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Test meervoudige intelligentie 
 
Welke intelligenties zijn bij jou sterk ontwikkeld? 

Hieronder staan korte beschrijvingen van zeven intelligentiegebieden. Het is waarschijnlijk dat 

bij jou  bepaalde intelligenties beter ontwikkeld zijn dan andere. Al lezende maak je een test. 

Deze bestaat uit de onderdelen A en B. Als je de test maakt kom je er achter welke intelligenties 

bij jou het beste ontwikkeld zijn. 

 
 
Onderdeel A 

 

Lees eerst de beschrijving en geef daarna bij elke intelligentie met een puntenaantal, variërend van 1 

(zwak) t/m 5 (sterk), aan hoe sterk deze intelligentie bij jou ontwikkeld is.  
 

1.  De taalkundige intelligentie. 

 

Je bent goed in staat om uit je woorden te komen, zowel bij het schrijven als bij het spreken. Jij bent lid 

van de bibliotheek en je leest graag boeken. Als er sprake is van conflicten, dan zul je er voor kiezen om 

daar via overleg uit te komen. Je haalt hoge cijfers voor de taalkundige vakken. Op school zit je 

misschien bij de schoolkrant of in de medezeggenschapsraad. Of je zou daar best bij willen zitten. 

 

Puntenaantal :                  punten ( kiezen uit de cijfers 1 t/m 5)  

 

 
2.  De muzikale / ritmische intelligentie. 

 

Of je het nu wilt of niet, je bent heel vaak met muziek en ritme bezig. Je zit vaak ritmes te tikken met je 

potlood of je voeten. Je zingt graag of misschien speel je wel met plezier een instrument. Je interesse 

beperkt zich niet uitsluitend tot de muzikale mode maar andere typen muziek vind je ook mooi. 

 

Puntenaantal: 

 

 
3.  De logische / wiskundige intelligentie. 

 

Je schrikt niet van een probleem waar nogal wat rekenwerk aan vastzit. Je hebt een systematische 

aanpak van een probleem. Je houdt wel van uitdagende vraagstukken, waar je op moet puzzelen, zoals 

bij de exacte vakken. Je vindt het geen bezwaar als je daar wiskunde bij moet gebruiken of grafieken 

moet lezen. 

Je hebt veel belangstelling voor techniek en computers. 

 

Puntenaantal: 

 

 
4.  De visuele / ruimtelijke intelligentie. 

 

Je hebt een goed oriëntatiegevoel; je weet in welke richting de zee ligt en in welke richting het oosten 

ligt. Je bent goed in ruimtelijke meetkunde of je weet goed hoe je de organen in je lichaam moet 

plaatsen. Deze intelligentie leidt ook tot aanleg voor beeldende kunstvakken (tekenen, keramiek) en tot 

een gevoel voor verhoudingen dat van pas komt bij het timmeren. 

 

Puntenaantal: 

 

 



5.  De motorische / bewegingsintelligentie. 

 

Je hebt er veel plezier in om je lichaam te bewegen. Daardoor doe je misschien veel meer aan sport of 

dansen dan een ander. Je bent goed in staat om gecoördineerd gebruik te maken van je spieren. Voor 

het beoefenen van balsporten is ook een goed richtinggevoel nodig en je moet een goed gevoel voor 

"timing" hebben. Deze intelligentie is ook nodig om goed te kunnen acteren. Daarvoor is ook een sterk 

bewustzijn van je eigen lichaam nodig. 

 

Puntenaantal: 

 

 
6.  Zelfkennis. 

 

Je bent goed in staat om je eigen gevoelens te analyseren en daarnaar te handelen. Je zoekt de fout 

eerder bij jezelf dan buiten jezelf en probeert om te leren van fouten. Daardoor ben je in staat om met 

succes je aanpak te verbeteren. Je neemt zelf de verantwoording voor je (school)werk en je kunt goed 

inschatten waar je grenzen liggen. Je werkt graag alleen. Misschien houd je wel een dagboek bij. 

 

Puntenaantal: 

 

 
7.  Sociale intelligentie. 

 

Je kunt goed met mensen omgaan, niet alleen met vrienden of bekenden maar je maakt ook snel 

contact met nieuwkomers. Je bent nieuwsgierig naar andere mensen en je raakt gemakkelijk met ze 

aan de praat. Je kent veel mensen uit de klas en daar weet je ook best veel over. Misschien interesseer 

je je voor de vakken geschiedenis of aardrijkskunde want dat gaat vaak over mensen. Je werkt liever 

met anderen samen dan dat je alleen zit te studeren.  

