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werkboek

Solve, Think, Act&do, Act&dare, Relax... and repeat!

Solve
Dit boekje is van



Samenvatting Solve

• Iedereen struggelt wel eens met iets, zoals wat anderen van je vinden, teveel voor school moeten doen of iets 

niet mogen van je ouders. 

• Er zijn twee manieren om met struggles om te gaan:

 • Vermijden, bijv. gaan netflixen in plaats van leren voor een toets. Op de korte termijn lijkt dit een goede 

  oplossing, maar op de lange termijn wordt de struggle vaak groter. 

 • Oplossen, dit kun je doen aan de hand van de SOLVE-7.

• De SOLVE-7 bestaat uit 7 stappen:

1. Beschrijf je struggle

 Doe dit zo nauwkeurig en feitelijk mogelijk.

2. Bepaal je doel

 Beschrijf wat je wilt bereiken.

3. Brainstorm over oplossingen

 Bedenk zowel alledaagse (inside the box) als gekke (out of the box) oplossingen.

4. Evalueer je oplossingen

 Bedenk voor- en nadelen voor elke oplossing, of je je doel ermee bereikt en of het praktisch kan.

5. Kies wat je gaat doen

 Kies de beste oplossing.

6. Maak een actieplan! 

 Bedenk wat je moet doen om de oplossing uit te voeren.

7. Evalueer je actie

 Hoe ging je actie? Heb je je doel behaald? Beloon jezelf voor de stappen die je hebt gezet. 

• De SOLVE-7 is bedoeld voor grote struggles waar je niet direct een oplossing voor weet. Als je struggle erg 

groot is, deel deze dan op in kleine stappen. 

• Soms kan het helpen om steun te zoeken bij anderen (zoals je ouders of goede vriend(in)). Het verschilt per 

situatie wie de best aangewezen persoon is. Praat met iemand die jij vertrouwt!



Solve: bijeenkomst 1

 Doelen:

• Je weet dat iedereen wel eens te maken heeft met struggles.

• Je weet dat er verschillende manieren zijn om met struggles om te gaan.

• Je kunt een struggle beschrijven, een doel stellen en oplossingen bedenken voor een struggle.

 Wat gaan we doen vandaag?

1.1 Start        2 min.

1.2 Struggles       5 min.

1.3 Leren omgaan met struggles     5 min.

1.4 STAP 1 van de SOLVE-7: Beschrijf je struggle  5 min.

1.5 STAP 2 van de SOLVE-7: Bepaal je doel   5 min.

1.6 STAP 3 van de SOLVE-7: Brainstorm over oplossingen 5 min.

1.7 STAP 1-3 van de SOLVE-7     15 min.

1.8 Evaluatie       5 min

1.9 Thuisoefeningen      3 min.

1.1 Start 

Deze bijeenkomst gaat over allerlei soorten struggles waar je wel eens mee te maken kunt hebben en over manieren 

hoe je hiermee kunt omgaan. 

1.2 Struggles

UITLEG: Allerlei soorten struggles

Iedereen struggelt wel eens met iets; jij, ik, je vader/moeder, je beste vriend(in), de buurman. Dat kunnen allerlei 

soorten struggles zijn, bijv. met jezelf, je ouders of vrienden.  
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OEFENING 1: Welke struggles herken jij?

Hieronder zie je een lijst met dingen waar jongeren van jouw leeftijd wel eens mee struggelen. Kruis aan welke 

struggles jij herkent en vul eventueel aan.

School:

 het perfect willen doen

 teveel huiswerk

 onvoldoendes/niet over gaan

 hoe ik in de klas lig

 

Ouders:

 telefoongebruik

 bedtijd

 kamer opruimen

 

Vrienden/vriendinnen:

 wat ze van me vinden

 met wie ik wel/niet omga

 hoe vaak we afspreken

 

Toekomst:

 wat ik wil worden/ga studeren

 waar ik ga wonen

 hoe het gaat met het milieu

 

Geld:

 waar ik mijn geld aan uit geef

 geen/weinig geld hebben

 

Middelen:

  teveel drinken

  teveel roken

 

Relatie:

 verliefd zijn op iemand die mij niet ziet staan

 vaak ruzie hebben met mijn vriend/vriendin

 verkering uitmaken

 

Leefstijl (eten/drinken/slapen):

 teveel of te weinig eten/drinken

 veel moe zijn/slecht slapen

 te weinig bewegen/sporten

 vaak ziek zijn

 

