
VERKORT RAPPORT
JUNG
PERSOONLIJKHEIDSTEST

Respondent:

E-mailadres:

Geslacht:

Leeftijd:

Opleiding sniveau:

Jill Voorbeeld 

voorbeeld@testing talents.nl 

vrouw

30

hbo

Verg elijking sg roep: De Nederlandse beroepsbevolking

T estdatum: 5-10-2016



 



Data samenvatting
(E) Extraversion                             X Introversion (I)

(S) Sensing                 X             Intuition (N)

(T) Thinking                         X     Feeling (F)

(J) Judging                     X         Perceiving (P)
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De 16
persoonlijkheidstyperingen
van Jung
Hieronder staan de 16 persoonlijkheidstyperingen van Jung. Je kunt op deze manier ook

kijken welke typeringen helemaal niet bij een respondent passen of welke typeringen, bij

redelijk gemiddelde scores op een of meer schalen, nog meer in enige mate bij een

respondent passen.

ISTJ

Volgens het model van Jung zijn jouw voorkeuren: introversion, sensing, thinking en judging.

Dat wil zeggen: je bent systematisch, ijverig en gereserveerd. Je stelt prijs op orde en

structuur en hebt een sterk gevoel van verantwoordelijkheid. Je werkt grondig, hebt veel

doorzettingsvermogen en oog voor detail. Anderen vinden je uiterst betrouwbaar. Je richt je

op feiten, details en resultaten. Je komt het meest tot je recht in beroepen en activiteiten

waarin een grondige afhandeling van werkzaamheden vereist is. Beroepen die bij je passen

zijn bijvoorbeeld: accountant, elektricien en wiskundeleraar. Je leert het gemakkelijkste van

concrete en nuttige toepassingen. Valkuilen: pas op dat je niet in een sociaal isolement

terecht komt. Je kunt ook star worden en je in details verliezen.

ISTP

Volgens het model van Jung zijn jouw voorkeuren: introversion, sensing, thinking en

perceiving. Dat wil zeggen: je bent realistisch, voortvarend en exibel. Je weet wat er in je

omgeving gaande is en verspilt geen energie aan onnodige zaken. Sociale praatjes over het

weer hoeven van jou dan ook niet. Je werkt het liefst met tijdelijke projecten en houdt niet

van regeltjes. Je komt het meest tot je recht in beroepen en activiteiten waarin

voortvarendheid vereist is. Beroepen die bij je passen zijn bijvoorbeeld: bouwvakker, boer,

monteur en militair. Je leert het gemakkelijkste als iemand je voordoet hoe iets moet.

Valkuilen: je bent geneigd de weg van de minste weerstand te kiezen, andere mensen

kunnen je onverschillig  vinden en je kunt je verliezen in details.
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ESTP

Volgens het model van Jung zijn jouw voorkeuren: extraversion, sensing, thinking en

perceiving. Dat wil zeggen: je bent sociaal en energiek en houdt van afwisseling en avontuur.

Je houdt van een directe aanpak en bent stressbestendig. Naast je werk ontplooi je veel

andere activiteiten. Je sport veel en ontmoet graag andere mensen. Je komt het meest tot je

recht in beroepen en activiteiten waarin actiegerichtheid en voortvarendheid vereist is. Ook

amboyante zaken passen bij jou. Beroepen die bij je passen zijn bijvoorbeeld:

vertegenwoordiger, hulpverlener en politieagent. Je leert het gemakkelijkste als leerstof niet

te theoretisch is en als je kunt 'doen'. Valkuilen: je maakt projecten soms niet af, verveelt je

snel en houdt soms te weinig rekening met andermans gevoelens.

ESTJ

Volgens het model van Jung zijn jouw voorkeuren: extraversion, sensing, thinking en judging.

Dat wil zeggen: je bent een echte 'doener'. Je steekt de handen uit de mouwen, weet van

aanpakken en gaat recht op je doel af. Je denkt logisch en bent resoluut in je beslissingen. Je

neemt tijdig maatregelen om ervoor te zorgen dat alles goed gaat. Je komt het meest tot je

recht in beroepen en activiteiten waarin een taak tot een goed einde gebracht moet worden.

Beroepen die bij je passen zijn bijvoorbeeld: verzekeringsagent, docent en rechter. Je leert

het gemakkelijkste als de resultaten direct zichtbaar zijn en volgens een duidelijk schema.

Valkuilen: je kunt te snel je mening klaar hebben en star worden in je standpunten.

ISFJ

Volgens het model van Jung zijn jouw voorkeuren: introversion, sensing, feeling en judging.

Dat wil zeggen: je bent sympathiek, trouw en consciëntieus. Je bent bereid o ers te maken

voor je gezin en gaat, als dat nodig is, tot het uiterste om anderen in nood te helpen. Je werkt

het liefste in een omgeving waar duidelijke regels gelden en hebt een groot

doorzettingsvermogen. Je komt het meest tot je recht in beroepen en activiteiten waarin je

praktische hulp geeft. Beroepen die bij je passen zijn bijvoorbeeld: verpleegkundige,

huisarts en bibliothecaris. Je leert het gemakkelijkste door duidelijke praktijkopdrachten.

