MI Test

MI-test voor kinderen vanaf ongeveer groep 5
Je kunt deze test ook geschikt maken vanaf groep 3 door met audio bestanden te werken.
Naam:
Leeftijd:
Verbaal-linguïstisch intelligent
Logisch-mathematisch intelligent
Lichamelijk-kinesthetisch intelligent
Interpersoonlijk intelligent
Intrapersoonlijk intelligent
Muzikaal-ritmisch intelligent
Naturalistisch intelligent
Visueel-ruimteiljk intelligent

Woord knap
Reken knap
Beweeg knap
Mens knap
Zelf knap
Muziek knap
Natuur knap
Beeld knap

Telling van de score
Nee

Boeken zijn belangrijk voor me

- 10

Niet
echt

-5

Neutraal

0

Best
wel

5

Ja

10

Totaal 8 stellingen per intelligentie: maximumscore = 80 punten.
Scorebereik per intelligentie: -80 tot 80, dus over een 160 graden bereik kun je een uitspraak
doen. Bijvoorbeeld 8 stappen van 20.
Uiteindelijk krijg je dan de score te zien in een cirkeldiagram:
Hoe meer de ‘taartpunt’ gevuld is, hoe meer de intelligentie op jou van toepassing is.
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Stellingen
In hoeverre is de stelling op jou van toepassing?

Nee

1.

Boeken zijn belangrijk voor me

2.

4.

Ik kan goed onder woorden brengen wat
ik bedoel
Als ik denk en mijn ogen sluit, zie ik vaak
duidelijke beelden voor mij
Ik sport vaak

5.

Ik houd van allerlei soorten dieren

3.

6. Ik leef met andere kinderen mee
7.

Ik denk veel na over het leven en
belangrijke levensvragen
8. Ik hoor woorden in mijn hoofd voordat ik
ze zelf uitspreek, lees of opschrijf
9. Ik vind rekenen erg leuk
10. Ik vind het moeilijk om lang stil te zitten
11. Als ik ergens ben let ik op hoe de sfeer is
12. Ik hoor het wanneer een muzieknoot vals
wordt gespeeld
13. Als ik ga sporten geef ik de voorkeur aan
groepssporten
14. Ik doe veel vanuit mijn gevoel
15. Ik vind het fijn om in de natuur te zijn
16. ik vind het leuk om strategische
spelletjes te spelen zoals schaken
17. Ik maak graag foto’s en een film van de
omgeving
18. Ik werk graag met mijn handen aan
creatieve activiteiten (bijv. knutselen)
19. Ik luister graag naar muziek
20. Als ik een probleem heb, zoek ik het liefst
iemand op om mij te helpen
21. Ik houd van woordspelletjes spelen zoals
scrabble, lingo en kruiswoordpuzzels
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5-puntsschaal

Niet
echt

Neutraal

Best
wel

Ja

Nee

22. Ik vind het leuk om dingen te
onderzoeken (bijv. wat als ik … doe)
23. Mijn beste ideeën verzin ik als ik in
beweging ben (bijv. sporten/wandelen)
24. Ik vind het leuk om te tuinieren, vissen
en te koken
25. Ik kan een muziekinstrument bespelen
26. Ik heb meer dan drie goede vrienden
27. Ik los graag vraagstukken en problemen
op
28. Ik heb levendige dromen ’s nachts
29. Ik speel graag sudoku
30. Ik ben in mijn vrije tijd graag buiten
31. Ik vind het leuk om zelf een melodie,
teksten en ritmes te bedenken
32. Als iemand zich niet lekker of fijn voelt,
heb ik dat snel door
33. Ik stel belangrijke doelen voor mezelf
34. Ik verzin regelmatig eigen woorden en
betekenissen
35. Puzzels vind ik leuk om te doen
36. Ik vind technische ontwikkelingen
interessant
37. Ik kan snel de juiste weg vinden
38. Ik praat veel met mijn handen
(nonverbale ondersteuning)
39. Ik heb vaak een liedje/melodie in mijn
hoofd zitten
40. Ik vind het leuk om anderen te helpen
41. Ik weet van mezelf wat ik goed kan en
wat ik nog niet zo goed kan
42. Ik verzamel graag stenen en schelpen
43. Ik houd de weersvoorspellingen bij
44. Ik houd van tekenen
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Niet
echt

Neutraal

Best
wel

Ja

Nee

45. Ik gebruik graag mijn handen om iets te
leren
46. Ik kan goed ritme houden met een
instrument
47. Ik vind het fijn om alleen te zijn
48. Ik vind het fijn om volgens een plan te
werken
49. Als ik ergens kom let ik op de natuur en
de omgeving
50. Ik onthoud vaak uitspraken van andere
personen
51. Ik vind het leuk om te experimenteren
met proefjes
52. Als ik een liedje heb gehoord kan ik het
snel meezingen
53. Ik heb een dagboek dat ik bijhoud
54. Ik schrijf graag eigen verhalen/gedichten
55. Ik vind het fijn als er plaatjes bij een
verhaal staan
56. Als ik iets moet leren, leer ik dat het liefst
door het zelf te oefenen/ervaren
57. Ik vind het fijn om achtergrondmuziek te
hebben
58. Ik wil graag samen opdrachten uitvoeren
59. Als ik een nieuw spel wil leren, lees ik
eerst de handleiding
60. Ik vind het leuk om iets te ontwerpen
61. Ik werk graag in een rustige omgeving
62. Als ik iets gedaan heb denk ik na over hoe
het ging
63. Ik vind het leuk om te dansen
64. Ik kan goed kleuren met elkaar
combineren
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Niet
echt

