
Persoonlijkheidstest 

Anderen begrijpen door inzicht in jezelf: kies een woord, uit een van de vier in de rij dat het meest bij jou 

past, en zet dan een 1 voor dat woord. Doe dat bij alle 40 regels. Weet je het zelf niet zeker vraag dan een naaste 

en vraag je af wat het antwoord als kind zou zijn geweest. 

 

Krachtige punten 

1. ____ avontuurlijk    ____ aanpasbaar       ____ bezield  ____ analytisch 

2. ____ volhardend    ____ speels        ____ overtuigend  ____ vreedzaam 

3. ____ onderdanig    ____ zich opofferen       ____ gezellig  ____ sterke wil 

4. ____ geschikt     ____ beheerst       ____ concurrerend ____ nadenkend 

5. ____ vernieuwend    ____ respectvol       ____ terughoudend ____ vindingrijk 

6. ____ tevreden     ____ gevoelig       ____ zelfstandig  ____ energiek 

7. ____ planner     ____ geduldig       ____ positief  ____ promotor 

8. ____ zeker     ____ spontaan       ____ volgens plan  ____ verlegen 

9. ____ ordelijk     ____ toegankelijk       ____ uitgesproken ____ optimistisch 

10. ____ vriendelijk    ____ trouw        ____ grappig  ____ krachtig 

11. ____ dapper     ____ smaakvol        ____ diplomatiek  ____ gedetailleerd 

12. ____ opgewekt     ____ consistent       ____ beschaafd  ____ vol vertrouwen       

13. ____ idealistisch    ____ onafhankelijk       ____ onschuldig  ____ inspirerend 

14. ____ demonstratief    ____ beslissend       ____ droge humor ____ diepgaand 

15. ____ bemiddelaar    ____ muzikaal       ____ voorsteller  ____ mixt gemakkelijk 

16. ____ bedachtzaam    ____ vasthoudend       ____ prater  ____ tolerant 

17. ____ luisteraar     ____ loyaal        ____ leider  ____ druk 

18. ____ tevreden     ____ baas        ____ grafiek maker ____ aardig 

19. ____ perfectionist    ____ plezierig       ____ productief  ____ populair 

20. ____ veerkrachtig    ____ moedig       ____ gedraagt zich ____ in balans 

 

Zwakke punten 

21. ____ saai     ____ schuchter       ____ opzichtig  ____ bazig 

22. ____ geen discipline    ____ onsympathiek       ____ niet enthousiast ____ meedogenloos 

23. ____ terughoudend    ____ haatdragend       ____ zich verzetten ____ veel herhalingen 

24. ____ pietluttig     ____ angstig        ____ vergeetachtig ____ openhartig 

25. ____ ongeduldig    ____ onzeker       ____ besluiteloos  ____ interrumpeert 

26. ____ impopulair    ____ niet betrokken       ____ onvoorspelbaar ____ niet hartelijk 

27. ____ koppig     ____ lukraak       ____ niet gauw tevreden ____ aarzelend 

28. ____ alledaags     ____ pessimistisch       ____ trots   ____ toegeeflijk 

29. ____ snel boos      ____ doelloos       ____ beredenerend ____ zich onttrekken 

30. ____ naïef      ____ negatieve houding____ zenuwachtig  ____ nonchalant 

31. ____ piekeraar     ____ teruggetrokken     ____ workaholic  ____ wil complimenten 

32. ____ overgevoelig    ____ tactloos       ____ timide  ____ praatziek 

33. ____ twijfelaar     ____ ongeorganiseerd   ____ bazig  ____ deprimerend 

34. ____ tegenstrijdig    ____ introvert       ____ intolerant  ____ onverschillig 

35. ____ rommelig     ____ humeurig       ____ mompelen  ____ manipulatief 

36. ____ langzaam     ____ halsstarrig       ____ afwezig  ____ sceptisch 

37. ____ eenling     ____ baas boven baas   ____ lui   ____ luid 

38. ____ traag     ____ achterdochtig       ____ kort lontje  ____ warhoofd 

39. ____ wraakzuchtig    ____ rusteloos       ____ onwillig  ____ overhaast 

40. ____ schipperen    ____ kritisch       ____ listig   ____ veranderlijk 



De score: breng alle enen van de eerste pagina over naar hetzelfde woord op de tweede pagina en tel ze op.   

De woorden staan niet in dezelfde volgorde. 

