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Temperament 
En persoonlijkheid 

OUDE GRIEKEN 
 
1. Sanguïnisch stond voor vurig en energiek. 
2. Flegmatisch stond voor kalm en rustig. 
3. Cholerisch stond voor driftig. 
4. Melancholisch voor verdriet en onvervuld 

verlangen. 
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Introversie 
Extraversie 

Bij een introverte instelling is de energie naar binnen 
gericht, op de eigen gedachten en gevoelens.  
 
1.  Haalt de energie uit zichzelf  
2.  Kent diepe reflectie  
3.  Interne verwerking van informatie, brengt dit pas na 

verwerking tot uitdrukking 
4.  Verwerken precies en gefocust, dit uit zich in 

beschrijvende en concrete taal 
5.  Langzamer spreker, vaker pauzeren, preciezer 

formuleren en accurate beschrijvingen 
6.  Zegt niet ‘Hij is emotionee’l maar ‘Hij huilt’ 
7.  Rustig en weloverwogen 
8.  Liever alleen dan in een groep 
Meer twijfel en beslissen neemt meer tijd in beslag 
Discipline, doorzetter, geduldig, zorgvuldig, toegewijd 
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Extraverte mensen orienteren zich op de buitenwereld, 
hun energie is naar buiten gericht 
1.  Praten makkelijk over wat hen bezig houdt, het helpt 

hen ondertussen hun gedachten te ordenen 
2.  Verwerken informatie op een globale manier 
3.  Sneller en gevatter in het reageren 
4.  Gebruiken wel ‘Hij is emotioneel’ ipv ‘Hij huilt’ 
5.  Energiek, actie gericht, enthousiast en assertief  
6.  Houden van gezelschap 
7.  Weinig interne twijfels, maken daardoor soms 

vergissingen bij beslissingen 
8.  Houden niet van het woord moeten (dwang) 
9.  Kennen anderen makkelijk autoriteit toe en zijn 

beïnvloedbaar 
Openhartig, spontaan, zelfverzekerd, initiatiefrijk, 
daadkrachtig luisterend analyserend 
 

Jung 
 
1.  het extraverte denktype 
2.  het introverte denktype 
3.  het extraverte gevoelstype 
4.  het introverte gevoelstype 
5.  het extraverte gewaarwordingstype 
6.  het introverte gewaarwordingstype 
7.  het extraverte intuïtieve type 
8.  het introvert intuïtieve type 
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Extraversie maakt deel uit van de big five 
 
Vijf dimensies op grond waarvan iemand kan 
worden beschreven door van elk van die dimensies 
aan te geven in hoeverre die van toepassing zijn op 
een persoon 

Big five is gebaseerd op een wereldwijd onderzoek 
van alle bijvoeglijke naamwoorden waarmee 
proefpersonen het karakter van een hun bekende 
persoon omschreven.  
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Algemeen wordt aangenomen dat deze dimensies 
ook bij schoolgaande kinderen kunnen worden 
waargenomen.  
Opvallend in dit onderzoek was dat mensen ook 
hun huisdier op deze wijze konden beschrijven.  

1.  Extraversie (tegenover introversie). 
Engels: Extroversion opposite of Introversion. 

2.  Servicegerichtheid: anderen helpen (tegenover 
eigenbelang). 
Engels: Agreeableness. 

3.  Zorgvuldigheid (tegenover onzorgvuldigheid) 
Engels: Conscientiousness 

4.  Emotionele stabiliteit (tegenover emotionele 
instabiliteit) 
Engels: Emotional Stability t.o Neuroticism. 

5.  Openheid voor nieuwe ervaringen, open staan voor 
verschillende invalshoeken (meningen) op 1 bepaald 
thema (tegenover gesloten koppigheid)  
Engels 