Broer(s)/zus(sen):

 wie wat mag van mijn ouders (bijv. laat naar bed)

 wie de badkamer mag gebruiken

 wie het tv-programma, de film of serie mag bepalen

 

Uiterlijk:

 welke kleren ik draag

 hoe mijn haar zit

 hoe mijn lichaam eruit ziet

 

Keuzes maken:

 wat ik wel/niet op social media zet

 profielkeuze

 hoe ik mijn tijd indeel

 

Identiteit/wie ik ben:

 waar ik voor sta/wat ik geloof

 mijn seksuele geaardheid

 

Overig:

 reizen met OV

 alleen ergens naartoe moeten
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1.3 Leren omgaan met struggles

UITLEG: Manieren om met struggles om te gaan

Je leven is een weg vol hobbels en kuilen. Dit kunnen kleine hobbels (kleine struggles) zijn, maar ook grote hobbels of 

bergen (grote struggles). De kleine hobbels kun je vaak nog wel aan, maar als het er teveel worden, wordt het lastiger 

om vooruit te komen. Bovendien lijken grote hobbels/bergen vaak helemaal onbeklimbaar. In deze module gaan we 

struggles bekijken alsof het hobbels/bergen zijn die we gaan overwinnen. We gaan een stappenplan gebruiken om je 

te helpen de hobbels/bergen te beklimmen of eromheen te gaan. We gaan dus de struggles oplossen. 

Over het algemeen zijn er twee manieren waarop mensen met struggles kunnen omgaan. 

1. Struggle vermijden: De struggle uit de weg gaan. Hieronder valt ook uitstellen.

VOORBEELD : Je hebt morgen een toets en je bent nog niet begonnen met leren. Je vermijdt de struggle door 

te gaan netflixen. 

Vermijden lijkt op de korte termijn de struggle op te lossen, maar op de lange termijn niet. Je struggle wordt 

eigenlijk alleen maar groter. De toets moet nog steeds gemaakt worden en je hebt nu nog minder tijd om te 

leren. Vermijden is dus niet zo’n goede manier om met struggles om te gaan. Je struggle blijft bestaan en 

wordt soms nog groter. Als je je weleens somber voelt, kan het zijn dat je veel struggles ervaart. Je denkt dan 

al snel dat je heel veel struggles hebt en dat ze nooit zullen overgaan of dat het nooit beter zal worden. Veel 

jongeren gaan dan vermijden (minder doen) of piekeren. Maar vermijden en piekeren helpen je niet om je 

struggle op te lossen. Integendeel, je struggle wordt vaak nog erger of bij piekeren kun je verzuipen in kleine 

details waardoor je geen oplossing meer ziet. Het piekeren zet jouw vermogen om struggles op te lossen als 

het ware “op slot”.

2. Struggle oplossen: De struggle aanpakken. Je bedenkt manieren om de struggle op te lossen en kiest hieruit 

de beste oplossing. In het geval van de toets leren zijn er verschillende oplossingen: bijv. met jezelf afspreken 

om steeds een uur te leren en dan 10 minuten iets leuks te doen / de hele middag te leren en dan ‘s avonds iets 

leuks te doen / een spiekbriefje te maken. 

Een struggle oplossen kun je doen aan de hand van de SOLVE-7.

Hier gaan we in deze module veel mee oefenen.

STAP 1: Beschrijf je struggle

STAP 2:  Bepaal je doel

STAP 3:  Brainstorm over oplossingen

STAP 4:  Evalueer je oplossingen

STAP 5:  Kies wat je gaat doen

STAP 6:  Maak een actieplan!

STAP 7:  Evalueer je actie 

De ene struggle is groter dan de andere. Bij heel kleine struggles is het niet nodig om de SOLVE-7 te 

gebruiken, bijv. als je moet kiezen welke chips je koopt. De SOLVE-7 is bedoeld voor grotere struggles waar 

je niet direct een oplossing voor weet. Sommige struggles lijken ook met de SOLVE-7 lastig om op te lossen, 

omdat ze zo groot zijn. Het kan dan helpen om deze struggles op te delen in kleine stappen, en per stap de 

SOLVE-7 te doorlopen. 

