
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De persoonlijkheidtest gericht op 

studiesituatie (MPT-Studie) 

Het doel van de MPT-Studie is om een 

beeld te vormen van juist die 

persoonlijke eigenschappen waar in een 

studiesituatie een beroep op wordt 

gedaan. In alle vragen is de context van 

een studie verwerkt. Hierdoor ontstaat 

een beter beeld van het studiegedrag. 

Deze test is een variant op de algemene 

persoonlijkheidtest (MPT-BS) van NOA 

en omvat de onderstaande 10 schalen. 

 

     1. Regels en ordelijkheid 

Deze schaal geeft aan hoe belangrijk een 

kandidaat het vindt om zich aan regels 

en richtlijnen te houden bij zijn of haar 

studie en hoe gestructureerd men werkt. 

     2. Zelfdiscipline 

Deze schaal betreft de discipline die men 

toont tijdens het studeren. 

     3. Aanpassingsvermogen en      

         flexibiliteit 

Deze schaal geeft aan hoe men reageert 

op veranderingen tijdens zijn of haar 

studie. 

     4. Zelfvertrouwen 

Bij deze schaal wordt gekeken naar 

hoeveel zorgen men zich maakt over de 

studie. 

     5. Extravert studiegedrag 

Deze schaal geeft een beeld van de mate 

waarin men binnen de context van een 

studie extern versus intern gericht is. 

 

 

     6. Integer studiegedrag 

Deze schaal geeft een beeld van de mate 

waarin men eerlijk en oprecht is tegen 

medestudenten en naar de opleiding. 

     7. Creativiteit 

Deze schaal geeft aan of men regelmatig 

van aanpak wisselt of dat men 

studietaken het liefst op een vertrouwde 

manier uitvoert. 

     8. Initiatief 

Deze schaal geeft een beeld van hoe 

actief men is in de studie en in hoeverre 

men verschillende (studie)activiteiten 

onderneemt. 

     9. Leergierigheid 

Deze schaal geeft een beeld van de mate 

waarin een men het belangrijk vindt om 

nieuwe kennis en vaardigheden te leren. 

     10. Vriendelijk en sociaal gedrag 

Deze schaal geeft een beeld van hoe een 

student staat tegenover andere 

studenten. 

 

Achtergrond  

De MPT-Studie is geschikt voor mannen 

en vrouwen vanaf ongeveer 15 jaar. 

Daarnaast is de MPT-BS geschikt voor 

zowel autochtonen als allochtonen. De 

MPT-Studie is ontworpen voor 

(aankomende) studenten in het MBO, 

HBO en op de Universiteit. Bij de 

formulering van de vragen is er rekening 

mee gehouden dat deze toepasbaar zijn 

voor alle niveaus. Zo zijn, bijvoorbeeld, 

cultuurgevoelige vragen vermeden (“Ik 

ben nogal „recht door zee”) en is het 

taalgebruik concreet en eenvoudig.  

Er zijn specifieke normgroepen 

beschikbaar voor het HBO, begeleiding 

en voor selectie. 
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