Neutraal

Best
wel

Ja

Verbaal linguïstisch intelligent

Woord knap

1. Boeken zijn belangrijk voor me
2. Ik hoor woorden in mijn hoofd voordat ik ze zelf uitspreek, lees of opschrijf
3. Ik verzin regelmatig eigen woorden en betekenissen
4. Ik onthoud vaak uitspraken van andere personen
5. Ik schrijf graag eigen verhalen/gedichten
6. Als ik een nieuw spel wil leren, lees ik eerst de handleiding
7. Ik houd van woordspelletjes spelen zoals scrabble, lingo en kruiswoordpuzzels
8. ik kan goed onder woorden brengen wat ik bedoel
Logisch mathematisch intelligent

Reken knap

1. Ik vind rekenen erg leuk
2. Ik vind het leuk om dingen te onderzoeken (bijv. wat als ik … doe)
3. Ik los graag vraagstukken en problemen op
4. Ik vind technische ontwikkelingen interessant
5. Puzzels vind ik leuk om te doen
6. Ik speel graag sudoku
7. Ik vind het fijn om volgens een plan te werken
8. Ik vind het leuk om strategische spelletjes te spelen (schaken)
Lichamelijk kinesthetisch intelligent

Beweeg knap

1. Als ik een nieuwe vaardigheid moet leren, leer ik dat het liefst door het zelf te oefenen/ervaren
2. Ik sport vaak
3. Ik vind het moeilijk om lang stil te zitten
4. Mijn beste ideeën verzin ik als ik in beweging ben (bijv. sporten/wandelen)
5. Ik praat veel met mijn handen (non-verbale ondersteuning)
6. Ik gebruik graag mijn handen om iets te leren
7. Ik vind het leuk om te dansen
8. Ik werk graag met mijn handen aan creatieve activiteiten (bijv. knutselen)
Interpersoonlijk intelligent

Mens knap

1. Ik leef met andere kinderen mee
2. Ik vind het leuk om anderen te helpen
3. Als ik ga sporten geef ik de voorkeur aan groepssporten
4. Als ik een probleem heb, zoek ik het liefst iemand op om mij te helpen
5. Ik heb meer dan drie goede vrienden
6. Als iemand zich niet lekker of fijn voelt heb ik dat snel door
7. Als ik ergens ben let ik op hoe de sfeer is
8. ik wil graag samen opdrachten uitvoeren
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Intrapersoonlijk intelligent

Zelf knap

1. Ik denk veel na over het leven en belangrijke levensvragen
2. Ik doe veel vanuit mijn gevoel
3. Ik stel belangrijke doelen voor mezelf
4. Ik weet van mezelf wat ik goed kan en wat ik nog niet zo goed kan
5. Ik vind het fijn om alleen te zijn
6. Ik heb een dagboek dat ik bijhoud
7. Ik werk graag in een rustige omgeving
8. Als ik iets gedaan heb denk ik na over hoe het ging
Muzikaal ritmisch intelligent

Muziek knap

1. Als ik een liedje heb gehoord kan ik het snel meezingen
2. Ik hoor het wanneer een muzieknoot vals wordt gespeeld
3. Ik kan een muziekinstrument bespelen
4. Ik luister graag naar muziek
5. Ik vind het leuk om zelf een melodie, teksten en ritmes te bedenken
6. Ik heb vaak een liedje/melodie in mijn hoofd zitten
7. Ik kan goed ritme houden met een instrument
8. Ik vind het fijn om achtergrondmuziek te hebben
Naturalistisch intelligent

Natuur knap

1. Ik houd van allerlei soorten dieren
2. Ik vind het fijn om in de natuur te zijn
3. Ik vind het leuk om te tuinieren, vissen en te koken
4. Ik vind het leuk om te experimenteren met proefjes
5. Ik ben in mijn vrije tijd graag buiten
6. Ik houd de weersvoorspellingen bij
7. Als ik ergens kom let ik op de natuur en de omgeving
8. ik verzamel graag stenen, schelpen
Visueel-ruimtelijk intelligent

Beeld knap

1. Als ik denk en mijn ogen sluit zie ik vaak duidelijke beelden voor me
2. Ik maak graag foto’s en een film van de omgeving
3. Ik heb levendige dromen ’s nachts
4. Ik kan snel de juiste weg vinden
5. Ik houd van tekenen
6. Ik vind het fijn als er plaatjes bij een verhaal staan
7. Ik kan goed kleuren met elkaar combineren
8. Ik vind het leuk om iets te ontwerpen

7

Onderwijs Maak Je Samen – Mierloseweg 4 5707 AL Helmond
T: 0492-881157 E: info@onderwijsmaakjesamen.nl
I: www.onderwijsmaakjesamen.nl