De SOLVE-7 is een hulpmiddel om je struggle op te lossen. Aan het begin is het best veel werk om de stappen 

van de SOLVE-7 in te vullen. Door te oefenen wordt het steeds makkelijker. Op een gegeven moment heb je de 

SOLVE-7 niet meer nodig, omdat je het dan al automatisch doet. Oefening baart kunst!
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1.4 STAP 1 van de SOLVE-7: Beschrijf je struggle

UITLEG: STAP 1

In STAP 1 denk je na over wat jouw struggle is. Beschrijf deze zo nauwkeurig en feitelijk mogelijk.  

Ook geef je een duidelijke beschrijving van wat anders zou moeten. Let wel op, het moet een struggle zijn die:

• nu speelt (dus niet in het verleden)

• jij zelf kunt beinvloeden (je hebt er controle over)

Sommige struggles zijn niet beïnvloedbaar of jouw verantwoordelijkheid. Je kunt denken aan een familielid dat ziek 

is, geldproblemen thuis of een vriend die depressief is. Deze problemen kan je (vaak) niet veranderen, ook niet door je 

eigen gedrag. In deze module gaat het om struggles die je wel kunt beinvloeden en waar je dus wel invloed op hebt.

VOORBEELD: Struggle Mika

Mika houdt van gamen en wil graag de nieuwste games kopen. Ze heeft maar weinig geld en kan daardoor niet de games 

kopen die ze wil. Ook heeft ze een Netflix-abonnement wat haar 10 euro per maand kost. Ze heeft al om meer zakgeld 

gevraagd aan haar ouders, maar zij vinden dit niet nodig.

VOORBEELD: STAP 1 van Mika

Mika: Mijn struggle is dat ik te weinig geld heb om de nieuwste games te kunnen kopen.

1.5 STAP 2 van de SOLVE-7: Bepaal je doel

UITLEG: STAP 2 

Een struggle ontstaat doordat je iets niet krijgt of iets niet kunt doen wat je wel zou willen krijgen/doen. Je krijgt te 

weinig zakgeld of je moet te vroeg naar bed. Je doel is vaak als een soort wens: wat zou je willen krijgen of doen? Je 

wilt meer zakgeld krijgen of je zou later naar bed willen. Maar om dit doel te bereiken staan er allemaal hobbels of 

zelfs bergen op je pad (zoals je ouders). 

VOORBEELD: STAP 2 van Mika

Mika: Mijn doel is om meer geld te hebben om de nieuwste games te kunnen kopen.

1.6 STAP 3 van de SOLVE-7: Brainstorm over oplossingen

UITLEG: STAP 3 

In STAP 3 bedenk je zoveel mogelijk oplossingen voor je struggle om je doel te bereiken.  

Je kunt dit op twee manieren doen:

• Inside the box: je bedenkt alledaagse en voor de hand liggende oplossingen voor je struggle. 

• Out of the box: je bedenkt gekke of grappige oplossingen voor je struggle. Hierbij kan het helpen om in de rol 

van iemand anders te kruipen en te bedenken hoe die persoon de struggle zou oplossen. 

VOORBEELD: STAP 3 van Mika

Inside the box-oplossingen van Mika:

• een bijbaan zoeken

• nog een keer zeuren bij mijn ouders

Out of the box-oplossingen van Mika:

• een bank beroven

• als straatmuzikant gitaar spelen in de winkelstraat
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1.7 STAP 1-3 van de SOLVE-7

OEFENING 2: De eerste drie stappen met de groep

Bedenk met de groep een struggle die jullie allemaal herkennen en werk samen STAP 1-3 van de SOLVE-7 uit.

STAP 1:  Beschrijf je struggle

STAP 2: Bepaal je doel

STAP 3: Brainstorm over oplossingen

Inside the box-oplossingen:

• 

• 

Out of the box-oplossingen:

! 
Kruip eventueel in de rol van een bekend persoon (bijv. een rapper, zanger of vlogger) en probeer vanuit 

die rol zoveel mogelijk oplossingen te bedenken. Hoe gekker, hoe beter. Alles kan en alles mag!

• 

• 
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OEFENING 3: Jouw STAP 1 - 3

Bedenk een struggle (dit mag een struggle uit oefening 1 zijn) en probeer deze struggle zo nauwkeurig en feitelijk 

mogelijk te beschrijven. Wat zou jij graag anders zien? Kies een struggle die:

• nu speelt

• jij zelf kunt beïnvloeden 

STAP 1:  Beschrijf je struggle

STAP 2:  Bepaal je doel

STAP 3: Brainstorm over oplossingen

Inside the box-oplossingen:

• 

• 

Out of the box-oplossingen:

! 
Kruip eventueel in de rol van een bekend persoon (bijv. een rapper, zanger of vlogger) en probeer vanuit die 

rol zoveel mogelijk oplossingen te bedenken. Hoe gekker, hoe beter. Alles kan en alles mag!

