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OPDRACHT 1: Op welke manier kies ik? 

 

a. Lees op de volgende bladzijde de informatie over de verschillende keuzestijlen door.  

Zet de beschreven manieren van kiezen hieronder in de volgens jou juiste volgorde.  

Op plaats 1 zet je de voor jou beste en prettigste manier om een keuze te maken.  

 

1._________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________________________ 

6._________________________________________________________________________________ 

7._________________________________________________________________________________ 

 

b. Ga naar de volgende website:www.lerenkiezen.nl/nl/tests  

Maak daar in ieder geval twee testjes en noteer hieronder welk type kiezer jij bent. 

 

Kies je met je hoofd of met je hart?____________________________________________________ 

Hoe komt het dat je dat prettig vindt?  

___________________________________________________________________________________ 

 

Wie bepaalt? Jij of het lot?____________________________________________________________ 

Hoe komt het dat je dat prettig vindt? 

___________________________________________________________________________________ 

 

Stel jij je keuzes uit?_________________________________________________________________ 

Hoe komt het dat je dat prettig vindt? 

___________________________________________________________________________________ 

 

Kies je impulsief?____________________________________________________________________ 

Hoe komt het dat je dat prettig vindt? 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

http://www.lerenkiezen.nl/nl/tests
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INFORMATIE: Keuzestijlen 
 

Je keuzestijl is de manier waarop jij meestal met keuzes omgaat.  

Om erachter te komen welke keuzestijl jij hebt kan je jezelf voorstellen dat je voor een keuze 

staat en dan bedenken hoe je tot een keuze komt. Probeer dat eens voor een kleine keuze 

(bijvoorbeeld de smaak van je ijsje uitkiezen) en een grote keuze (bijvoorbeeld de richting die 

je op school of in je werk kiest).Je kunt ook door middel van vragenlijsten of testjes wat meer 

duidelijkheid krijgen over de manier waarop jij meestal je keuzes maakt.  

(Bijvoorbeeld http://www.lerenkiezen.nl/nl/tests ) 

 

1. De logisch-rationele stijl 

In deze keuzestijl ligt de nadruk op logische, 

verstandige en redelijke argumenten bij het 

nemen van een beslissing. Je plant de keuze 

goed, verzamelt argumenten en kijkt wat het 

meest logisch en rationeel voordelig lijkt in de 

gegeven situatie. Je overweegt vanuit je hoofd. 

2. 2. De emotionele stijl 

Emotionele kiezers luisteren bij 

beslissingen vooral naar hun hart en 

hun eigen gevoelens. Wat voelt goed 

en waarvan krijg je bijvoorbeeld pijn 

in je buik? Je overweegt vanuit je hart. 

 

3. De uitstellende stijl 

De uitstellende kiezer kiest 

het zekere voor het onzekere. 

Waarom beslissen als het nog 

niet meteen hoeft? Je kunt 

altijd nog waardevolle, nieuwe 

informatie krijgen. Je 

overweegt vanuit het daar en 

dan. 

4. De impulsieve stijl 

Voor impulsieve kiezers lijkt kiezen vaak helemaal niet zo 

moeilijk. Ze doen gewoon wat het eerst in hen opkomt of 

spontaan het beste lijkt. Waarom moeilijk doen als het 

makkelijk kan? Bovendien is de eerste indruk toch meestal 

het meest waardevol of betrouwbaar? Je overweegt vanuit 

het hier en nu. 

5. De eigenzinnige stijl 

Eigenzinnige kiezers weten precies wat ze willen en laten zich door niets of niemand van de wijs brengen: het gebeurt 

zoals zij het wensen. Ze zijn in staat om heel zelfverzekerd en vol overtuiging te kiezen. Je overweegt vanuit jezelf. 
 

 6. De meegaande stijl 

Een meegaande kiezer past zich makkelijk 

aan aan wat de groep of anderen willen. Zijn 

eigen mening telt niet zo zwaar en de 

verantwoordelijkheid voor de keuze wordt bij 

anderen gelegd. Je overweegt vanuit de 

ander. 

7. De intuïtieve stijl 

Een intuïtieve kiezer ‘voorvoelt’ vaak wat er 

speelt. Vaak zeggen ze ook: ‘ik wist dat het zo 

moest zijn’ of ‘ik wist het diep van binnen’. Er 

gaat geen bewust en rationeel proces aan vooraf. 

De keuze wordt volledig gebaseerd op een 

onbewust beoordelingsproces. 

http://www.lerenkiezen.nl/nl/tests
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OPDRACHT 2: Wat laat ik meespelen wanneer ik een keuze maak? 

Wanneer je een keuze maakt, zijn er altijd allerlei dingen die een rol spelen bij het maken van 

die keuze. Al die zaken die mee kunnen spelen bij het maken van een keuze noemen we 

‘keuzebepalende factoren’. Bekijk het schema op de volgen de bladzijde eens goed. Kun jij nog 

meer dingen verzinnen die meespelen bij het maken van een keuze? Schrijf ze erbij! 

 

a. Maak een lijstje van een aantal keuzes die je hebt gemaakt in je leven of keuzes die 

je over niet al te lange tijd gaat maken. Kies één keuze uit waarmee je onderstaande 

opdrachten gaat maken. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

b. Neem een groot vel papier en leg deze dwars op tafel. In het midden van het vel zet 

je een keuze waar je voor hebt gestaan of die je over niet al te lange tijd gaat maken. 

