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1 Inleiding	
	
Voor het vak i2Talent kregen we de opdracht om enkele 

persoonlijkheidstesten in te vullen. We moesten een test, gebaseerd op 

de theorie van Carl Jung invullen, een enneagram en drie 

kernkwadranten maken. De uitslag van deze testen worden in dit verslag 

besproken.  

 

2 MBTI	
 

Jung gaat er vanuit dat mensen voorkeuren hebben op 4 gebieden. Mijn 

voorkeur is op basis van deze test naar voren gekomen.  

Als uitkomt heb ik de volgende 4 voorkeuren: extraversion, intuition, 

feeling en perceiving. Dit heeft als gevolg dat ik van het type ENFP ben. 

Ik heb charisma en een sterk oog voor nieuwe mogelijkheden. Met mijn 

enthousiasme stimuleer ik andere mensen en geef hen de hulp die ze 

nodig hebben. Creative beroepen zoals kunstenaar, leraar of consultant 

liggen mij het best. Ik kan het beste leren door een combinatie van 

kijken, luisteren en samenwerken maar ik heb als valkuil dat ik kan 

verdrinken in mijn ideeën en te veel tijd besteed aan onnuttige dingen. 

 

3 Enneagram	
	

Het enneagram bestaat uit negen typen. Aan de hand van deze test 

worden er punten verdeeld over de verschillenden typen. De drie types 

met de hoogste scores worden hieronder besproken.  

Ik gaf de meeste punten(19) aan het type “Bemiddelaar”. Ik ben bereid 

om naar anderen te luisteren en vermeid conflicten. Ik ben flexibel, 

probeer anderen te accepteren en ben bereid om compromissen te 

sluiten. Vaak heb ik geen eigen mening. Het tweede type is 
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Te	veel	van	het	goede	
	

Te	veel	van	het	goede	

Tegenovergestelde	
Tegenovergestelde	

“Perfectionist” met 14 punten. Ik hou me aan afspraken en voel me 

veelal verantwoordelijk maar ik kan overkomen als een eigenwijs 

iemand. Ik ben bang om fouten te maken en ben gedreven en 

veeleisend. Het minste punten (6) gaf ik voor “Verkoper”. Ik ben iemand 

die graag scoort, opportunistisch is en vaak scoort, maar ik kan zelfzeker 

en arrogant overkomen. Ik weet dingen voor elkaar te krijgen en zal 

alleen de inspanning leveren die nodig is om het gewenste resultaat te 

bereiken.  

 

4 Kernkwadranten	van	Ofman	
	

4.1 Eerste	kwadrant	
	

Kernkwaliteit 
 
 

Behulpzaam 

 

Valkuil 
 
 

Bemoeizuchtig 

 

 
 

 
KERNKWADRANTEN 

 

Allergie 
 
 

Onverschillig 

 

Uitdaging 
 
 

Los laten 
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Te	veel	van	het	goede	
	

Te	veel	van	het	goede	

Tegenovergestelde	
Tegenovergestelde	

In het eerste kwadrant heb ik als kernkwaliteit gekozen voor 

“Behulpzaam”. Ik ben zeer behulpzaam en zal steeds helpen waar ik 

kan. Ik doe het graag en de appreciatie die je daarna krijgt vind ik steeds 

geweldig. Daardoor kan het wel soms lijken alsof ik bemoeizuchtig ben. 

Soms kunnen mensen het irritant gaan vinden als je hen terug 

contacteert om te helpen. Ze proberen het soms liever eerst zelf op te 

lossen. Daardoor wordt er mij aangeraden om soms de dingen los te 

laten en niet zo snel me te gaan moeien. Ik heb wel een allergie voor 

mensen die onverschillig zijn. Ik verwacht toch steeds enige vorm van 

betrokkenheid.  

 

4.2 Tweede	kwadrant	
	

Kernkwaliteit 
 
 

Zelfzekerheid 

 

Valkuil 
 
 

Arrogant 

 

 
 

 
KERNKWADRANTEN 

 

Allergie 
 
 

Middelmatig 

 

Uitdaging 
 
 

Bescheiden 
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Te	veel	van	het	goede	
	

Te	veel	van	het	goede	

Tegenovergestelde	
Tegenovergestelde	

Voor het tweede kwadrant koos ik “Zelfzekerheid”. Ik ben zelfzeker over 

de dingen die ik weet en kan maar dat kan voor anderen als arrogant 

worden beschouwd omdat ik dan bijvoorbeeld stoef met wat ik weet en 

de ander niks laat doen omdat ik het zelf allemaal wil doen. Daarom zou 

ik soms meer bescheiden moeten zijn en anderen de kans geven om het 

te proberen en daarna waar nodig te helpen. Ik wil ook altijd dat alles 

perfect is en niet van middelmatige kwaliteit. 

 

4.3.	 Derde	kwadrant	
 

Kernkwaliteit 
 
 

Relativeringsvermogen 

 

Valkuil 
 
 

Lichtzinnigheid 

 

 
 

 
KERNKWADRANTEN 

 

Allergie 
 
 

Zwaarmoedigheid 

 

Uitdaging 
 
 

Serieus zijn 

	
“Relativeringsvermogen” koos ik als derde kernkwaliteit. Bij 
verschillenden gebeurtenissen heb ik de gave om heel wat te relativeren. 
Jammer genoeg kan dit soms er tot leiden dat ik lichtzinnig ben en te 
luchtig over de dingen denk. Daarom zou het beter zijn als ik serieus 
over de dingen nadenk, maar ik mag er ook niet te veel over piekeren 
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want anders is het mogelijk om zwaarmoedig te worden, een toestand 
waar ik absoluut niet in zou willen belanden. 
	
	

5 Reflectie	
	

Doorheen de drie testen zijn er toch wel enkele verbanden ontstaan. Het 
enneagram en de MBTI test geven als resultaat toch wel wat 
overeenkomsten met mijn kernkwadranten. Mijn kernkwaliteiten kwamen 
zeker aan bod als resultaat tijdens de eerste twee testen maar ook mijn 
valkuilen. Ik kan me toch wel grotendeels vinden in de uitslag van deze 
testen. Het is duidelijk dat ik een aantal zeer positieve kernmerken heb 
maar ik moet er ook op letten dat mijn valkuilen, vooral het arrogant zijn, 
niet de overhand nemen.  
	
	
	


