Ken jezelf
Deze vragenlijst laat je nadenken over jezelf.
Als je dit invult weet je niet wíe je bent, maar wie je dénkt dat je bent!
Geef telkens aan in welke mate de uitspraak juist is voor jou:

- dikwijls - soms - zelden -

kleur dat vakje groen
kleur dat vakje oranje
kleur dat vakje rood
dikwijls

soms

zelden

1 Ik heb gevoel voor humor.







2 Op mij kan je rekenen.







3 Ik durf zeggen hoe ik mij voel.







4 Ik hou vol: ik maak af waaraan ik begin.







5 Ik doe ook dingen die ik niet leuk vind.







6 Ik heb een eigen mening over bepaalde zaken.







7 Ik ben koppig en kan moeilijk toegeven.







8 Ik heb het gevoel dat ik niet ben zoals anderen.







9 Ik vind het prettig om aandacht te krijgen.







10 Ik voel me goed: ik ben tevreden over mezelf.







11 Ik ben nogal lui.







12 Ik maak het graag gezellig.







13 Ik laat zien hoe ik me voel.







14 Mijn humeur kan snel veranderen.







15 Ik word vlug kwaad.







16 Ik zit graag naar buiten te kijken en te dromen.







17 Ik vind het niet moeilijk om iets vriendelijks te zeggen.







18 Ik zeg onmiddellijk wat ik denk.







19 Ik hou van mooie dingen en kan ervan genieten.







20 Ik krijg graag zakgeld.







dikwijls

soms

zelden

21 Ik zou graag de wereld beter maken.







22 Ik heb veel fantasie.







23 Ik doe graag mee met de groep.







24 Ik ben in veel dingen geïnteresseerd.







25 Ik kan hard werken als het nodig is.







26 Ik kan gevoelens van anderen begrijpen.







27 Ik kan me goed aanpassen.







28 Ik kan me bij teleurstellingen neerleggen.







29 Ik denk over alles goed na.







30 Ik luister niet graag naar “een baas”.







31 Ik ben graag eerlijk.







32 Ik kan met mijn eigen stommiteiten lachen.







33 Als ik iets wil, wil ik het onmiddellijk.







34 Ik voel me gesteund door anderen.







35 Ik loop niet weg van mijn problemen.







36 Ik kan goed samenwerken met anderen.







37 Ik werk de dingen die ik moet doen op tijd af.







38 Ik begin graag aan iets nieuws.







39 Ik ben wel eens kwaad op mezelf.







40 Ik maak graag plannen.







41 Ik speel het liefst met kinderen van mijn leeftijd.







42 Ik luister liever dan zelf te praten.







43 Ik lach niet met de mening van een ander.







44 Ik hou rekening met de gevoelens van anderen.







45 Ik ben anders onder vrienden dan op school.







46 Mijn cijfers op school geven goed aan wat ik kan.







47 Ik doe gekke dingen.







48 Ik doe alles wat anderen van mij vragen.







49 Ik ben graag lid van een jeugdbeweging.







50 Het wenen van anderen vind ik niet “belachelijk”.







