedereen mag meedoen
• Leerlingen sluiten niemand buiten
Bronverhaal 4 – Blufbink Bruno (leerjaar 3)
Bronverhaal 4 – De coole Bikkeltoren (leerjaar 4)
• Leerlingen kennen regel 3: iedereen is anders, iedereen heeft talent
• Leerlingen waarderen kwaliteiten en talenten bij zichzelf en anderen
• Leerlingen geven en ontvangen complimenten
Bronverhaal 5 – RoddelRosanna roddelt er op los (leerjaar 3)
Bronverhaal 5 – De blunder van Peter Plunder (leerjaar 4)
• Leerlingen kennen Regel 4: we praten aardig over elkaar.
• Leerlingen roddelen niet
• Leerlingen kunnen reageren op roddelen of gemene opmerkingen
• Leerlingen kennen diverse ontspanningstechnieken
Bronverhaal 6 – RoddelRosanna blaast bellen (leerjaar 3)
Bronverhaal 6 – Peter Plunder en de poffertjeskraam (leerjaar 4)
• Leerlingen kennen Regel 5: we maken allemaal fouten.
• Leerlingen kunnen vragen om mee te doen
• Leerlingen kunnen excuses aanbieden

Bronverhaal 7 – Gemene Gerda en de bubbelbillen (leerjaar 3)
Bronverhaal 7 – De eetstokjes van Evert Eerlijk (leerjaar 4)
• Leerlingen kennen Regel 6: we zijn eerlijk tegen elkaar
• Leerlingen kunnen reageren op een eerlijke nee/afwijzing
• Leerlingen kunnen reageren op een gemene nee/afwijzing

Extra doelstellingen leerjaar 4:
• Leerlingen kennen regel 7: samen kunnen we alles oplossen
• Leerlingen kunnen samenwerken en rekening houden met elkaar

Het lesboek:

Het werkboek:

De handleiding:

Inkijken in ....

Doelstellingen groep 5

Bikkels in de dop - doelstellingen leerjaar 5
Blok A:
•

Leerlingen voelen zich veilig en kennen de groepsafspraken

•

Leerlingen hebben eigen doelstellingen geformuleerd

•

Leerlingen hebben kennisgemaakt met Paula en Bob

•

De begrippen Piep-gedachte en Bikkelgedachte zijn geïntroduceerd

•

Leerlingen kunnen een stevige en een onzekere houding aannemen

•

Leerlingen zijn zich bewust van de invloed van je houding op gedachten en vice
versa.

Blok B:
•

Leerlingen kennen het verschil tussen gezonde en ongezonde spanning

•

Leerlingen weten wat Bikkeldenken inhoudt

•

Leerlingen maken kennis met het G-schema

•

Leerlingen zijn zich bewust van de invloed van gedachten

•

Leerlingen kunnen gedachten aan gevoelens koppelen

•

Leerlingen geven en ontvangen complimenten

Blok C:
•

Leerlingen oefenen met verschillende houdingen

•

Leerlingen zijn zich bewust van eerste indrukken

•

Leerlingen kunnen oogcontact maken tijdens een gesprekje

•

Leerlingen zijn zich bewust van hun stemgebruik

•

Leerlingen kennen de regels om een praatje te maken

•

Leerlingen geven en ontvangen complimenten

Doelstellingen groep 6

Bikkels in de dop - doelstellingen leerjaar 6
Blok A:
•

Leerlingen voelen zich veilig en kennen de groepsafspraken

•

Leerlingen frissen kennis op over Bikkeldenken en verschillende houdingen

•

Leerlingen herkennen lichaamssignalen wijzend op stress en spanningen

•

Leerlingen kunnen ontspannen door middel van buikademhaling.

