Interessetest
In deze opdracht ga je een test doen naar wat voor type je bent. En je gaat checken bij een familielid hoe zij
jou zien.
Wat heb je nodig? Je kunt de opdracht digitaal invullen. Lukt dat niet? Dan heb je pen en papier nodig. Je
hebt ook één van je ouders nodig, of als zij niet kunnen een ander familielid.

Dit zijn de stappen:
A. Doe de test op het eerste invulblad.
B. Vraag je ouder om de test op het tweede invulblad te doen. Let op! Je ouder antwoord de
vragen niet over zichzelf, maar over jou!
Als digitaal invullen niet lukt, maak je een lijst met nummers 1 tot en met 20 en schrijf je de
antwoorden daarbij.
C. Tel de scores en zoek op welke type daarbij hoort.
D. Klopt dit type? Vul de vragen in op de laatste bladzijde.

Invulblad voor leerlingen: de antwoorden gaan over jou zelf
1. Welk vak vindt jij het leukst:
☐ P rekenen
☐ K tekenen
☐ N geschiedenis

11. Ik houd niet van:
☐ P rommel
☐ O regels
☐ D binnen zitten

2. Het lijkt me leuk om:
☐ P Met computers te werken.
☐ K Een film te maken.
☐ O Eigen baas te zijn.

12. Als er een feest is op school:
☐ K Maak ik de uitnodigingen.
☐ D Regel ik de muziek.
☐ P Doe ik de boodschappen.

3. In mijn vrije tijd:
☐ D Sport ik graag.
☐ K Maak ik muziek.
☐ N Lees ik een boek.

13. Ik ben:
☐ D handig
☐ H sociaal
☐ N slim

4. Ik vind het niet erg om:
☐ P Mijn kamer op te ruimen.
☐ D Een fietsband te plakken.
☐ H Op de buurkinderen te passen.

14. Ik heb:
☐ K fantasie
☐ P geduld
☐ H veel vrienden

5. Ik vind het belangrijk om:
☐ H Mensen te helpen.
☐ O Veel geld te verdienen.
☐ P Goed mijn best te doen.

15. Op tv kijk ik graag naar:
☐ N een politieserie
☐ K een talentenshow
☐ H een soapserie

6. Ik ben:
☐ K creatief
☐ D sportief
☐ O zelfstandig

16. Wat past bij jou?
☐ O Mensen luisteren naar mij als ik iets zeg.
☐ D Ik vind het leuk om iets te maken.
☐ N Ik kan goed leren.

7. Wat past bij jou?
☐ P Ik ben zuinig op mijn spullen.
☐ H Ik kan met veel mensen goed opschieten.
☐ N Ik wil graag weten wat er gebeurt in de wereld.

17. Ik wil graag:
☐ N Precies weten hoe iets in elkaar zit.
☐ H Dat anderen mij aardig vinden.
☐ O winnen

8. Het lijkt me leuk om:
☐ H Met kinderen te werken.
☐ D Dieren te verzorgen.
☐ O Eigen baas te zijn.

18. Het lijkt me leuk om:
☐ K Een game te ontwerpen.
☐ O Een berg te beklimmen.
☐ N Een nieuw medicijn te ontwikkelen.

9. Ik kan goed:
☐ H samenwerken
☐ O Voor mezelf opkomen.
☐ K Oplossingen bedenken.

19. Ik heb:
☐ N veel interesses
☐ O lef
☐ P Een hekel aan mensen die zich niet aan hun
afspraken houden.

10. Ik wil graag:
N Naar de universiteit.
P Op een kantoor werken.
D Met mijn handen werken.

20. Ik vind het leuk om:
☐ D In de natuur te zijn.
☐ K Op het podium te staan.
☐ H Te sporten met mijn vrienden.

Invulblad voor de ouders: de antwoorden gaan over uw zoon/dochter
1. Welk vak vindt jij het leukst:
☐ P rekenen
☐ K tekenen
☐ N geschiedenis