• 

• 
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1.8 Evaluatie

 

Dit heb ik tijdens deze bijeenkomst geleerd:

Hier heb ik nog vragen over:

9



1.9 Thuisoefeningen

THUISOEFENING 1: STAP 1-3 van de SOLVE-7

Vul STAP 1-3 van de SOLVE-7 in voor een struggle waar je tegenaan loopt.

 

STAP 1:  Beschrijf je struggle

STAP 2: Bepaal je doel

STAP 3: Brainstorm over oplossingen

Inside the box-oplossingen:

• 

• 

Out of the box-oplossingen:

• 

• 
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Solve: bijeenkomst 2

 Doelen:

• Je kunt oplossingen beoordelen door de voor- en nadelen van elke oplossing te bedenken.

• Je kunt beoordelen of je met een oplossing je doel bereikt en of de oplossing praktisch haalbaar is.

• Je kunt de beste oplossing kiezen en hiervoor een actieplan maken.

 Wat gaan we doen vandaag?

2.1 Start        2 min.

2.2 Thuisoefeningen bespreken     5 min.

2.3 STAP 4 van de SOLVE-7: Evalueer je oplossingen  10 min.

2.4 STAP 5 van de SOLVE-7: Kies wat je gaat doen  10 min.

2.5 STAP 6 van de SOLVE-7: Maak een actieplan!  5 min.

2.6 STAP 4-6 van de SOLVE-7     15 min

2.7 Evaluatie       5 min

2.8  Thuisoefeningen      3 min.

2.1 Start 

In deze bijeenkomst gaan we verder werken met de SOLVE-7. 

2.2 Thuisoefeningen bespreken

2.3 STAP 4 van de SOLVE-7: Evalueer je oplossingen

UITLEG: STAP 4

In deze stap denk je na over de voor- en nadelen van elke oplossing. 

• Voordelen staan voor de dingen die de oplossing ondersteunen, voor goede of fijne dingen die kunnen 

gebeuren als je de oplossing gebruikt en voor het goede gevoel dat je er bij zult krijgen.

• Nadelen staan voor alle slechte of vervelende dingen die kunnen gebeuren of voor een slecht gevoel dat je er 

aan overhoudt.

Bij het bedenken van voor- en nadelen kun je op de volgende dingen letten:

• De gevolgen op de korte termijn en op de lange termijn. 

 • Korte termijn gevolgen zijn de gevolgen op het moment zelf, vandaag of morgen.

 • Lange termijn gevolgen zijn de gevolgen daarna, later deze week, volgende maand, volgend jaar of 

  zelfs nog later. 

• De gevolgen voor jezelf en de ander. 

Nadat je de voor- en nadelen van elke oplossing hebt bedacht, bedenk je in STAP 4 ook nog voor elke oplossing of je 

je doel (uit STAP 2) ermee bereikt en of het haalbaar is. 
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VOORBEELD: STAP 4 van Mika

2.4 STAP 5 van de SOLVE-7: Kies wat je gaat doen

UITLEG: STAP 5 

In STAP 4 ging het over de voor- en nadelen van oplossingen. In STAP 5 beoordeel je welke oplossing de beste oplossing 

is. Je doet dit door eerst te kijken naar de voor- en nadelen. Je let daarbij op de gevolgen op de korte en lange termijn, 

wat gevolgen zijn voor jezelf en de ander en ook hoe belangrijk de voor- en nadelen voor je zijn. 

• De gevolgen op zowel de korte termijn als de lange termijn. 

Soms kan een oplossing op de korte termijn heel voordelig zijn, maar op de lange termijn niet. 

VOORBEELD : Je bent je ov-chipkaart kwijt. De korte termijn oplossing is dan maar een los kaartje bij de 

buschauffeur te kopen waardoor je op school komt. Op de lange termijn lost dit niets op, omdat je iedere dag 

tegen dezelfde struggle blijft aanlopen. Bovendien is een los kaartje duurder en dus ben je op de lange termijn ook 

nog meer geld kwijt. 

