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TEST VOORKEUR REPRESENTATIESYSTEEM 
Geef voor elk van de volgende beweringen een cijfer. Geef het hoogste cijfer voor de uitspraak 
die het meest bij je past en het laagste cijfer aan de uitspraak die het minst bij je past. Vul de test redelijk op 
snelheid in. Bij elke uitspraak komt er dus 1x een 1,1x  een 2, 1x een 3 en 1x een 4 voor. 
1 =  past het minst bij je 
4 = past het meeste bij je.  
 
1. Ik neem belangrijke beslissingen op basis van: 

a.  ___  intuïtie, aanvoelen 
b.  ___  wat het beste klikt 
c.  ___  wat er het beste uitziet 

 d.  ___  exact onderzoek en studie 
 
2. Tijdens een argument word ik waarschijnlijk het meest beïnvloed door: 
 a.  ___  de toon van iemands stem 
 b.  ___  of ik zijn redenering wel of niet kan inzien 
 c.  ___  de logica van zijn redenering 
 d.  ___  of ik al dan niet voel dat ik zijn ware gevoelens begrijp 
 
3. Ik communiceer mijn gevoelens en gedachten het beste door: 
 a.  ___  de wijze waarop ik mij kleed en eruit zie 
 b.  ___  de gevoelens die ik met anderen deel 
 c.  ___  de woorden die ik kies 
 d.  ___  de toon van mijn stem 
 
4. Het gemakkelijkst voor mij is: 
 a.  ___  het ideale geluidsvolume + de beste afstemming op een stereosysteem vinden 
 b.  ___  het intellectueel gezien meest relevante punt van iets selecteren 
 c.  ___  het meest comfortabele meubilair uitzoeken 
 d. ___  rijke, aantrekkelijke kleurencombinaties maken 
 
5. a.  ___  Ik ben erg gevoelig voor de geluiden in mijn omgeving 
 b.  ___  Ik ben erg goed in het snel begrijpen van nieuwe feiten en gegevens 
 c.  ___  Ik ben erg gevoelig voor de manier waarop kleding zit 
 d.  ___  Ik reageer sterk op kleuren en hoe een kamer eruit ziet 
 
 
Score formulier voorkeur representatiesysteem 
Stap 1: Kopieer je antwoorden van de test op de onderstaande lijnen: 
 

Stelling 1: Stelling 2: Stelling 3: Stelling 4: Stelling 5: 

a.  ___  K 
b.  ___  A 
c.  ___  V 
d.  ___  D 

a.  ___  A 
b.  ___  V 
c.  ___  D 
d.  ___  K 

a.  ___  V 
b.  ___  K 
c.  ___  D 
d.  ___  A 

a.  ___  A 
b.  ___  D 
c.  ___  K 
d.  ___  V 

a.  ___  A 
b.  ___  D 
c.  ___  K 
d.  ___  V 

 
Stap 2: Tel per letter al de ingevulde cijfers op. Elke letter komt vijf keer voor.  
 Ter controle: tel het totaal van V, A, K en Ad op. Als het goed is, is het totaal vijftig. 
 
 V =  ___  Visueel   A =  ___  Auditief K = ___  Kinesthetisch D= Ad =  ___  Auditief digitaal 
 


