
Bijlage 1: de kaartjes variant 1 

Als ik aangifte van mijn inkomstenbelasting 

(zou moeten) doe(n), zou ik dat het liefst 

helemaal zelf uitzoeken en doen.  

Als ik aangifte van mijn inkomstenbelasting 

(zou moeten) doe(n), zou ik dat het liefst 

advies vragen en het vervolgens zelf doen. 

Als ik aangifte van mijn inkomstenbelasting 

(zou moeten) doe(n), zou ik dat het liefst 

laten doen door iemand met kennis en 

ervaring.  

Ik bepaal zelf wanneer (en of) ik mijn kamer 

opruim.   

Ik vind het vaak geen probleem om te doen 

wat mijn ouders mij vragen, maar soms 

maak ik liever mijn eigen keuzes. 

Ik ga altijd naar de verjaardag van mijn 

tante (of oom) ook al heb ik daar geen zin 

in. 

Ik ben een echte doorzetter: als ik iets wil, 

dan ga ik tot het uiterste om dit te 

realiseren. 

Ik vind het leuk om tijdens het sporten het 

maximale eruit te halen, maar kan mij niet 

motiveren de sportwas te doen. 

Ik heb moeite met mijzelf te zetten tot 

bepaalde taken: ik stel graag uit tot het 

laatste moment.  

Ik krijg het warm of ik voel me 

ongemakkelijk als vreemden mij 

aanspreken.  

Ik vind het fijn om alleen taken uit te voeren 

zonder dat ik (veel) contact heb met 

anderen.  

Als ik in de trein zit klets ik vaak met de 

mensen die ik niet ken die naast mij zitten.  

Ik heb liever 50% kans op € 100,- dan 100% 

kans op € 50,-. 

Als ik met de trein reis ben ik meestal 3 

minuten voordat de trein vertrekt op het 

station.  

Ik heb liever 100% kans op € 50,- dan 50% 

kans op € 100,-.  

Als ik met pensioen ga, wil ik een wereldreis 

maken met mijn partner en (eventuele) 

kinderen.   

Tegen de tijd dat ik (fulltime) ga werken ga 

ik vast wel nadenken over mijn pensioen.  

Ik ben totaal nog niet bezig met mijn 

pensioen. Wie dan leeft, die dan zorgt.  

 



 

 



 
 

 

 

Ik ben prima tevreden als ik een 5,5 haal 

voor een toets of verslag. Precies genoeg 

geleerd.  

Meestal wil ik wel goede cijfers halen voor 

toetsen of verslagen, maar soms lukt het me 

niet om dat te bereiken. 

Ik probeer altijd zo hoog mogelijke cijfers te 

halen bij toetsen of verslagen.  

Ik weet nu al vrij goed welke baan ik later 

wil doen en hoe ik dat wil gaan bereiken.  

Mijn doel voor dit jaar is het behalen van 

het schooljaar, daarna zie ik wel weer 

verder.  

Vaak weet ik de dag van te voren pas of, en 

waarover we een toets hebben. 

Als we in de klas in groepen moeten werken 

ben ik degene die eigenlijk altijd de leiding 

neemt omdat dat ik dit goed kan.  

Als we in de klas in groepen moeten werken 

en niemand anders de leiding wil nemen 

vind ik het prima om dit te doen.   

Als we in de klas in groepen moeten werken 

vind ik het prettig wanneer anderen de 

leiding nemen zodat ik volgzaam kan zijn.  

Als ik ergens écht voor ga, dan dwing ik dat 

ook af, of het nu linksom of rechtsom moet. 

Het lot helpt me daar echt niet bij.  

Ondanks dat ik weet dat het eigenlijk niet 

helpt doe ik toch vaak een schietgebedje 

voorafgaand aan een belangrijke 

sportwedstrijd. Je weet maar nooit! 

Ik denk dat mijn leven voor het grootste deel 

bepaald wordt door het lot.  



 