 

c. Om die keuze heen ga je nu alles opschrijven wat van invloed kan zijn op die keuze. 

Wat kan er allemaal een rol spelen bij het maken van die keuze? Of wat heeft er 

allemaal een rol gespeeld wanneer je die keuze maakte? 

 

d. Ga nu na welke van de dingen die je opgeschreven hebt, jij ook belangrijk genoeg 

vindt om een rol te laten spelen bij je keuze. Maak dit duidelijk door deze te 

markeren (met een kleurtje of sterretje). 
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INFORMATIE: Keuzebepalende factoren 
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OPDRACHT 3: Hoe komt het dat ik kies wat ik kies? 

 
Iedereen leeft zijn leven volgens bepaalde dingen die hij of zij belangrijk vindt.  

De één hecht bijvoorbeeld veel waarde aan zijn of haar geloof, de ander aan zijn of haar 

vrijheid, weer een ander vindt geld erg belangrijk. Deze dingen die je zo belangrijk vindt, zijn 

voor jou van veel betekenis. We noemen dit ‘waarden’. Waarden bepalen hoe je je leven inricht 

en welke keuzes je maakt.  

Wanneer je wilt onderzoeken hoe het komt dat je kiest wat je kiest of hoe je te weten komt wat 

je wilt kiezen, is het goed om te kijken welke waarden jij hebt. Je ontdekt dan wat jij heel 

belangrijk vindt en wat dus bij veel van jouw keuzes een rol zal spelen! 

 

a. Tijdens de les heb je het waardenspel gedaan. Welke waarden had je uiteindelijk 

uitgekozen die je heel belangrijk vindt? Zet ze hieronder in volgorde van belangrijkheid. 

Nummer 1 is daarbij het belangrijkst voor jou.  

Je kunt ook nog eens kijken naar de lijst met waarden op de volgende bladzijde.  

 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

  3.____________________________________________________________________________ 

  4.____________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________ 

 

b. Kies één van de waarden uit je lijstje hierboven en beschrijf hoe deze waarde ooit van 

invloed is geweest op een keuze die je hebt gemaakt. 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

c. Welke waarden had je uiteindelijk uitgekozen die je helemaal niet belangrijk vindt?  

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 
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INFORMATIE: Voorbeelden van waarden 

 

Avontuur 

Begrip 

Beheersing 

Bekwaamheid  

Belangstelling 

Beleefdheid 

Bescheidenheid 

Betrokkenheid 

Betrouwbaarheid 

Competitie 

Creativiteit 

Daadkracht 

Diepgang 

Discipline 

Doelgerichtheid 

Doorzettingsvermogen 

Duidelijkheid 

Echtheid 

Eenvoud 

Eerlijkheid 

Energie 

Enthousiasme 

Flexibiliteit 

Gastvrijheid 

Geborgenheid 

Geduld 

Gehoorzaamheid 

Geld 

Gelijkwaardigheid 

Geloof 

Gemak 

Gezag 

Gezelligheid 

Gezondheid 

Hechte relaties 

Hulpvaardigheid 

Humor 

Individualiteit 

Innerlijke harmonie 

Intellectuele status 

Invloed 

Inzet 

Kennis 

Kwaliteit 

Lef 

Leiderschap 

Liefde 

Loyaliteit 

Macht 

Milieubewustzijn 

Natuur 

Nauwkeurigheid 

Nieuwsgierigheid 

Onafhankelijkheid 

Ontspanning 

Ontwikkeling 

Openheid 

Orde 

Originaliteit 

Overzichtelijkheid 

Passie 

Perfectie 

Persoonlijke ontwikkeling 

Plezier 

Prestatie 

Privacy 

Rechtvaardigheid 

Regelmaat 

Reputatie 

Respect 

Roem 

Rust 

Samenwerking 

Schoonheid 

Sensatie 

Snelheid 

Solidariteit 

Spanning 

Spontaniteit 

Sportiviteit 

Stabiliteit 

Status 

Structuur 

Succes 

Tevredenheid 

Trots 

Trouw 

Uitdaging 

Uitmuntendheid 

Variatie (afwisseling) 

Vastberadenheid 

Verandering 

Verantwoordelijkheid 

Verbondenheid 

Vernieuwing      

Vertrouwen 

Verwondering 

Voorzichtigheid 

Vriendelijkheid 

Vriendschap 

Vrijgevigheid 

Vrijheid 

Waardering 

Waarheid 

Welvaart 

Wijsheid 

Zakelijkheid 

Zekerheid 

Zelfrespect 

Zelfstandigheid 

Zorgzaamheid 
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OPDRACHT 4: Hoe maak ik goede keuzes? 

 

We hebben het in de les gehad over wanneer je vindt dat een keuze goed is.  

Wat denk jij………..aan welke voorwaarden moet een keuze voldoen om te kunnen 

zeggen dat het een goede keuze is?  

 

Oftewel: waardoor vind jij dat iets een goede keuze is? (Geef in ieder geval drie 

‘voorwaarden’ waaraan de keuze moet voldoen volgens jou) 

 

Ik vind dat een keuze goed is wanneer:_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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