
 

 

Multiculturele Persoonlijkheidstest – Big Six 

     Quick scan 
 

 
De Multiculturele PersoonlijkheidsTest – Big 

Six Quick Scan (MPT-BS Quickscan) 

De MPT-BS Quickscan is een verkorte versie van de 

Multiculturele PersoonlijkheidsTest Big Six (MPT-BS) 

en brengt in nog geen 10 minuten persoonlijke 

eigenschappen in kaart. De MPT-BS Quickscan gaat 

net als de MPT-BS uit van de volgende zes 

persoonlijkheidsdimensies: 

 

- Emotionele stabiliteit 

De dimensie Emotionele Stabiliteit geeft een 

beeld van het algehele welbevinden van een 

persoon. De schaal loopt van emotionele labiliteit 

tot emotionele stabiliteit.  

- Extraversie  

De dimensie Extraversie geeft een beeld van de 

mate van externe gerichtheid versus interne 

gerichtheid van een persoon. De dimensie loopt 

van introversie naar extraversie.  

- Consciëntieusheid 

De dimensie Consciëntieusheid geeft een beeld 

van de mate van discipline en aanpassing van een 

persoon aan de eisen van de omgeving.  

- Openheid 

De dimensie Openheid geeft een breed beeld van 

hoe iemand staat tegenover nieuwe ervaringen en 

het leren van nieuwe dingen. 

- Vriendelijkheid 

De dimensie Vriendelijkheid geeft een beeld van 

hoe iemand staat tegenover andere mensen. Hoe 

gaat iemand om met de belangen, gevoelens en 

behoeften van anderen. 

- Integriteit 

De dimensie Integriteit geeft een beeld van de 

mate waarin iemand eerlijk en oprecht is.  

 

 

Achtergrond 

De MPT-BS Quickscan is ontwikkeld als  

toegankelijke persoonlijkheidsvragenlijst, waarvan 

het invullen weinig tijd in beslag neemt. 

De Quickscan geeft een beeld van zes 

persoonlijkheidsdimensies. De onderliggende 

schalen die bij de MPT-BS naar voren komen,  

 

 

 

worden hier niet gemeten. De test is geschikt voor 

personen vanaf ongeveer 15 jaar. Daarnaast is de 

MPT-BS Quickscan geschikt voor zowel autochtonen 

als allochtonen. Bij de ontwikkeling is hier expliciet 

rekening mee gehouden. Cultuurgevoelige items 

zijn vermeden (bijvoorbeeld: “Ik ben nogal „recht 

door zee‟”) en het taalgebruik is concreet en 

eenvoudig. Er zijn verschillende normgroepen 

beschikbaar (onder andere naar geslacht, opleiding 

en achtergrond). 

 

 
Schermvoorbeeld MPT-BS Quickscan in NOA-Online 

 

 

INFORMATIE EN BESTELLINGEN  

De MPT-BS Quickscan wordt online afgenomen via 

Noa-Online. In deze internetomgeving van Noa 

kunnen tests als de Quickscan worden klaargezet 

en afgenomen. Ook kunnen de rapportages worden 

gegenereerd. In deze rapportages worden de 

meetpretenties van de dimensies toegelicht en 

worden de scores in woorden en in een grafiek 

weergegeven. Bij het gebruiken van de MPT-BS 

Quickscan hoort een training, waarin u leert deze 

test toe te passen en te interpreteren. Zo heeft u 

optimaal profijt van de test. Naast de MPT-BS 

Quickscan geeft NOA ook andere tests en 

vragenlijsten uit. 

Mocht u meer informatie willen over producten en 

diensten van NOA, of wilt u producten van NOA 

bestellen, dan kunt u contact opnemen met:  

 

NOA B.V. 

Adres:  Jollemanhof 14 A  

  1019 GW  Amsterdam 

Tel:  020 – 50 40 800 

E-mail:  info@noa-vu.nl 

Internet: www.noa-vu.nl 

 

NOA werkt nauw samen met de afdeling Arbeids- en 

Organisatiepsychologie, Vrije Universiteit Amsterdam 
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