Andersom kan ook, een oplossing kan op de lange termijn heel voordelig zijn, maar op de korte termijn niet. 

VOORBEELD : Stel je wilt heel graag een nieuwe telefoon. Je besluit dat je geld gaat sparen door minder leuke 

dingen te doen. Op de lange termijn kun je dan wel een nieuwe telefoon kopen, maar op de korte termijn kun je 

helaas minder leuke dingen doen.

STAP 3:     STAP 4:

Brainstorm over oplossingen  Evalueer je oplossingen

Mogelijke oplossingen  Voordelen    Nadelen
  Bereik je 

Kan het?
             je doel?

            

1 Een bijbaan zoeken  Elke maand meer geld  Ik moet gaan solliciteren. 8 8

           Ik heb minder vrije tijd.

 

2 Nog een keer zeuren  Misschien meer geld   Ruzie met mijn ouders,  3 9 

 bij mijn ouders        omdat ik blijf zeuren. 

           

           

3 Een bank beroven   Heel veel meer geld   Ik word opgepakt door de politie  10 1

           en kom in de gevangenis.

4 Als straatmuzikant gitaar spelen Meer geld, maar eenmalig  Ik moet eerst oefenen en dat kost tijd. 6 3

 in de winkelstraat        Ik heb geen vergunning.

           

 

0 = helemaal niet

2 = niet

4 = een beetje

6 = redelijk

8 = wel

10 = helemaal wel
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• De gevolgen voor jezelf en de ander. 

Soms heb je zelf ergens voordeel van, maar heeft de ander er nadeel van. 

VOORBEELD : Je wilt graag netflixen, maar net op dat moment zit je broertje te gamen. Jouw oplossing is 

om tegen je moeder te zeggen dat hij al heel lang aan het gamen is. Het gevolg is dat moeder boos wordt op je 

broertje en jij mag netflixen. 

Andersom kan ook. Soms heeft iemand anders het voordeel van jouw oplossing en heb je zelf het nadeel. 

VOORBEELD : Je vraagt je ouders of je meer zakgeld mag. Je oplossing is om samen met je ouders op de 

website van het Nibud te kijken wat 14-jarigen gemiddeld aan zakgeld krijgen. Tot je verbazing krijg jij meer dan 

gemiddeld en je broertje van 12 minder dan gemiddeld. Jouw broertje krijgt nu opeens meer zakgeld en jij niet.

 

• Let op de belangrijkheid van de voor- en nadelen. 

Soms kan een oplossing een voordeel hebben, maar weegt het nadeel zwaarder. 

VOORBEELD : Als je oplossing is om iemand pijn te doen, dan weegt het nadeel (iemand heeft pijn) zwaarder 

dan het voordeel dat je ermee behaalt. 

Je moet dus zelf de afweging gaan maken of je het gevolg op de korte of lange termijn wilt. Of je liever het positieve 

gevolg voor jezelf of voor de ander kiest en welk voordeel je erg belangrijk vindt. Daarnaast kijk je welke oplossing het 

hoogste cijfer heeft voor het bereiken van je doel en voor de haalbaarheid. Samen zorgen deze punten voor het kiezen 

van de voor jou best passende oplossing.

VOORBEELD: STAP 5 van Mika

Mika: Ik kies ervoor om een bijbaan te zoeken, omdat ik dan elke maand meer geld heb. 

OEFENING 1: De speeddate 

Eén iemand uit de groep deelt een struggle en een doel dat hij/zij wil bereiken, de anderen gaan oplossingen 

bedenken. Dit gebeurt in de vorm van een soort speeddate, waarbij degene met de struggle tegenover twee jongeren 

zit die beide een oplossing bedenken. Vervolgens kiest degene met de struggle de beste oplossing. De jongere met 

de beste oplossing mag blijven zitten, de ander staat op. Op die plek kan dan een nieuwe jongere gaan zitten. Deze 

nieuwe jongere geeft zijn/haar oplossing, en opnieuw kiest de jongere met de struggle de beste oplossing. Dit gaat 

net zo lang door totdat iedereen is geweest. Als iedereen is geweest, blijft degene met de beste oplossing over.

2.5 STAP 6 van de SOLVE-7: Maak een actieplan!

UITLEG: STAP 6 

In STAP 5 heb je de best passende oplossing gekozen. Nu ga je bedenken wat je nodig hebt om die oplossing uit te 

voeren. Je gaat een actieplan maken zodat je de oplossing zo goed mogelijk uit kunt voeren. Voer daarna de oplossing uit.