Valkuilen: je kunt je slecht kunnen ontspannen en hebt soms een te pessimistisch

toekomstbeeld.

ISFP

Volgens het model van Jung zijn jouw voorkeuren: introversion, sensing, feeling en

perceiving. Dat wil zeggen: je bent aardig en meelevend, open en exibel. Je houdt rekening

met anderen en dringt je mening niet op. Je gaat rustig en bescheiden te werk en gaat

onenigheid uit de weg. Je geniet van de mooie momenten in het leven. Je komt het meeste

tot je recht in beroepen en activiteiten waarin je zorg draagt voor het welzijn van mens of

dier. Beroepen die bij je passen zijn bijvoorbeeld: verpleegkundige, horecamedewerker en

timmerman. Je leert het gemakkelijkste door iets zelf uit te proberen. Valkuilen: je bent soms

te weinig assertief: je negeert je eigen wensen en vermijdt conflicten.
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ESFP

Volgens het model van Jung zijn jouw voorkeuren: extraversion, sensing, feeling en

perceiving. Dat wil zeggen: je bent vriendelijk, spontaan en dol op leuke dingen. Je houdt

ervan om andere mensen om je heen te hebben. In gezelschap ben je de gangmaker: je bent

enthousiast, populair en uitbundig. Je voelt ook met andere mensen mee en besteedt graag

je tijd en geld aan ze. Je komt het meeste tot je recht in beroepen en activiteiten waarin het

contact met andere mensen centraal staat. Beroepen die bij je passen zijn bijvoorbeeld:

trainer, voorman en medewerker kinderopvang. Je leert het gemakkelijkste in groepsverband

en als je praktisch bezig kunt zijn. Valkuilen: je besteedt te veel tijd aan gezelligheid en te

weinig aan je werk, je maakt niet af waar je aan begonnen bent.

ESFJ

Volgens het model van Jung zijn jouw voorkeuren: extraversion, sensing, feeling en judging.

Dat wil zeggen: je bent een behulpzaam en hartelijk mens. Je kunt goed samenwerken en

houdt rekening met anderen. Je houdt van structuur en orde, je bent punctueel en hebt oog

voor detail. Je komt het meeste tot je recht in beroepen en activiteiten waarin je anderen

kunt helpen of de verantwoordelijkheid draagt voor een groep mensen die een taak uitvoert.

Beroepen die bij je passen zijn bijvoorbeeld: verpleegkundige, onderwijzer, logopedist en

secretaresse. Je leert het gemakkelijkste als je docent je goed ligt en als de lesstof

gestructureerd is. Valkuilen: je bent soms te weinig assertief: je gaat con icten uit de weg en

kunt slecht 'nee' zeggen.

INFJ

Volgens het model van Jung zijn jouw voorkeuren: introversion, intuition, feeling en judging.

Dat wil zeggen: je bent gericht op de toekomst en wilt graag inzicht krijgen in jezelf. Je staat

niet graag in het middelpunt van de belangstelling. Het is belangrijk voor je om je te kunnen

concentreren op datgene waar je mee bezig bent. Dat gaat voor jou het beste alleen. Je komt

het meeste tot je recht in beroepen en activiteiten waarin je je kunt concentreren op je

ideeën en idealen. Beroepen die bij je passen zijn bijvoorbeeld: onderzoeker, psycholoog en

kunstenaar. Je leert het gemakkelijkste als de leerstof dient als een middel om je idealen te

verwezenlijken en je gevraagd wordt na te denken over de leerstof. Valkuilen: je kunt verblind

raken door je idealisme, durft slecht kritiek te geven en staat niet altijd open voor andermans

ideeën.

INFP

Volgens het model van Jung zijn jouw voorkeuren: introversion, intuition, feeling en

perceiving. Dat wil zeggen: je wijdt je leven aan het verwezenlijken van je principes en idealen

en weet andere mensen daar enthousiast voor te maken. Je bent creatief en staat open voor

verandering. Alhoewel je voor anderen ondoorgrondelijk kunt zijn, heb je veel gevoel voor

humor. Je komt het meest tot je recht in activiteiten en beroepen waarin een rol is

weggelegd voor je principes. Beroepen die bij je passen zijn bijvoorbeeld: journalist, adviseur

en wetenschapper. Je leert het gemakkelijkste in een exibele omgeving waar de docent

persoonlijke aandacht voor je heeft. Valkuilen: je hebt moeite met deadlines, wilt het soms té

perfect doen en kunt overkritisch of 'zweverig ' worden.
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ENFP

Volgens het model van Jung zijn jouw voorkeuren: extraversion, intuition, feeling en

perceiving. Dat wil zeggen: je hebt charisma en een scherp oog voor nieuwe mogelijkheden.