11. Ik houd niet van:
☐ P rommel
☐ O regels
☐ D binnen zitten

2. Het lijkt me leuk om:
☐ P Met computers te werken.
☐ K Een film te maken.
☐ O Eigen baas te zijn.

12. Als er een feest is op school:
☐ K Maak ik de uitnodigingen.
☐ D Regel ik de muziek.
☐ P Doe ik de boodschappen.

3. In mijn vrije tijd:
☐ D Sport ik graag.
☐ K Maak ik muziek.
☐ N Lees ik een boek.

13. Ik ben:
☐ D handig
☐ H sociaal
☐ N slim

4. Ik vind het niet erg om:
☐ P Mijn kamer op te ruimen.
☐ D Een fietsband te plakken.
☐ H Op de buurkinderen te passen.

14. Ik heb:
☐ K fantasie
☐ P geduld
☐ H veel vrienden

5. Ik vind het belangrijk om:
☐ H Mensen te helpen.
☐ O Veel geld te verdienen.
☐ P Goed mijn best te doen.

15. Op tv kijk ik graag naar:
☐ N een politieserie
☐ K een talentenshow
☐ H een soapserie

6. Ik ben:
☐ K creatief
☐ D sportief
☐ O zelfstandig

16. Wat past bij jou?
☐ O Mensen luisteren naar mij als ik iets zeg.
☐ D Ik vind het leuk om iets te maken.
☐ N Ik kan goed leren.

7. Wat past bij jou?
☐ P Ik ben zuinig op mijn spullen.
☐ H Ik kan met veel mensen goed opschieten.
☐ N Ik wil graag weten wat er gebeurt in de
wereld.

17. Ik wil graag:
☐ N Precies weten hoe iets in elkaar zit.
☐ H Dat anderen mij aardig vinden.
☐ O winnen

8. Het lijkt me leuk om:
☐ H Met kinderen te werken.
☐ D Dieren te verzorgen.
☐ O Eigen baas te zijn.

18. Het lijkt me leuk om:
☐ K Een game te ontwerpen.
☐ O Een berg te beklimmen.
☐ N Een nieuw medicijn te ontwikkelen.

9. Ik kan goed:
☐ H samenwerken
☐ O Voor mezelf opkomen.
☐ K Oplossingen bedenken.

19. Ik heb:
☐ N veel interesses
☐ O lef
☐ P Een hekel aan mensen die zich niet aan hun
afspraken houden.

10. Ik wil graag:
N Naar de universiteit.
P Op een kantoor werken.
D Met mijn handen werken.

20. Ik vind het leuk om:
☐ D In de natuur te zijn.
☐ K Op het podium te staan.
☐ H Te sporten met mijn vrienden.

Tel nu de letters van de antwoorden die jullie hebben ingevuld:

Hoe vaak heb jij deze letter ingevuld?

Hoe vaak heeft je ouder deze letter ingevuld?

Kies een item.

Kies een item.

Kies een item.

Kies een item.

De letter O

Kies een item.

Kies een item.

De letter N

Kies een item.

Kies een item.

De letter H

Kies een item.

Kies een item.

De letter P

Kies een item.

Kies een item.

De letter D
De letter K

1. Welke letter heb jij het vaakst gekozen? Kies een item.
2. Welke letter heeft je ouder het vaakst gekozen? Kies een item.

Lees nu de stukjes tekst die bij de letters horen

D – de doener

K – de kunstenaar

Als je het vaakst de letter D hebt gekozen ben je
waarschijnlijk een doener. Je bent graag actief
bezig met bijvoorbeeld sporten, knutselen of in
de tuin werken. Je vindt het leuk om met je
handen te werken en dingen te maken. Je wilt
graag resultaat zien van je werk. Waarschijnlijk
heb je een huisdier (of zou je er graag één willen).
Je houdt er niet van om stil te zitten. Lezen en
studeren is niet echt iets voor jou.

Als je het vaakst de letter K hebt gekozen, ben je
waarschijnlijk een kunstenaar. Je bent creatief en
maakt graag mooie dingen. Je hebt een eigen
smaak. Het maakt je niet uit wat anderen ervan
vinden, als je het zelf maar mooi vindt. Je hebt
vaak originele ideeën en je hebt een rijke fantasie.
Misschien speel je toneel, schrijf je verhalen of
maak je je eigen kleren. Of houd je je bezig met
muziek of dans.