Denk bij het actieplan aan de volgende dingen:

• Welke stappen moet ik zetten?

• Hoeveel tijd kost het?

• Wie moet wat doen?

• Welke materialen heb ik nodig?

• Wat zijn mogelijke gevolgen? (zie STAP 4)

• Wat zijn de kosten?
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VOORBEELD: STAP 6 van Mika

Mika: Ik loop gewoon eens bij een winkel naar binnen en vraag naar de mogelijkheden. Verder vertel ik zoveel mogelijk 

mensen dat ik een bijbaan zoek, misschien weten zij iets.

2.6 STAP 4-6 van de SOLVE-7

OEFENING 2: Jouw STAP 4

Werk verder met de oplossingen voor je struggle uit oefening 3 van bijeenkomst 1 (blz. 8). Schrijf de oplossingen die 

je hebt bedacht in het schema op de volgende bladzijde. Ga daarna verder met stap 4. Bedenk eerst zoveel mogelijk 

voor- en nadelen voor elke oplossing. 

Let tijdens het bedenken van de voor- en nadelen op de volgende punten: 

• Wat zijn de gevolgen op de korte en lange termijn?

• Wat zijn de gevolgen voor jezelf en de ander?

Geef vervolgens met een cijfer tussen de 0 en 10 aan in hoeverre elke oplossing je helpt om je doel te bereiken 

(‘Bereik je je doel?’) en of de oplossing praktisch haalbaar is (‘Kan het?’).

STAP 3:     STAP 4:

Brainstorm over oplossingen  Evalueer je oplossingen

Mogelijke oplossingen  Voordelen    Nadelen
  Bereik je 

Kan het?
             je doel?

            

1

2

3

4

0 = helemaal niet

2 = niet

4 = een beetje

6 = redelijk

8 = wel

10 = helemaal wel
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OEFENING 3: Jouw STAP 5 

Kies voor je eigen struggle uit oefening 2 (STAP 4) de beste oplossing. Geef ook aan waarom je voor deze oplossing kiest. 

STAP 5: Kies wat je gaat doen

De beste oplossing voor mijn struggle is  

want/omdat 

OEFENING 4: Jouw STAP 6 

Maak een actieplan voor de beste oplossing die je hebt gekozen in oefening 3 (STAP 5). Schrijf stapje voor stapje op 

hoe je het zou kunnen aanpakken. Als je er niet uit komt, vraag dan aan anderen hoe zij het zouden aanpakken.

STAP 6: Maak een actieplan!

2.7 Evaluatie

  

Dit heb ik tijdens deze bijeenkomst geleerd:

Hier heb ik nog vragen over:
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2.8 Thuisoefeningen

THUISOEFENING 1: Actie!

Voer je actieplan uit van oefening 4 van deze bijeenkomst.

THUISOEFENING 2: STAP 4-6 van de SOLVE-7

Bij thuisoefening 1 van bijeenkomst 1 heb je STAP 1-3 uitgewerkt voor een struggle. In deze oefening ga je STAP 4-6 

invullen voor deze struggle.

Blader terug naar blz. 10 en schrijf STAP 1-3 over op de volgende bladzijde. Vul daarna STAP 4-6 in. Vergeet niet om je 

actieplan uit te voeren!
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STAP 1:  Beschrijf je struggle  

STAP 6:  Maak een actieplan!

STAP 2:  Bepaal je doel

STAP 5:  Kies wat je gaat doen

STAP 3:     STAP 4:

Brainstorm over oplossingen  Evalueer je oplossingen

Mogelijke oplossingen  Voordelen    Nadelen
  Bereik je 

Kan het?
             je doel?

            

1

2

3

4

0 = helemaal niet

2 = niet

4 = een beetje

6 = redelijk

8 = wel

10 = helemaal wel
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Solve: bijeenkomst 3

 Doelen:

• Je weet hoe je je actie kunt evalueren.

• Je leert dat je jezelf mag belonen voor je gedrag (acties) en niet alleen voor het resultaat (doel behaald).

• Je leert wat je kunt doen als een struggle (nog) niet is opgelost.

• Je weet welke mensen je om hulp kunt vragen bij het oplossen van struggles.

 Wat gaan we doen vandaag?

