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OntwikkelingsProfiel Vragenlijst (OPV)

Over deze vragenlijst
Deze vragenlijst is bedoeld om inzicht te krijgen in sterke en kwestbare kenmerken van u als persoon. Daarom willen wij u een aantal
vragen en stellingen voorleggen en u vragen deze zo waarheidsgetrouw mogelijk in te vullen. U ziet rechtsboven aan deze vragenlijst
een nummer staan. Dit nummer wordt ALLEEN gebruikt om na te kunnen gaan of uw vragenlijst in goede orde is ontvangen en om
uw gegevens te kunnen verwerken.

Instructie bij het invullen
Deze vragenlijst wordt door een computer ingelezen. Daarom is het belangrijk dat:
- u het vakje duidelijk inkleurt met een donkere pen of grijs potlood;
- u slechts één antwoord per vraag geeft;
- u binnen de vakken/blokken schrijft, in cijfers en blokletters;

Hieronder staat een voorbeeld:

Vul voor onderstaande stelling een 0, 1, 2, of 3 in om uzelf zo goed als mogelijk te beschrijven.

0 = Helemaal niet op mij van toepassing; 1 = In beperkte mate op mij van toepassing;
2 = Duidelijk op mij van toepassing; 3 = Zeer duidelijk of helemaal op mij van toepassing

Ik ga met plezier naar mijn werk. Zo invullen.

Als u het verkeerde antwoord heeft ingekleurd, dan kunt u dit verbeteren door het goede antwoord helemaal in te kleuren en het foute

antwoord door te kruisen zoals in het onderstaande voorbeeld:

Ik ga met plezier naar mijn werk. Zo verbeteren.

Start vragenlijst

 0      1      2      3

  0     1      2      3

1. Datum van invullen:

Man

Vrouw  dd   -   mm   -       jjjj

2. Geboortedatum:

  dd   -   mm   -       jjjj

3. Geslacht:

4a. Wat is/was uw beroep gewoonlijk?
Graag ook invullen als u op dit moment geen betaald werk heeft of als u vrijwilligerswerk doet, of huishoudelijk werk. Graag zo
duidelijk mogelijk; bijvoorbeeld: automonteur, leerkracht op basisschool, huisvrouw/-man, vrijwilliger bij de dierenambulance.

4b. Heeft u dit beroep ten minste gedurende 1 jaar uitgeoefend?

Ja Nee

5. Wat is uw leefsituatie?
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6. Wat is uw hoogst afgeronde opleiding?

Het is belangrijk dat u alle vragen beantwoordt.

Lagere school; basisonderwijs

Lager beroepsonderwijs; vmbo; mulo; mavo; mms;
praktijkschool; lts; huishoudschool

Havo

Vwo; gymnasium; hbs

Middelbaar beroepsonderwijs

Hoger beroepsonderwijs; universitair onderwijs:
propedeuse of kandidaats (Bachelor)

Universitair onderwijs: doctoraal (Master);
ingenieursopleiding; post-hbo

Post-doctorale opleiding

Anders, namelijk:
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Thuiswonend bij ouder(s)/verzorger(s)

Samenwonend met partner

Alleenstaand, met kind(eren)

Alleenstaand, zonder kind(eren)

Wonend in een instelling (GGZ-instelling, verzorgingshuis, e.d.)

Zonder vaste woon- of verblijfplaats

Anders, namelijk:
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Zorg dat alle stellingen ingevuld zijn.

Hieronder vindt u een lijst met eigenschappen die iemand als persoon in meer of mindere mate kunnen beschrijven. Vul

achter elke stelling een 0, 1, 2, of 3 in om uzelf zo goed als mogelijk te beschrijven, zoals u gewoonlijk bent als persoon. Vul

alle stellingen zo goed mogelijk in, ook al lijkt datgene misschien niet zozeer op u van toepassing.

0 = Helemaal niet op mij van toepassing 1 = In beperkte mate op mij van toepassing

2 = Duidelijk op mij van toepassing 3 = Zeer duidelijk of helemaal op mij van toepassing

Ik zoek naar oplossingen door met
anderen te gaan samenwerken.

1.

  0   1   2   3

2. Ik kan mij vreselijk schuldig voelen, zelfs
over onbeduidende zaken.

3. Mijn interesses veranderen voortdurend.

4. Ik vind dat ik mijn eigen mening mag
uiten, ook al zijn anderen het niet met mij
eens.

5. Als ik onder druk sta wordt het een chaos
in mijn hoofd.

6. Het doel van mijn leven is een grootse of
bijzondere prestatie neer te zetten.

7. Ik probeer bij te dragen aan een goed
doel of een gezamenlijk ideaal.

8. Om alledaagse keuzes te maken heb ik
steun van anderen nodig.

9. Ik gun mijzelf geen plezier omdat ik dat
niet verdien.

10. Ik kan mij goed inleven in wat er in een
ander omgaat.

11. Soms is het net alsof ik stemmen in mijn
hoofd hoor.

12. Het maakt me weinig uit of mijn gedrag
voor een ander vervelend uitpakt.

13. Ik heb duidelijke doelen voor ogen en
werk daar op een systematische manier
naar toe.

14. Kritiek leg ik naast me neer.

15. Het ene moment kan ik ontzettend van
iemand houden, het volgende moment
haat ik die persoon. Dat kan zomaar
omslaan.

16. Ik word vaak in beslag genomen door
dagdromen waarin ik heel succesvol,
mooi of geliefd ben.

17. Ik help anderen als die hulp nodig
hebben.

18. Ik laat gewoonlijk anderen beslissingen
voor mij nemen.

19. Zowel mijn partner als ikzelf zijn tevreden
over ons intieme seksuele contact.
(Indien u nu geen partner heeft geldt
deze vraag ook voor een recente vaste
relatie.)