Voorbeelden van beroepen die hier goed bij
passen:
Dierenverzorger Elektricien
Brandweerman Kok
Hovenier Sportleraar
Automonteur Schipper
Vrachtwagenchauffeur Technicus

Voorbeelden van beroepen die hier goed bij
passen:
Fotograaf Acteur
Muzikant Schrijver
Modeontwerper Striptekenaar
DJ Game-ontwerper

O – de ondernemer

N – de nieuwsgierige

Als je het vaakst de letter O hebt gekozen, ben je
waarschijnlijk een ondernemer. Je houdt van
uitdagingen, van spanning en avontuur. Je houdt
er niet van als alles al vastligt, je wilt zelf bepalen
welke kant het op moet. Je neemt graag de
leiding. Je zit boordevol ideeën en je regelt het
vaak zó dat anderen je ideeën uitvoeren. Je vindt
vaak dat je gelijk hebt en je houdt niet altijd
rekening met anderen. Je wilt het later graag ver
brengen, je gaat ervan uit dat je leven een succes
wordt.

Als je het vaakst de letter N hebt gekozen ben je
waarschijnlijk een nieuwsgierige. Je denkt na over
de dingen om je heen. Je bent nieuwsgierig en je
het vindt het interessant om te onderzoeken hoe
iets in elkaar zit. Je bekijkt de dingen van alle
kanten. Je zult niet snel zomaar iets zeggen, je
vindt dat je de dingen eerst goed moet
onderzoeken. Waarschijnlijk lees je veel en kun je
goed leren. Na de middelbare school wil je graag
verder studeren.

Voorbeelden van beroepen die hier goed bij
passen:
Verkoper Politicus
Reisleider Reclamemaker Marktkoopman
Persvoorlichter Directeur van een bedrijf
Makelaar

Voorbeelden van beroepen die hier goed bij
passen:
Chirurg Psycholoog
Journalist Wiskundige
Advocaat Laborant
Vertaler Onderzoeker
Rechercheur
Ontwerper van computerprogramma’s

H – de helper

P – de planner

Als je het vaakst de letter H hebt gekozen, ben je
waarschijnlijk een helper. Je bent sociaal en
werkt graag samen met anderen. Je doet graag
mee aan allerlei activiteiten. Waarschijnlijk heb
je veel vrienden. Je wilt graag dat anderen je
aardig vinden en je hebt een hekel aan ruzie.
Misschien vind je het moeilijk om nee te zeggen
als iemand je iets vraagt. Je kunt goed luisteren.
Mensen komen gemakkelijk naar je toe als ze
problemen hebben.

Als je het vaakst de letter P hebt gekozen, ben je
waarschijnlijk een planner. Je hebt je zaken goed
op orde en je kunt goed plannen. Als er iets moet
gebeuren zorg je ervoor dat alles goed verloopt.
Je wilt graag weten waar je aan toe bent. Je vindt
het fijn als dingen goed geregeld zijn, dat geeft
duidelijkheid en zekerheid. Met jou kun je goed
afspraken maken. Je bent serieus en werkt
nauwkeurig en precies. Je houdt niet van
rommel, waarschijnlijk is je kamer opgeruimd.

Voorbeelden van beroepen die hier goed bij
passen:
Leerkracht Verpleegkundige
Speltherapeut Ober
Kraamverzorgster Receptionist
Medewerker kinderdagverblijf
Bejaardenverzorger
Maatschappelijk werker

Voorbeelden van beroepen die hier goed bij
passen:
Secretaresse Accountant
Bankmedewerker Telefonist
Computerprogrammeur Politieagent
Verkeersleider Beveiliger
Administratief medewerker

Beantwoord nu de volgende vragen:
3.

Welk type ben jij volgens de test? Kies een item.

4.

En welk type ben jij volgens de test die je ouders hebben ingevuld? Kies een item.

5.

Vinden jullie dat dit type bij jou past? Kies een item.

6.

Als je ‘nee’ hebt geantwoord: welk type past wel bij jou? Kies een item.

7.

Vind je dat geen enkel type goed bij je past? Bedenk dan je eigen type. Je mag de zinnen gebruiken
die wel bij je passen.
Klik of tik om tekst in te voeren.