 

Puntenaantal: 

 



Onderdeel B 
 
Geef voor elke uitspraak onder B één punt als jij vindt dat de uitspraak bij jou hoort. 

Als je twijfelt ken je geen punt toe. Vul daarna het puntenaantal in dat je bij onderdeel A hebt 

opgeschreven. Tel ten slotte A en B bij elkaar op. 

 

Taalkundige intelligentie                       

  

Uitspraken onderdeel B punten 

Ik lees graag boeken  

Ik hou van woordspelletjes zoals Lingo en Scrabble  

Ik ben goed in talen  

Ik schrijf graag een werkstuk  

Ik ben goed in verhalen vertellen  

  Totaal aantal punten bij onderdeel B  

  Totaal aantal punten bij onderdeel A  

  Totaal aantal punten A+ B  

 

 

Muzikale / ritmische intelligentie 

 

Uitspraken onderdeel B punten 

Ik zing of speel een instrument  

Als ik een liedje een paar keer heb gehoord dan weet ik hoe de melodie gaat.  

Ik kan zuiver zingen  

Ik zit vaak ritmes te trommelen  

Ik gebruik muziek om  mijzelf op te vrolijken  

Totaal aantal punten bij onderdeel B  

Totaal aantal punten bij onderdeel A  

Totaal aantal punten A+ B  

    

 

De logische / wiskundige intelligentie. 

 

Uitspraken onderdeel B punten 

Wiskunde vind ik een leuk vak.  

Ik vind het interessant hoe dingen werken  

Ik doe veel met computers  

Ik ben goed in hoofdrekenen  

Ik denk dat je voor bijna alles een logische verklaring kunt bedenken  

Totaal aantal punten bij onderdeel B  

Totaal aantal punten bij onderdeel A  

Totaal aantal punten A+ B  

 

 

De visuele / ruimtelijke intelligentie. 

 

Uitspraken onderdeel B punten 

Ik herinner mij van een film of een boek duidelijke beelden  

Ik zit in de les vaak te tekenen  

Ik weet snel de lokalen te vinden in een nieuw schoolgebouw  

Ik vind het leuk om tekeningen  te maken  

Ik droom in kleur  

Totaal aantal punten bij onderdeel B  

Totaal aantal punten bij onderdeel A  

Totaal aantal punten A+ B  

 

    



De motorische / bewegingsintelligentie 

 

Uitspraken onderdeel B punten 

Ik doe minstens een sport  

Bij het praten maak ik veel handgebaren.  

Ik ben sterk in balspelen  

Ik leer sneller door iets te  doen dan erover te lezen.  

Ik zou graag willen dansen of  toneelspelen  

Totaal aantal punten bij onderdeel B  

Totaal aantal punten bij onderdeel A  

Totaal aantal punten A+ B  

 

 

Zelfkennis. 

 

Uitspraken onderdeel B punten 

Ik houd een dagboek bij  

Ik vind het leuk om na te denken  over het leven.  

Ik besteed aandacht aan gezond eten  

Ik weet wat ik later wil worden    

Ik zit vaak te dromen.  

Totaal aantal punten bij onderdeel B  

Totaal aantal punten bij onderdeel A  

Totaal aantal punten A+ B  

 

   

Sociale intelligentie 

 

Uitspraken onderdeel B punten 

Ik werk liever met iemand samen dan alleen  

Als er een feestje is ga ik er heen.  

Als ik zin heb in een praatje dan bel ik iemand op  

Ik doe liever een teamsport dan een individuele sport  

Als ik een probleem heb dan bepreek ik dat liever dan bespreek ik dat liever 

met iemand dan het alleen op te lossen 

 

Totaal aantal punten bij onderdeel B  

Totaal aantal punten bij onderdeel A  

Totaal aantal punten A+ B  

 

 

Stel nu jouw persoonlijke Top Drie samen van de intelligentiegebieden.  

 

Naam: 

Klas: 

 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

Klopt deze uitslag  volgens jouw gevoel? Wat  heb je voor commentaar op de uitslag? 

 

Commentaar:  


