
Welk technische persoonlijkheid heb jij? Doe de test en je krijgt inspiratie ivm 
je talenten ! 

Je hoort wel eens van die jongen/dat meisje… is een echte handige harry of hij/zij… heeft 2 
linkerhanden. Het zijn clichéprofielen, maar er zit ergens wel waarheid in. Dit is natuurlijk niet 
volledig zwart-wit, daarom hebben wij meerdere inspirerende vragen ter beschikking om jezelf beter 
te leren kennen en je eigen talenten op een rijtje te zetten.  

Deze quizvragen hebben m.a.w. niet tot doel een juist of fout antwoord te geven. Het dient eerder 
ter inspiratie en om jouw talenten te ontdekken en jezelf beter te leren kennen.   

1. Je fiets is defect maar je moet dringend boodschappen doen, dus 
A Ik bekijk welk defect mijn fiets heeft, maak een “kostenbaten/impactanalyse” op en tracht 

deze zelf te herstellen (hiervoor zal ik eventueel online opzoekwerk doen) 
B Ik heb niet het juiste gereedschap liggen, ik neem de bus en ga later met mijn fiets naar 

een vriend en zal samen met hem de fiets herstellen (hij heeft wel het juiste materiaal) 
C Ik zorg dat de fiets voorlopig terug kan rijden met de onderdelen die ik thuis heb liggen, 

daarna kijk ik of ik nog onderdelen moet kopen 
D Ik neem de fiets van huisgenoot en licht hem/haar in en maak een afspraak bij de 

fietsenmaker ivm herstelling 
2. Ik voer de volgende handeling uit : 

A Wekelijks op hetzelfde tijdstip smeer ik mijn fietsketting 
B Om de 6 maanden voer ik zelf een checkup na feedback van de fietsenhersteller 
C Ik smeer maar mijn fietsketting als deze roest blijkt te zijn 
D Ik laat het volledige onderhoud van mijn fiets aan de fietsenmaker over 

3. Ik koop een IKEA kast dus 
A Bij de samenstelling ervan, gebruik ik de handeling fysiek of digitale versie 
B Volgens eigen inschatting begin ik eraan 
C Ik laat ze door anderen in elkaar zetten 
D Ik vraag hulp aan anderen om ze in elkaar te knutselen 

4. Ik  voer het volgende uit  
A Ik pimp liever mijn fiets dan hem te reinigen 
B Ik reinig mijn MTB enkel als ik de volgende MTB rit uitoefen 
C Vooraf check ik bij aanvang van elke MTB-tocht de bandenspanning, remwerking, 

voldoende gesmeerd, enz 
D Onderhoud is niet aan mij besteed 

5. Bij het reinigen van een smerig vloer, gebruik ik een reinigingsmiddel dat ik niet ken 
A Ik gebruik sowieso handschoenen om mijn handen te beschermen  
B Ik bekijk de handleiding van het reinigsmiddel ivm de risico’s bij gebruik  
C Ik begin spontaan aan de reiniging 
D Ik laat een reinigingsfirma/poetsvrouw-of man de opdracht uitvoeren 

6. Ik gebruik een ontstopper bij de reiniging van het toilet 
A Ik gebruik een ontstopper op basis van ammoniak 
B Ik koop een ontstopper met een ecolabel 
C Ik bestudeer vooraf hoe ik verstopping in het toilet kan voorkomen en neem efficiënte 

maatregelen 
D Het zal me een worst wezen, dat moet iemand anders maar oplossen. 

 
 
 



7. Ik ben  
A Een doener, die de koe bij de hoorns neemt 
B Een denker  
C Een planner 
D Technisch vaardig 

8. Ik ben  
A Een creatieveling  
B Steeds vooruit denken, laat niks aan het toeval 
C Flexibel: pas me aan de gegeven omstandigheden 
D Een dromer 
      9 . Ik koop een huis … 
A Ik hou rekening mee de kosten van herstel, renovatie , innovatie maar ook rekening met 

de tijdsbesteding daaraan gekoppeld…. 
B Ik voorzie voldoende budget rekening voor de nazorg 
C Ik laat het huis schatten door een expert inclusief voor herstel, renovatie , innovatie 
D Ik bespreek de noden van een woonst met het gezin in combinatie met mijn budget dat je 

wil uitgeven. Op basis hiervan beslis ik. 
      10. Ik zie mezelf als 
A Een ondernemer 
B Neemt risico’s, no matter 
C Neem enkel berekende risico’s 
D Alles moet volgens plan verlopen 

11. Ik voorzie veel tijd  
A Alles ordelijk en netjes is 
B Alles spontaan is, organische er aan toe gaat, spannend en plezierig is 
C Er mag een hoekje af zijn, confronterend zolang maar bij brengt tot inspiratie en 

creativiteit 
D Geborgenheid, sfeer maken, relatie bevorderend 

12.Ik  
A Inspireer graag mensen   
B Zet graag mensen tot nadenken 
C inform / coach graag  
D één adres , techneut ! 