•

Leerlingen hebben een eigen plan met ontspanningsmogelijkheden gemaakt

•

Leerlingen begrijpen hoe je Piep-gedachten kunt uitdagen en kunt omzetten naar
Bikkelgedachten

Blok B:
•

Leerlingen leren kiezen voor de meeste handige manier van opkomen voor jezelf

•

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

•

Leerlingen leren op een stevige manier nee zeggen

•

Leerlingen leren reageren op nee op een stevige manier

Blok C:
•

Leerlingen kennen het verschil tussen plagen en pesten

•

Leerlingen hebben geoefend met het negeren van pestgedrag

•

Leerlingen denken na over verschillende manieren van stevig opkomen voor
jezelf

•

Leerlingen oefenen met kritiek geven en kritiek krijgen

•

Leerlingen oefenen met laatste leerpunten

Het lesboek:

Het werkboek:

De handleiding:

Inkijken in ....

Doelstellingen groep 7
Koele Bikkels - doelstellingen leerjaar 7
Blok A:
• Leerlingen weten wat faalangst is en kennen de soorten
• Leerlingen onderkennen de eigen soort faalangst
• Leerlingen hebben eigen doelstellingen geformuleerd
• Leerlingen hebben kennisgemaakt met de stressmeter
• Leerlingen kunnen de stressmeter invullen
• Leerlingen hebben kennisgemaakt met het G-schema
• Leerlingen begrijpen het Bikkeldenken
Blok B:
• Leerlingen hebben inzicht in de reacties vluchten of vechten
• Leerlingen maken kennis met Piepmiep Paula en Bikkelboy Bob
• Leerlingen ervaren dat je houding invloed heeft op je gevoelens
• Leerlingen maken kennis met het G-schema
• Leerlingen leren dat gedachten van grote invloed zijn op gevoelens
• Leerlingen leren dat deze gedachten en gevoelens te veranderen zijn
• Leerlingen werken met het G-schema
• Leerlingen zijn zich bewust van de invloed van gedachten
• Leerlingen weten wat Bikkeldenken is
Blok C:
•
•
•
•
•
•

Leerlingen kunnen ontspannen door middel van buikademhaling
Leerlingen begrijpen hoe je Piepmiepgedachten kunt uitdagen en kunt omzetten
naar Bikkelgedachten
Leerlingen hebben zicht op hun eigen kwaliteiten
Leerlingen kunnen zelf Bikkelgedachten formuleren
Leerlingen kennen verschillende ontspanningsoefeningen
Leerlingen maken een eigen plan met ontspanningsmogelijkheden

Blok D:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leerlingen weten welke Bikkelgedachten helpend zijn
Leerlingen weten wat een goede voorbereiding inhoudt
Leerlingen oefenen met het G-schema
Leerlingen verwerken eigen Bikkelgedachten in een eigen verhaal
Leerlingen oefenen met het Bikkeldenken
Leerlingen leren hun stemming te beïnvloeden met hun houding
Leerlingen leren hoe ze de verschillende technieken kunnen gaan toepassen en
maken keuzes
Leerlingen maken een persoonlijk Bikkelprotocol
Leerlingen hebben een plan van aanpak voor spannende taken

Het lesboek:

Het werkboek:

De handleiding:

Inkijken in ....

Doelstellingen groep 7 en 8
Huiswerk Bikkels - doelstellingen leerjaar 7+8
Les 1:
• Kennismaken en groepsafspraken
• Hoe raak je gemotiveerd
• Welke einddoelen en tussendoelen passen bij jou
Les 2:
• Welke einddoelen en tussendoelen passen bij jou
• Het nut van belonen
Les 3:
• Het nut van belonen
Les 4:
• Oefenen met een geheugentechniek
Les 5:
• Lesroosters en afkortingen
• Werkplek en boeken inpakken
Les 6:
• Het nut van plannen
• Gebruik leren maken van een weekplanner
Les 7:
• Het nut van plannen
• Weekplanner, dagplanner, weekoverzicht
Les 8:
• Het nut van plannen
• Weekplanner, dagplanner, weekoverzicht
• Langlopende opdrachten
• Toetsplanner
Les 9:
• Je eigen leerstijl ontdekken
Les 10:
• Aandacht en concentratie verbeteren
• Hoe leer je woordjes

Het lesboek:

Het werkboek:

De handleiding:

Inkijken in ....

