MIT Meervoudige Intelligentie Test
Kruis per horizontale regel het antwoord, of de antwoorden (maximaal drie) aan, die het beste bij jou passen.
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Meervoudige
Intelligentie
Test
Als ontspanning
vind je het leuk
om …

Te lezen, schrijven,
woordspelletjes te
spelen

Denkspelletjes te
spelen

Te schilderen,
tekenen, naar een
galerie te gaan

Om iets te
onthouden …

Bedenk je een
uitdrukking of
gezegde
Lees je de instructie

Maak je een logische
volgorde

Visualiseer je het
antwoord of teken je
het
Bestudeer je het
diagram

Als iets kapot
gaat of niet werkt
…

Een instrument te
bespelen, te zingen,
naar muziek te
luisteren
Maak je een rijmpje
of liedje

Actief te zijn, te
sporten, te dansen

Te tuinieren, voor
dieren te zorgen

Met vrienden, familie
en teamgenoten zijn

Alleen te zijn

Associeer je met
gebaren of beweging

Werk je met een
partner

Fluit, neurie of tik je
met je vingers terwijl
je het maakt

Knutsel je met de
onderdelen

Maak je gebruik van
analogieën in de
natuur
Onderzoek je de
onderdelen
zorgvuldig

Creëer je de visuele
hulpmiddelen

Zet je woorden op
een melodie

Creëer je beweging
en actie

Kies je een
onderwerp uit de
natuur

Stel je een oplossing
voor

Zoek je een
‘harmonische’
oplossing

Beweeg je, maak je
gebaren

Bestudeer je de
relaties tussen de
partijen

Weeg je de
consequenties tegen
elkaar af

Visualiseer je hoe de
volgende zet eruit zal
zien

Volg je het ritme van
het spel

‘probeer’ je een
aantal zetten uit

Denk je in termen
van jager en prooi

Leid je de
presentatie,
coördineer je het
werk
Bemiddel je, zoek je
naar een
vriendschappelijke
oplossing
Analyseer je de
motieven van
anderen

Relateer je de feiten
aan een persoonlijke
ervaring
Vraag je jezelf af of
het de moeite waard
is om te repareren,
maak je het zelf
Werk je alleen aan
jouw deel

Kunt praten, je
gebruik kunt maken
van je linguïstische
vaardigheden
Schrijf je een verhaal

Wiskunde kunt
gebruiken, de
mogelijkheden kunt
analyseren
Voeg je wiskunde en
logica toe

De zetten kan
voorstellen, tekenen

Naar muziek kunt
luisteren

Buiten kunt spelen

Spelen kunt met
anderen

Alleen kunt spelen,
alleen de zetten kunt
bepalen

Maak je een tekening
of een grafische
voorstelling

Schrijf je een lied of
melodie of neem je
die op

Actief kunt zijn,
gebruik kunt maken
van klein motorische
vaardigheden
Acteer je op een
video of treed je op

Werk je met planten
of dieren

Treed je op met
anderen

Schrijf je een
persoonlijk dagboek
of evaluatie

Een boek of een
tijdschrift

Denkspelletjes,
puzzels

Muziek, kaartjes voor
een concert

Sportuitrusting

Agenda of dagboek

Problemen op te
lossen

Te luisteren naar
muziek, musiceren,
zingen

Te werken met je
handen

Een huisdier,
bloemen, spullen
voor buitenshuis
Te genieten van de
natuur

Een groot feest

Te lezen of te
schrijven

Kunst,
schildersmaterialen,
puzzel
Tekenen, schilderen,
modellen maken

Tijd door te brengen
met vrienden,
gezelschap zoeken

Alleen te zijn

Voor een
teampresentatie
…

Schrijf je de tekst

Bij een conflict
…

Gebruik je een
knappe uitdrukking
om je standpunt
duidelijk te maken
Praat je jezelf door
de volgende zet

Om de volgende
stap bij een
bordspel te
nemen …
Je vindt
spelletjes leuk
als je …
Om in je
persoonlijk
dossier te doen
Als cadeau vind
je leuk …
In je vrije tijd
vind je het leuk
om …
Totaal

Onderzoek je de
onderdelen om te
begrijpen hoe het
werkt
Analyseer je de
gegevens en
presenteer je de
statistieken
Bedenk je een
winnende strategie

Werk je met iemand
samen om het te
maken

Blijf je bij de anderen
uit de buurt
Maak je de zet die
goed aanvoelt

