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Systematiseren Quotiënt 

Hieronder vindt u een lijst met stellingen. Lees elke stelling zorgvuldig door en geef aan 

hoe sterk u het met de stelling eens of oneens bent door het betreffende rondje in te 

kleuren. Er zijn geen goede of foute antwoorden, of strikvragen. Vult u alstublieft alle 

vragen in want anders is de uitslag onbruikbaar. 
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1.  Ik gebruik de treindienstregelingen met veel 
gemak, ook als er meerdere aansluitingen 
zijn. 

O O O O 

2.  Ik vind muziek- of boekwinkels prettig, omdat 
ze duidelijk gestructureerd zijn. 

O O O O 

3.  Ik zou het niet leuk vinden om evenementen 
te organiseren, zoals liefdadigheidsavonden, 
festijnen, conferenties. 

O O O O 

4.  Als ik iets lees, valt het me altijd op of het 
grammaticaal klopt. 

O O O O 

5.  Ik categoriseer mensen (in mijn gedachten) 
vaak in types. 

O O O O 

6.  Ik heb moeite met het lezen en begrijpen van 
kaarten. 

O O O O 

7.  Als ik naar een berg kijk, dan denk ik na over 
hoe hij precies gevormd is. 

O O O O 

8.  Ik ben niet geïnteresseerd in de details over 
wisselkoersen, rentekoersen, fondsen en 
aandelen. 

O O O O 

9.  Als ik een auto zou kopen, dan zou ik eerst 
specifieke informatie uitzoeken over de 
capaciteit van de motor. 

O O O O 

10.  Ik heb er moeite mee om te leren hoe ik een 
videorecorder moet instellen. 

O O O O 

11.  Als ik iets leuk vind, dan wil ik graag veel 
verschillende exemplaren van dat type object 
verzamelen, zodat ik kan zien hoe ze van 
elkaar verschillen. 

O O O O 

12.  Als ik een taal leer, dan raak ik geboeid door 
de grammaticale regels ervan. 

O O O O 

13.  Ik wil graag weten hoe commissies in elkaar 
zitten in termen van wie de verschillende 

O O O O 
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commissieleden vertegenwoordigen of wat 
hun functies zijn. 

14.  Als ik een verzameling had (zoals CD’s, 
munten, postzegels), dan zou deze zeer goed 
georganiseerd zijn. 

O O O O 

15.  Ik heb moeite met het begrijpen van 
handleidingen over het in elkaar zetten van 
toestellen. 

O O O O 

16.  Als ik een gebouw zie, ben ik benieuwd hoe 
het precies gebouwd is. 

O O O O 

17.  Ik ben niet geïnteresseerd in het begrijpen 
van de werking van draadloze communicatie 
(bijv. mobiele telefoons). 

O O O O 

18.  Als ik met de trein reis, dan vraag ik mij vaak 
af hoe het spoorwegsysteem gecoördineerd 
wordt. 

O O O O 

19.  Ik blader graag door catalogi met producten 
om de details van elk product te bekijken en 
deze te vergelijken met andere. 

O O O O 

20.  Als er thuis iets bijna op is, dan zet ik het 
altijd op een boodschappenlijstje. 

O O O O 

21.  Ik weet redelijk accuraat hoeveel geld er deze 
maand in en uit is gegaan op mijn 
bankrekening. 

O O O O 

22.  Toen ik jong was, hield ik niet van het 
verzamelen van dingen, zoals stickers, 
voetbalplaatjes, etc. 

O O O O 

23.  Ik ben geïnteresseerd in mijn stamboom en 
wil weten hoe iedereen in de familie aan 
elkaar verwant is. 

O O O O 

24.  Als ik over historische gebeurtenissen leer, 
dan let ik niet op de exacte details. 

O O O O 

25.  Ik vind het gemakkelijk te begrijpen hoe 
kansen precies werken bij het gokken. 

O O O O 

26.  Ik hou niet van spellen waar veel strategie in 
zit (bijv. schaken, Risk, Stratego) 

O O O O 

27.  Als ik een nieuwe categorie ontdek, dan vind 
ik het leuk om tot in de details kleine 
verschillen tussen de onderdelen van die 
categorie te begrijpen.  

O O O O 

28.  Ik raak niet van streek als de mensen 
waarmee ik leef mijn routines verstoren. 

O O O O 

29.  Als ik een dier zie, dan wil ik precies weten 
van welke soort het is. 

O O O O 

30.  Ik kan grote hoeveelheden informatie O O O O 
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onthouden over een onderwerp dat me 
interesseert, zoals de vlaggen van de wereld 
of logo’s van vliegtuigmaatschappijen. 

31.  Ik berg thuis alle belangrijke documenten niet 
goed op, zoals garantiebewijzen, 
verzekeringspolissen. 

O O O O 

32.  Ik ben geboeid door de werking van 
machines. 

O O O O 

33.  Als ik een meubelstuk zie, dan vallen de 
details over hoe het gemaakt is me niet op. 

O O O O 

34.  Ik weet erg weinig over de verschillende 
stadia in het wetgevingsproces in mijn land. 

O O O O 

35.  Ik kijk niet vaak naar wetenschappelijke 
documentaires op televisie of lees niet vaak 
artikelen over wetenschap en natuur. 