Doelstellingen groep 8
Brugklas Bikkels - doelstellingen leerjaar 8
Blok A:
•
•
•
•
•
•
•

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

Blok B:
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Blok C:
•
•
•
•
•
•
•

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

Blok D:
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Blok E:
•
•
•
•
•
•
•

Leerlingen oefenen met negeren van pestgedrag
Leerlingen kennen de do’s en don’ts van het omgaan met leraren
Leerlingen kunnen op een stevige manier ‘nee’ te zeggen
Leerlingen oefenen met het G-schema
Leerlingen oefenen voor zichzelf op te komen in verschillende lastige sociale situaties
Leerlingen kennen mogelijkheden om te ontspannen
Leerlingen kennen de buikademhaling en een ontspanningstechniek

Blok F:
•
•
•
•
•

Leerlingen denken na over veilig omgaan met social media
Leerlingen kennen de do’s en don’ts van de brugklas
Leerlingen maken hun eigen plan van aanpak voor de brugklas
Leerlingen hebben zin in de nieuwe start en durven het aan!
Leerlingen sluiten op een positieve manier af en hebben vertrouwen in de overstap.

Het lesboek:

Het werkboek:

De handleiding:

Inkijken in ....

Het Brugpakket
Voor een doorgaande lijn van PO naar VO…
Leerlingen en hun ouders staan aan het einde van de basisschool voor een grote
uitdaging: de grote stap naar de middelbare school. Het is en blijft spannend om over te
stappen van groep 8 naar de brugklas. Het Brugpakket geeft leerlingen een solide basis,
je stuurt ‘jouw’ kinderen goed voorbereid de wijdere wereld in. Fijn voor de kinderen én
een geruststelling voor hun ouders.

Brugklas Bikkels
Met Brugklas Bikkels bereid je je leerlingen van groep 8 optimaal voor
op de overstap naar een andere omgeving waar andere do’s en dont’s
gelden. Wat is hot en what’s not? Hoe maak je een praatje met nieuwe
klasgenoten? Waar ga je zitten? Wat doe je in de pauze? En veel meer…!
Je leert je leerlingen ook hoe ze om kunnen gaan met spannende
veranderingen middels het Bikkeldenken.

Huiswerk Bikkels
In groep 7 richt je je middels een korte lessencylcus op de
voorwaarden om tot leren te komen. Denk hierbij aan motiveren,
concentreren, plannen en organiseren.
In groep 8 richt je je op studievaardigheden als woordjes leren,
samenvatten, mindmappen en de aanpak van toetsen. Wanneer in de
onderbouw van het voortgezet onderwijs de studievaardigheden
worden herhaald en de stappenplannen eenduidig worden
geïmplementeerd, creëer je de basisvoorwaarden voor leerlingen om
tot ontwikkeling te komen.

Bikkels Plannen
Met de (hardcopy of digitale) SpectrumPlanner implementeer je in
groep 7 en 8 datgene dat in Huiswerk Bikkels is aangeleerd.
Leerlingen leren het huiswerk volgens vaste regels in te plannen. Ze
krijgen vat op maak- en leerwerk, het leren voor toetsen en het
inplannen van langlopende opdrachten. De leerkracht houdt hier grip
op, middels inzage in de SpectrumPlanner. In de onderbouw van het
voortgezet onderwijs houdt de mentor grip op zijn leerlingen en
hebben leerlingen houvast aan de eenduidige planregels.

Contactgegevens
Bikkels.nl
(een initiatief van Spectrum Brabant)
Hoofdkantoor:
Mercuriuslaan 83a
5632 EH Eindhoven
Telefoon (040) 2549348
www.bikkels.nl
bikkels@spectrumbrabant.nl

