
Test!

Ben jij een avontuurzoeker?
Ben jij een avontuurzoeker of ben je wat 
voorzichtiger in je doen en laten? In het 
verkeer is het belangrijk dat je geen on-
nodige risico’s neemt. Appen op de fiets 
bijvoorbeeld is heel gevaarlijk. 

Test jezelf in deze 
persoonlijkheidsquiz!
Omcirkel het antwoord 
dat het best bij je past.

1 HUISWERK MAKEN

a Ik kan mijn huiswerk heel goed maken met muziek, mijn telefoon en 
YouTube erbij.

b Ik kan mijn huiswerk alleen maken als het stil is, anders kan ik me niet 
concentreren.

c Het hangt er vanaf, of ik alleen iets moet lezen of ingewikkelde opgaven 
moet maken. 

3 BEL EN APP JIJ OP DE FIETS?

a Mijn telefoon zit in mijn tas, ik bel nooit op de fiets.
b Ik gebruik met telefoon alleen voor noodgevallen.
c Ik bel en app vaak op de fiets.

4 JE LOOPT OP DE KERMIS. EEN ONBEKEND MEISJE 
SCHELDT JE ZOMAAR UIT. WAT DOE JE?

a Ik loop door en scheld terug.
b Ik loop door en besteed er geen aandacht aan.
c Dat laat ik me niet gebeuren. Ik scheld terug en geef haar een mep.

2 HOE GEDRAAG JIJ JE MEESTAL OP EEN FEESTJE?

a Ik kijk of ik iemand ken, en dan ga ik bij die persoon staan. Het liefst in 
een rustige hoek.  

b Ik ren meteen de dansvloer op en praat met veel verschillende mensen. 
c Meestal maak ik grappen met een groep vrienden. 

APPJELATER
Persoonlijkheidsquiz / pagina 1 van 3
www.appjelater.nl



5 OP EEN VERJAARDAG WORDT ALCOHOL GESCHONKEN. JE 
WILT NIET DRINKEN, MAAR DE JARIGE DRINGT AAN DAT 
JE EEN BIERTJE NEEMT. WAT DOE JE? 

a Ach, voor een keertje kan dat geen kwaad toch?
b Nee, ik bedank en vraag om een cola. 
c Ik wil eigenlijk niet, maar ik neem het biertje toch aan. Ik ben bang dat 

ze me anders saai vinden.

6 JE KOMT AAN BIJ SCHOOL. ER WORDT GEVOCHTEN BIJ DE 
FIETSENSTALLING. WAT DOE JE?

a Ik sta vooraan om te kijken. Een goeie knokpartij wil ik niet missen.
b Ik ga de conciërge of een docent halen. 
c Niets, ik zorg dat ik ergens anders heenga. Hier heb ik geen zin in. 

7 JE BENT EEN BEETJE TE LAAT VOOR EEN AFSPRAAK. 
HET STOPLICHT STAAT OP ROOD. WAT DOE JE?

a Ik rijd er met grote vaart voorbij. Ik heb haast!
b Ik kijk of het kan, en dan piep ik er snel voorbij. 
c Ik wacht tot het groen is. Dan maar ietsje later.

8 JE HEBT EEN PRIJS GEWONNEN EN MAG EEN GRATIS 
ATTRACTIE OF UITJE KIEZEN. WELKE KIES JE?

a Naar een pretpark met veel achtbanen en attracties. 
b Bungeejumpen vanaf een hoge brug.
c Zwemmen in een tropisch zwemparadijs.
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Omcirkel de antwoorden 
die jij gaf. Tel daarna de 
punten bij elkaar op

JOUW TOTAALSCORE:

 

VRAAG 1
 

a --- 4
b --- 0
c --- 2 

VRAAG 2

a --- 0
b --- 4
c --- 2

VRAAG 3 

a --- 0
b --- 2
c --- 4

VRAAG 4 

a --- 2
b --- 0
c --- 4

VRAAG 5 

a --- 4
b --- 0
c --- 2

VRAAG 6 

a --- 4
b --- 0
c --- 2

VRAAG 7 

a --- 4
b --- 2
c --- 0

VRAAG 8 

a --- 2
b --- 4
c --- 0

0 – 8 punten
Jij hebt jezelf goed onder controle. Je denkt meestal goed na voordat je iets doet. Dat 
is een prima eigenschap. Je houdt niet van extreme activiteiten. Liever breng je tijd 
door met goede vrienden. Jij laat je niet gek maken of opjutten door anderen, maar 
denkt liever zelf na. Ook in het verkeer zal je daarom niet snel gekke dingen doen. Er is 
een grote kans dat jij wel twee keer nadenkt voordat je je telefoon erbij pakt.

9 – 15 punten
Jij hebt jezelf best goed onder controle. Spannende activiteiten vind je leuk, maar je 
overdrijft niet. 
Meestal denk je goed na voordat je iets doet. Maar het zou nog beter kunnen. Hou 
daarom bijvoorbeeld je telefoon in je zak tijdens het fietsen. De kans dat je een 
ongeluk krijgt, is namelijk vaak groter dan je denkt! 

16 – 32 punten
Jij bent niet bang aangelegd. Je houdt van avontuur en staat graag in het middelpunt 
van de belangstelling. Je reageert vaak snel in nieuwe situaties. Dit is zeker een goede 
eigenschap. Maar probeer uit de buurt te blijven van gevaarlijke situaties. Denk de 
volgende keer wat langer na voor je in actie komt. Daarmee kun je jezelf een hoop 
ellende besparen. Een ongeluk, bijvoorbeeld. Houd je telefoon daarom in je zak of tas 
als je op de fiets zit. Die appjes komen later wel!
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