Met je levensplezier en enthousiasme stimuleer je andere mensen. Je kunt goed inschatten

wat andere mensen nodig hebben en geeft hen de waardering en hulp die ze nodig hebben.

Je komt het meest tot je recht in activiteiten en beroepen waarin je je creativiteit en inzicht

kwijt kunt. Beroepen die bij je passen zijn bijvoorbeeld: kunstenaar, leraar en consultant. Je

leert het gemakkelijkste door een combinatie van kijken, luisteren en samenwerken en door

nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. Valkuilen: je kunt verdrinken in je ideeën en teveel

tijd aan onzinnige dingen besteden.

ENFJ

Volgens het model van Jung zijn jouw voorkeuren: extraversion, intuition, feeling en judging.

Dat wil zeggen: je bent levenslustig en enthousiast. Je maakt graag dingen af. In het contact

met andere mensen ben je hartelijk en tolerant. Je kunt goed communiceren. Je komt het

meest tot je recht in activiteiten en beroepen waarin je dingen moet regelen en waarin een

gevoel voor intermenselijke relaties vereist is. Beroepen die bij je passen zijn bijvoorbeeld:

raadsman, therapeut, ontwerper en leraar. Je leert het gemakkelijkste in een

gestructureerde omgeving waarin je kunt praten met studiegenoten. Valkuilen: je kunt te

goed van vertrouwen zijn en teveel confrontaties vermijden.

INTJ

Volgens het model van Jung zijn jouw voorkeuren: introversion, intuition, thinking en judging.

Dat wil zeggen: je bent individualistisch ingesteld: van alle 16 types ben je de meest

onafhankelijke. Je bent altijd op zoek naar nieuwe invalshoeken, hebt een scherp verstand en

bent vlug van begrip. Je hebt veel vertrouwen in jezelf en trekt je niet teveel aan van anderen.

Je komt het meest tot je recht in activiteiten en beroepen waarin je rustig je ideeën kunt

ontwikkelen. Beroepen die bij je passen zijn bijvoorbeeld: advocaat, psycholoog en

onderzoeker. Je leert het gemakkelijkste als je je eigen aanpak kunt kiezen en er hoge eisen

aan je worden gesteld. Valkuilen: je kunt de realiteit van je plannen uit het oog verliezen of je

verliezen in details.

INTP

Volgens het model van Jung zijn jouw voorkeuren: introversion, intuition, thinking en

perceiving. Dat wil zeggen: je houdt van analyseren en nadenken en hebt een hang naar

logica. Je stelt jezelf en anderen vaak vragen als: 'Waarom? ' en: 'Waarom niet? ' Je bent een

snelle denker met een bedeesde en onopvallende aanpak. Anderen kunnen je cynisch of

afstandelijk vinden. Je komt het meest tot je recht in activiteiten en beroepen waarin je je

denkvermogen kunt toepassen. Beroepen die bij je passen zijn bijvoorbeeld:

computerprogrammeur, chemicus en onderzoeker. Je leert het gemakkelijkste in je eentje

en door veel te lezen en na te denken. Valkuilen: je kunt overkritisch worden op andere

mensen, je verliezen in details en je emoties teveel negeren.
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ENTP

Volgens het model van Jung zijn jouw voorkeuren: extraversion, intuition, thinking en

perceiving. Dat wil zeggen: je bent onafhankelijk en exibel en hebt een honger naar nieuwe

en complexe zaken. Je vertrouwt op je improvisatievermogen en hebt een hekel aan routine

en bureaucratie. Je wilt je vrij kunnen bewegen. Je komt het meest tot je recht in activiteiten

en beroepen waarin je innovatief bezig kunt zijn. Beroepen die bij je passen zijn bijvoorbeeld:

acteur, fotograaf en journalist. Je hebt bovendien ondernemerstalenten. Je leert het

gemakkelijkste samen met anderen, bijvoorbeeld door te discussiëren. Valkuilen: je denkt

soms teveel dat je de wijsheid in pacht hebt en je kunt de werkelijkheid uit het oog verliezen.

ENTJ

Volgens het model van Jung zijn jouw voorkeuren: extraversion, intuition, thinking en judging.

Dat wil zeggen: je neemt de touwtjes stevig in handen en handelt problemen op een directe

manier af. Je houdt van organiseren en leidinggeven. Je bent doelgericht en laat je niet

afschepen. Je denkt strategisch en ontwikkelt actiegerichte plannen om je doelen te

bereiken. Je komt het meest tot je recht in activiteiten en beroepen waarin je je strategisch

inzicht kunt gebruiken. Beroepen die bij je passen zijn bijvoorbeeld: bestuurder, consultant

en advocaat. Je leert het gemakkelijkste door een combinatie van leermethoden, zoals

lezingen en groepsactiviteiten. Valkuilen: je kunt té snel een beslissing nemen en te weinig

rekening houden met anderen.
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