13.Ik voel me goed als   
A Ik handel en denk out of the box   
B Ik bereid alles voor in de puntjes voor    
C Visionair zoals de wetenschapper Tesla  
D Ik tot reflectie kom  

14.Vrienden zien me als 
A Vanuit helikopterview, holistische , alle puzzeltjes samen tot één grote puzzel 
B Ik focus enkel op wat belangrijk is 
C Het moment beslist, de ingeving 
D Passie, avontuur, having fun 

15.Maak keuze 
A Ik neem graag initiatief 
B Ik ben graag de held 
C Bekijk het op een afstand en waag ik mijn kans als ik het juiste moment aankomt 
D Pluk de dag 

 
 



16. Ik zie de volgende uitdaging 
A Design en techniek minded 
B Techniek moet maatschappelijk relevant zijn bv armoedebestrijding ( SDG’s) 
C Voldoet aan het principe Based Science Evidence ( 100 % wetenschappelijk bewezen) 
D Techniek moet de groeiende economie voeden 

17. Ik 
A zorg graag voor anderen 
B ben een bruggenbouwer ( zorg en techniek bv) 
C de nieuwsgierigheid hetzelfde, ik wil alles zelf ontdekken – hoe het in elkaar zit 
D tot het uiterste gaan om mijn doel te bereiken 

18.   Ik beschouw STEM als 
A een hefboom om wereldproblematiek op te lossen 
B samen met gedrag een sterke maatschappelijke impact heeft 
C business as usual 
D bewuster omgaan met omgeving/wereld 

19. Later wil het volgende beroep uitoefenen 
A Meet en regeltechnicus ( precisie is mijn ding) 
B Designer worden : techniek toegankelijker worden/gebruiksvriendelijker maken 
C Techniek uitoefenen ten bate van maatschappelijke nut 
D Ethiek/Kunst en Techniek verbinden 

20. Technologie/Techniek trigeert me als   
A als de veiligheid 100 % gegarandeerd is ( cfr Italiaans skikabelongeval 2021  ) 
B als het aanzet tot innovatie 
C meer comfort en levenskwaliteit brengt 
D Meer problemen oplost dan het creëert ( duurzaamheid) 

21. Ik wil over de volgende vrijheidsgraden beslissen 
A autonoom kan handelen en denken 
B quasi tijds en budget ongebonden 
C als een team naar een topprestatie kan leiden 
D verbeelding als troefkaart kunnen uitspelen 

22. ik beschouw Coronacrisis als volgt 
A Proactief/preventief zijn is belangrijk als conclusie 
B Weg met routine, een ‘ramp’ als een challenge aanvatten (Never waste a crisis) 
C Aanzet tot bewuster omgaan met de wereld 
D Tegenstellingen worden hierdoor duidelijker 

23. Techniek/Technologie zet aan tot … Maak een keuze 
A Langer en gelukkiger leven 
B Meer harmonie brengen 
C Zoals het nu is , is het goed 
D Verbindend werken (Post-corona) 

Dank u wel om deze quiz in te vullen, we zijn alvast benieuwd of jouw resultaat effectief past bij jou! 

Wij wensen in de toekomst ook quizjes op te stellen waarbij er wel gepeild wordt naar de technische 
kennis en inzichten (met juist- en foutvragen). Mocht je suggesties hebben voor leuke 
quizvragen/voorstellen rond STEM / Herstel en onderhoud / Circulaire Economie/ 
Jongerenparticipatie/21ste eeuw skills dan mag je deze mailen naar frank.vancampe@vives.be . Of 
heb je quizvragen/voorstellen waardoor we meisjes en kwetsbare jongeren wild kunnen maken van 
Techniek/Technologie en Wetenschappen, aarzel dan niet ons te contacteren.         
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