O O O O 

36.  Als iemand me aanhoudt om de weg te 
vragen, dan zou ik de weg kunnen wijzen 
naar iedere plek in mijn woonplaats. 

O O O O 

37.  Als ik een schilderij zie, dan denk ik meestal 
niet na over de techniek waarmee het 
gemaakt is. 

O O O O 

38.  Ik heb het liefst sociale interacties die 
gestructureerd zijn rondom een duidelijke 
activiteit, zoals een hobby. 

O O O O 

39.  Ik controleer mijn bonnetjes etc. niet altijd 
met mijn bankafschrift. 

O O O O 

40.  In ben er niet in geïnteresseerd hoe de 
overheid is georganiseerd in verschillende 
ministeries en afdelingen. 

O O O O 

41.  Ik wil graag weten hoe een rivier loopt van 
zijn oorsprong naar de zee. 

O O O O 

42.  Ik heb een grote verzameling, zoals van 
boeken, CD’s, video’s etc. 

O O O O 

43.  Als ik in mijn huis een probleem had met de 
elektrische bedrading, dan zou ik het zelf 
kunnen oplossen. 

O O O O 

44.  Mijn kleren zijn in mijn kast niet zorgvuldig 
georganiseerd in verschillende soorten. 

O O O O 

45.  Ik lees zelden artikelen of internetpagina’s 
over nieuwe technologie. 

O O O O 

46.  Ik kan gemakkelijk voor me zien hoe de 
autowegen in mijn regio met elkaar 
verbonden zijn. 

O O O O 

47.  Als er een verkiezing is geweest, dan ben ik 
niet geïnteresseerd in de resultaten van elk 

O O O O 
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kiesdistrict. 
48.  Ik vind het niet echt leuk om feiten en 

personen uit de geschiedenis te bestuderen. 
O O O O 

49.  Ik onthoud de verjaardag van anderen 
meestal niet (zoals op welke dag en maand 
deze valt). 

O O O O 

50.  Als ik door een landschap wandel, dan ben ik 
benieuwd hoe de verschillende soorten 
bomen van elkaar verschillen. 

O O O O 

51.  Ik heb moeite om de informatie te begrijpen, 
die de bank mij stuurt over investeringen en 
spaarsystemen. 

O O O O 

52.  Als ik een camera zou kopen, dan zou ik niet 
zorgvuldig de kwaliteit van de lens 
bestuderen. 

O O O O 

53.  Als ik een computer zou kopen, dan zou ik 
eerst de precieze details over de capaciteit 
van de harde schijf en de snelheid van de 
“processor” willen weten. 

O O O O 

54.  Ik lees officiële documenten niet erg 
zorgvuldig door. 

O O O O 

55.  Als ik bij een supermarkt ga afrekenen, dan 
pak ik de verschillende categorieën 
producten in aparte tassen in. 

O O O O 

56.  Als ik mijn huis schoonmaak, volg ik niet een 
bepaald systeem. 

O O O O 

57.  Ik houd niet van diepgaande politieke 
discussies. 

O O O O 

58.  Ik ben niet overdreven nauwgezet als ik aan 
het doe-het-zelven ben. 

O O O O 

59.  Ik zou het niet leuk vinden om een bedrijf van 
de grond af aan op te bouwen. 

O O O O 

60.  Als ik een stereo zou kopen, dan zou ik de 
precieze technische details ervan willen 
weten. 

O O O O 

61.  Ik hou vaak dingen die anderen weg zouden 
gooien, voor het geval dat ze later nog ergens 
voor van pas komen. 

O O O O 

62.  Ik vermijd situaties waar ik geen controle 
over heb. 

O O O O 

63.  Ik hoef de namen van de planten die ik zie 
niet te weten. 

O O O O 

64.  Als ik het weerbericht hoor, dan ben ik niet zo 
geïnteresseerd in de meteorologische 
patronen. 

O O O O 
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65.  Het stoort me niet als dingen in huis niet op 
de goede plek staan.  

O O O O 

66.  Bij wiskunde ben ik geboeid door de regels en 
patronen waarmee de getallen zich gedragen. 

O O O O 

67.  Ik vind het moeilijk om de weg te vinden in 
een nieuwe stad. 

O O O O 

68.  Ik zou uit mijn geheugen mijn 10 favoriete 
boeken kunnen opnoemen, met daarbij de 
titels en de namen van de auteurs. 

O O O O 

69.  Als ik de krant lees, word ik aangetrokken tot 
tabellen met informatie, zoals de 
voetbaluitslagen en beursberichten. 

O O O O 

70.  Als ik in een vliegtuig zit, dan denk ik niet na 
over de aerodynamica. 

O O O O 

71.  Ik houdt de rekeningen voor mijn huishouden 
niet precies bij. 

O O O O 

72.  Als ik veel boodschappen moet doen, dan 
vind ik het fijn om te plannen naar welke 
winkels ik ga en in welke volgorde. 

O O O O 

73.  Als ik kook, dan denk ik niet na over hoe de 
verschillende methoden en ingrediënten 
bijdragen aan het eindproduct. 

O O O O 

74.  Als ik naar een muziekstuk luister, valt het me 
altijd op hoe het is opgebouwd. 

O O O O 

75.  Ik zou uit mijn geheugen een lijst met mijn 10 
favoriete liedjes kunnen opnoemen, met bij 
elk liedje de titel en de naam van de 
uitvoerende artiest. 

O O O O 

Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst. 
 
 
 