3.1 Start       2 min.

3.2 Thuisoefeningen bespreken    5 min.

3.3 STAP 7 van de SOLVE-7: Evalueer je actie  5 min.

3.4 Is je struggle nu opgelost?    10 min

3.5 Nog één keer alle stappen    20 min.  

3.6 Steun zoeken bij anderen    10 min.

3.7 Evaluatie      5 min  

3.8 Thuisoefeningen     3 min.

3.1 Start 

Deze bijeenkomst gaat over de laatste stap van de SOLVE-7. Daarnaast is er ruimte om dingen te bespreken die je 

nog niet helemaal snapt of moeilijk vindt. 

3.2 Thuisoefeningen bespreken

3.3 STAP 7 van de SOLVE-7: Evalueer je actie

UITLEG: STAP 7 

Bij deze stap ga je je uitgevoerde oplossing, je actie, evalueren. Je gaat kijken hoe de oplossing die je hebt gekozen 

heeft uitgepakt. Hoe is het gegaan? Wat waren de gevolgen? Bekijk daarna of je je doel hebt behaald. Is je probleem 

nu opgelost?

Het is niet erg als je doel (nog) niet helemaal is behaald. Het gaat erom dat je acties leert uitproberen en leert vol te 

houden. Vaak lukken dingen, maar soms ook niet. Dat hoeft niet aan je eigen acties te liggen. Soms ligt het buiten 

jezelf dat iets niet lukt. Bijv. als je een bijbaan wilt en al veel hebt rondgevraagd, maar er nergens iemand nodig is. 

Je hebt je doel dan niet behaald, maar je hebt wel veel moeite gedaan, en daar mag je tevreden over zijn. Misschien 

kun je iets anders doen om alsnog je doel te behalen. Je kunt je actie veranderen (digitaal verder zoeken) en/of een 

andere oplossing kiezen (vragen of je klusjes in huis mag doen voor geld).

Wees trots op de stappen die je zet en beloon jezelf daarvoor, bijv. door een spelletje doen, met vrienden afspreken of 

iets lekkers halen. 
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VOORBEELD: STAP 7 van Mika

Hoe ging je actie? Goed, ik heb bij de supermarkt gevraagd of ik daar kan komen werken als vakkenvuller. Ik mag 

volgende week op sollicitatiegesprek komen.

Heb je je doel behaald?   Ja  Grotendeels  Bijna  Nee

Mijn beloning: zaterdag lekker lang uitslapen.

OEFENING 1: Jouw STAP 7 

Deze oefening gaat over de twee struggles waar je tijdens deze module mee hebt gewerkt. De ene struggle heb je 

tijdens de bijeenkomsten uitgewerkt, de andere heb je thuis uitgewerkt met de thuisoefeningen. Als het goed is, heb 

je inmiddels voor beide struggles je actieplan uitgevoerd. In deze oefening evalueer je per struggle de actie die je 

hebt uitgevoerd. Hoe is het gegaan? Heb je je doel behaald?

STAP 7: Evalueer je actie

• Schrijf hier de struggle waarmee je hebt gewerkt tijdens de bijeenkomsten:

Hoe ging je actie?

Heb je je doel behaald?   Ja  Grotendeels  Bijna  Nee

Mijn beloning:

• Schrijf hier de struggle waarmee je hebt gewerkt tijdens de thuisoefeningen:

Hoe ging je actie?

Heb je je doel behaald?   Ja  Grotendeels  Bijna  Nee

Mijn beloning:
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3.4 Is je struggle nu opgelost?

OEFENING 2: Is je struggle nu opgelost?

• Mijn struggle bedacht tijdens de bijeenkomsten 

  Ja, mijn struggle is opgelost.

Fijn dat je struggle is opgelost! 

  Nee, mijn struggle is (nog) niet opgelost.

Dat is niet erg. Vaak zijn struggles niet in één keer opgelost. Het belangrijkste is dat je oplossingen kiest en 

uitprobeert, dan mag je trots zijn op jezelf, je hebt niet altijd het resultaat in de hand. Welke stappen zou je 

kunnen nemen om dichter bij je doel te komen? Pas bijv. je actie aan en/of kies een nieuwe oplossing. Schrijf 

op wat je (anders) gaat doen:

• Mijn struggle bedacht voor de thuisoefeningen

  Ja, mijn struggle is opgelost.

