
Situatie 1: Een 5 voor wiskunde  
 
1. Docent wiskunde. Je bent docent wiskunde en 
geeft een leerling in de klas zijn/haar proefwerk 
terug.  
Hij/zij heeft een onvoldoende.   
 
 

Situatie 2: Sollicitatie voor een stageplek  
 
1. Baas stageplek  
 Je moet de leerling die een stageplek in je bedrijf 
wil, teleurstellen. Hij/zij is niet aangenomen. 

2. Optimistische leerling   
Je krijgt je proefwerk wiskunde terug van de 
docent. Je hebt een 5.  
- Wat zeg je?  
- Wat doe je?  
- Laat zien hoe je je voelt. 

2. Optimistische leerling   
Je hebt bij een bedrijf gesolliciteerd naar een 
stageplek. Je wilt hier heel graag stage lopen. Je 
krijgt te horen dat je niet bent aangenomen.   
- Wat zeg je?    
- Wat doe je? 
- Laat zien hoe je je voelt.  
 

3. Pessimistische leerling  
Je krijgt je proefwerk wiskunde terug van de 
docent. Je hebt een 5.  
- Wat zeg je?  
- Wat doe je?  
- Laat zien hoe je je voelt.  
 

3. Pessimistische leerling  
Je hebt bij een bedrijf gesolliciteerd naar een 
stageplek. Je wilt hier heel graag stage lopen. Je 
krijgt te horen dat je niet bent aangenomen.  
- Wat zeg je?    
- Wat doe je? 
- Laat zien hoe je je voelt.  
 

 

Situatie 3: Kleedgeld is op   
 
 
1. Moeder of vader. Je kind (zoon of dochter) komt 
geld vragen voor kleedgeld want heeft iets gezien 
wat hij/zij heel graag wil hebben. maar dat krijgt 
hij/zij niet, want dit heeft hij/ zij al gehad voor deze 
maand.  

Situatie 4: Niet aangenomen voor baantje in de 
supermarkt  
 
1. Bedrijfsleider(ster) van de supermarkt. Je moet 
de leerling die een baantje in je bedrijf wil, 
teleurstellen. Hij/zij is niet aangenomen.  

2. Optimistische zoon/ dochter  
Je vraagt je vader/moeder geld voor kleding. Hij/zij 
zegt dat je dat niet krijgt.  
- Wat zeg je?  
- Wat doe je?  
- Laat zien hoe je je voelt.  
 
 

2. Optimistische leerling  
Je hebt gesolliciteerd naar een baantje in een 
supermarkt. Je wilt deze bijbaan heel graag. Je 
krijgt te horen dat je het baantje krijgt.  
- Wat zeg je?  
- Wat doe je?  
- Laat zien hoe je je voelt.  

3. Pessimistische zoon/ dochter  
 Je vraagt je vader/moeder geld voor kleding. 
Hij/zij zegt dat je dat niet krijgt.  
- Wat zeg je?  
- Wat doe je?  
- Laat zien hoe je je voelt.  
 

3. Pessimistische leerling   
Je hebt gesolliciteerd naar een baantje in een 
supermarkt. Je wilt deze bijbaan heel graag. Je 
krijgt te horen dat je het baantje krijgt.  
 - Wat zeg je?  
- Wat doe je?  
- Laat zien hoe je je voelt.  
 

 

 



 

Situatie 5: Je zou naar een concert gaan, en nu 
vraagt je beste vriend(in) je mee naar de film 
 
1. De beste vriend(in). Eindelijk heb je weer eens 
geld om iets leuks te doen met je beste 
vriend(in).Je vraagt je beste vriend (vriendin) of 
deze met je mee gaat naar de film.   

Situatie 6: Verzin zelf een situatie  
 
 
1. Rol voor iemand die jouw in een bepaalde 
situatie teleur moet stellen. 

2. Optimistische leerling  
Je beste vriend(in) vraagt of je vanavond mee gaat 
naar de film, maar je hebt al heel lang geleden 
kaartjes gekocht voor een concert van XX. en kan 
dus niet mee.   
- Wat zeg je?  
- Wat doe je?  
- Laat zien hoe je je voelt.  

2. Optimistische leerling  
Je reageert op de situatie 
- Wat zeg je?  
- Wat doe je?  
- Laat zien hoe je je voelt.  
 

3. Pessimistische leerling  
Je beste vriend(in) vraagt of je vanavond mee gaat 
naar de film, maar je hebt al heel lang geleden 
kaartjes gekocht voor een concert van XX. en kan 
dus niet mee.   
-  Wat zeg je?  
- Wat doe je?  
- Laat zien hoe je je voelt.  

3. Pessimistische leerling  
Je reageert op de situatie.   
-  Wat zeg je?  
- Wat doe je?  
- Laat zien hoe je je voelt.  
  
 

 

 

 

 

 

 

 