Krachtige punten 

                  populistisch                     daadkrachtig               melancholisch                 flegmatisch 

1. ____ bezield     ____ avontuurlijk        ____ analytisch  ____ aanpasbaar 

2. ____ speels     ____ overtuigend       ____ volhardend  ____ vreedzaam 

3. ____ gezellig     ____ sterke wil       ____ zich opofferen ____ onderdanig 

4. ____ geschikt     ____ concurrerend       ____ nadenkend  ____ beheerst 

5. ____ vernieuwend    ____ vindingrijk       ____ respectvol  ____ terughoudend 

6. ____ energiek     ____ zelfstandig       ____ gevoelig  ____ tevreden 

7. ____ promotor     ____ positief       ____ planner  ____ geduldig 

8. ____ spontaan     ____ zeker        ____ volgens plan  ____ verlegen 

9. ____ optimistisch    ____ uitgesproken       ____ ordelijk  ____ toegankelijk 

10. ____ grappig     ____ krachtig       ____ trouw  ____ vriendelijk 

11. ____ smaakvol     ____ zorgzaam       ____ gedetailleerd ____ diplomatiek 

12. ____ opgewekt     ____ vol vertrouwen     ____ beschaafd  ____ consistent 

13. ____ inspirerend    ____ onafhankelijk       ____ idealistisch  ____ onschuldig 

14. ____ demonstratief    ____ beslissend       ____ diepgaand  ____ droge humor 

15. ____ mixt gemakkelijk    ____ voorsteller       ____ muzikaal  ____ bemiddelaar 

16. ____ prater     ____ vasthoudend       ____ bedachtzaam ____ tolerant 

17. ____ druk     ____ leider        ____ loyaal  ____ luisterraar 

18. ____ aardig     ____ baas        ____ grafiek maker ____ tevreden 

19. ____ populair     ____ productief       ____ perfectionist  ____ plezierig 

20. ____ veerkrachtig    ____ moedig       ____ gedraagt zich ____ in balans 

Zwakke punten 

21. ____ opzichtig     ____ bazig        ____ schuchter  ____ saai 

22. ____ geen dischipline    ____ onsympathiek       ____ meedogenloos ____ niet enthousiast 

23. ____ veel herhalingen    ____ zich verzetten       ____ haatdragend  ____ terughoudend 

24. ____ vergeetachtig    ____ openhartig       ____ pietluttig  ____ angstig 

25. ____ interrumpeert    ____ ongeduldig       ____ onzeker  ____ besluiteloos 

26. ____ onvoorspelbaar    ____ niet hartelijk       ____ impopulair  ____ niet betrokken 

27. ____ lukraak     ____ koppig        ____ niet gauw tevreden ____ aarzelend 

28. ____ toegeeflijk     ____ trots        ____ pessimistisch ____ alledaags 

29. ____ snel boos     ____ beredenerend       ____ zich onttrekken ____ doelloos 

30. ____ naïef     ____ zenuwachtig       ____ negatieve houding ____ nonchalant 

31. ____ wil complimenten   ____ workaholic       ____ teruggetrokken ____ piekeraar 

32. ____ praatziek     ____ tactloos       ____ overgevoelig ____ timide 

33. ____ ongeorganiseerd    ____ bazig        ____ deprimerend  ____ twijfelaar 

34. ____ tegenstrijdig    ____ intolerant       ____ introvert  ____ onverschillig 

35. ____ rommelig     ____ manipulatief       ____ humeurig  ____ mompelen 

36. ____ afwezig     ____ halsstarrig       ____ sceptisch  ____ langzaam 

37. ____ luid     ____ baas boven baas   ____ eenling  ____ lui 

38. ____ warhoofd     ____ kort lontje       ____ achterdochtig ____ traag 

39. ____ rusteloos     ____ overhaast       ____ wraakzuchtig ____ onwillig 

40. ____ veranderlijk    ____ listig        ____ kritisch  ____ schipperen 

 

Totalen: 

 ____                ____   ____    ____ 

 



 

 

 

 

 

 

 

            Populistisch                     Daadkrachtig    Melancholisch                 Flegmatisch

 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=nl&a=http://temperaments.fighunter.com/?page%3Dmelancholic
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=nl&a=http://temperaments.fighunter.com/?page%3Dphlegmatic
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=nl&a=http://temperaments.fighunter.com/?page%3Dcholeric
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=nl&a=http://temperaments.fighunter.com/?page%3Dsanguine

