Help! Ik moet kiezen! Kiezen is soms lastig. Bijvoorbeeld een nieuwe studie of een
profielkeuze. Soms helpt het om te weten op welke manier jij kiest.
Doe de keuzestijlentest!
Stel je voor je fietst op een weg en komt bij een tweesprong waar geen richtingaanwijzer
staat. Daar sta je dan. Ga je linksaf? Of rechts? Hoe kies jij welke kant je opgaat?
1. Ik wacht tot er iemand langskomt en dan fiets ik met hem mee, want het maakt mij
niet zoveel uit.
2. Ik ga rechtsaf, want ik weet gewoon dat ik dat moet kiezen.
3. Ik stop niet, ik fiets naar links want dat komt als eerste in mij op.
4. Wat nou links of rechts. Ik ga terug, want ik doe het op mijn manier!
5. Ik ga een stukje rechtsom om te kijken hoe het eruitziet, en een stukje linksom om te
kijken hoe het eruit ziet. Ik kan altijd later nog beslissen!
6. Ik ga het liefst rechtsaf, dat voelt gewoon beter en ik ga af op mijn gevoel
7. Ik pak mijn kompas erbij, want ik baseer mijn keuzes op logische argumenten.
En? Welk antwoord heb je gekozen? Dan weet je ook welke keuzestijl jouw voorkeur heeft!
1. De meegaande stijl: je houdt bij keuzes rekening met wat anderen willen. De goede
sfeer is belangrijker dan je eigen mening. Je voorkomt hiermee ruzie, maar bij
belangrijke keuzes ben je ook erg afhankelijk van anderen.
2. De intuïtieve stijl: je kiest voor iets dat je niet direct kunt uitleggen. Je voelt je hier
goed en zeker over, maar soms mis je informatie die van belang is.
3. De impulsieve stijl: Je kiest dat wat er in je opkomt. Je weet snel wat je wil en bent
weinig tijd kwijt met kiezen. Toch helpt het vaak om iets langer na te denken en een
meer afgewogen keuze te maken.
4. De eigenzinnige stijl: Jij weet wat je wil en laat je niet beïnvloeden. Dat is zeker
positief, maar soms is het best waardevol om naar anderen te luisteren. Zeker als
anderen ergens verstand van hebben.
5. De uitstellende stijl: je kiest liever niet. Je neemt zo veel mogelijk bedenktijd, en laat
alles open. Nadeel is dat je soms erg lang piekert en dat het kan helpen om iets
eerder een (afgewogen) keuze te maken.
6. De emotionele stijl: Je luistert bij het nemen van beslissingen vooral naar je hart. Je
gaat af op je gevoel. Dat geeft een goed gevoel, maar je gevoelens kunnen ook
veranderen en dan is de kans groot dat je spijt krijgt.
7. De logische stijl: Je houdt ervan om alles op een rijtje te zetten en de voor-en
nadelen goed af te wegen. Je kan je keuzes goed uitleggen, maar soms kost het veel
tijd en vergeet je je gevoel mee te nemen in je keuze!