Fijn dat je struggle is opgelost! Nu mag je jezelf belonen. Bedenk een beloning:

  Nee, mijn struggle is (nog) niet opgelost.

Dat is niet erg. Vaak zijn struggles niet in één keer opgelost. Het belangrijkste is dat je oplossingen kiest en 

uitprobeert, dan mag je trots zijn op jezelf, je hebt niet altijd het resultaat in de hand. Welke stappen zou je 

kunnen nemen om dichter bij je doel te komen? Pas bijv. je actie aan en/of kies een nieuwe oplossing. Schrijf 

op wat je (anders) gaat doen:

3.5 Nog een keer alle stappen 

OEFENING 3: Nog één keer alle stappen

Kies met elkaar of je het schema individueel invult in het werkboek, met elkaar uitwerkt op het bord of nog een keer de 

speeddate van de vorige bijeenkomst doet.
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STAP 1:  Beschrijf je struggle  

STAP 6:  Maak een actieplan

STAP 2:  Bepaal je doel

STAP 5:  Kies wat je gaat doen

STAP 7: Evalueer je actie 

Hoe ging je actie?

Heb je je doel behaald?   Ja  Grotendeels  Bijna  Nee

Mijn beloning: 

STAP 3:     STAP 4:

Brainstorm over oplossingen  Evalueer je oplossingen

Mogelijke oplossingen  Voordelen    Nadelen
  Bereik je 

Kan het?
             je doel?

            

1

2

3

4

0 = helemaal niet

2 = niet

4 = een beetje

6 = redelijk

8 = wel

10 = helemaal wel
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3.6 Steun zoeken bij anderen

UITLEG: Steun zoeken

Soms kan het fijn zijn om hulp of steun te zoeken bij anderen als je ergens mee struggelt, bijv. bij je ouders, broer/zus 

of een goede vriend(in). 

VOORBEELD:  Je hoort dat een groepje uit de klas naar de bios gaat en zou wel mee willen, maar je bent niet 

uitgenodigd. Je zou een vriendin kunnen vragen of zij wel is uitgenodigd en zo niet, wat zij dan zou doen.

Het verschilt per situatie wie de best aangewezen persoon is om je te helpen. Soms zijn dat je ouder(s) of een 

vriend(in). Een andere keer is het een nichtje of een oom. Weer een andere keer is het een docent of je mentor. En 

soms is het een vertrouwenspersoon op school of een instantie, bijv. De Kindertelefoon. 

OEFENING 4:  Wie kan jou helpen?

Met wie praat jij als je ergens mee struggelt? (bijv. je moeder, een goede vriend(in))

• 

• 

• 

• 

Wie zou jou nog meer kunnen helpen? Hoe zou die persoon jou kunnen helpen?

• 

 Hij/zij zou mij kunnen helpen met/door: 

 

 

• 

 Hij/zij zou mij kunnen helpen met/door: 

 

 

• 

 Hij/zij zou mij kunnen helpen met/door: 
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3.7 Evaluatie

Dit heb ik tijdens deze bijeenkomst geleerd:

Hier heb ik nog vragen over:

3.8 Thuisoefeningen

THUISOEFENING 1:  Nog niet opgeloste struggles

Als je struggles hebt die nog niet (helemaal) zijn opgelost, ga er dan mee aan de slag. Dit kan met behulp van een 

SOLVE-7 schema (achterin je werkboek staan extra schema’s), maar ook door er met iemand over te praten (zie 

oefening 4). Vergeet jezelf niet te belonen voor de stappen die je zet.

Als je geen struggles (meer) hebt waaraan je wilt werken, vraag dan aan je groepsgenoten of zij nog hulp kunnen 

gebruiken.
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STAP 1:  Beschrijf je struggle  EEN EXTRA SOLVE-7 SCHEMA

STAP 6:  Maak een actieplan

STAP 2:  Bepaal je doel

STAP 5:  Kies wat je gaat doen

STAP 7: Evalueer je actie 

Hoe ging je actie?

Heb je je doel behaald?   Ja  Grotendeels  Bijna  Nee

Mijn beloning: 

STAP 3:     STAP 4:

Brainstorm over oplossingen  Evalueer je oplossingen

Mogelijke oplossingen  Voordelen    Nadelen
  Bereik je 

Kan het?
             je doel?

            

1

2

3

4

0 = helemaal niet

2 = niet

4 = een beetje

6 = redelijk

8 = wel

10 = helemaal wel
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