Het is moeilijk voor mij om alleen te zijn,
ook als het maar een paar dagen is.

20.

  0   1   2   3

Ik heb behoefte aan spanning of afleiding
anders voel ik me verveeld of leeg.

21.

Ik kan mij pas ontspannen als ik alles
onder controle heb.

22.

Ik ben in staat vriendschappen te
onderhouden waarin we persoonlijke
gesprekken voeren.

23.

Als ik iets nodig heb, vind ik het niet erg
om een ander te gebruiken om er aan te
komen.

24.

Gewoonlijk kan ik mijn behoeftes niet
weerstaan.

25.

Ik kan mijn fouten erkennen zonder
mijzelf daarvoor minder waard te voelen.

26.

Het is typerend voor mij dat mijn
gevoelens voor anderen zo snel en sterk
kunnen wisselen.

27.

In contact met anderen kan ik goed
mezelf zijn.

28.

Ik heb foute dingen gedaan, die gebeuren
gewoon, daar kun je niks aan doen.

29.

Als er problemen zijn probeer ik daar niet
aan te denken.

30.

Ik kan er begrip voor opbrengen dat
mensen uit verschillende culturen
uiteenlopende opvattingen hebben.

31.

Ik doe mij meestal beter voor dan ik ben.32.

Als ik iets wil dan behoort dat ook te
gebeuren.

33.

Ik heb mijn opleiding naar tevredenheid
doorlopen.

34.

Als er dingen in mijn leven mis gaan is
dat vooral de schuld van anderen.

35.

Als je even niet oplet word je gepakt.36.

Als ik kwaad word kan ik mij niet
beheersen.

37.

Of je bent de baas, of je wordt
overheerst.

38.
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Zorg dat alle stellingen ingevuld zijn.

0 = Helemaal niet op mij van toepassing 1 = In beperkte mate op mij van toepassing

2 = Duidelijk op mij van toepassing 3 = Zeer duidelijk of helemaal op mij van toepassing

Ik stel mij open voor gedachten of
gevoelens die spontaan in mij opkomen.

39.

  0   1   2   3

Ik heb, ook al was het pijnlijk, verdriet of
verlies kunnen verwerken.

40.

Om mij prettig te voelen moet alle
aandacht op mij gericht zijn.

41.

Als iets van een ander moet voel ik de
neiging dat juist niet te doen.

42.

Ik ben in staat tijdig rekening te houden
met veranderende omstandigheden.

43.

Zodra ik iets van onrecht bespeur kom ik
in opstand.

44.

Ik heb een erg grote behoefte aan
warmte of betrokkenheid van anderen.

45.

Ik geniet van successen die door
samenwerking tot stand zijn gekomen.

46.

Ik flirt graag, dat geeft mij het gevoel als
man of vrouw aantrekkelijk te zijn.

47.

Mijn ideeën over wat ik wil veranderen
vaak.

48.

Wanneer de dingen verkeerd gaan, raak
ik snel ontmoedigd.

49.

Achteraf weet ik vaak niet waarom ik iets
gedaan heb.

50.

Wat anderen mij adviseren heb ik
meestal zelf al bedacht.

51.

Vaak moet je mensen gebruiken om zelf
vooruit te komen in het leven.

52.

Met betrekking tot mijn vriend/vriendin
ben ik erg jaloers.

53.

Het geeft mij voldoening wanneer ik
vanuit mijn levensovertuiging kan
handelen.

54.

Mijn studie/werk past goed bij mij.55.

Regels zijn regels, daar wijk ik niet van af.56.

Als ik het contact verlies met iemand die
voor mij belangrijk is, dan raak ik
helemaal in de war.

57.

Achteraf kan ik wel eens lachen om
mijzelf.

58.

Ik heb geen behoefte om een speciale
relatie met iemand te hebben,
bijvoorbeeld als vriend of partner.

59.

Vaak vergelijk ik mij met anderen en heb
dan het gevoel dat zij veel succesvoller
zijn.

60.

  0   1   2   3

Je oprecht gedragen is niet altijd
gemakkelijk, maar voor mij wel van groot
belang.

61.

Ik voel me onzeker over mijn beslissingen
totdat ik ze heb nagetrokken bij anderen.

62.

Vaak voel ik weinig, in situaties die juist
om een sterke emotie vragen.

63.

Als ik er zelf niet uit kom, ga ik te rade bij
anderen.

64.

Ik doe nogal eens dingen in een
opwelling.

65.

Als ik samenwerk gaat het uiteraard op
mijn manier.

66.

Ik heb gedurende meerdere jaren mijn
werk goed gedaan.
(Geldt ook voor huishoudelijk werk en
vrijwilligerswerk.)

67.

Als regels me in de weg staan, dan houd
ik mij er niet aan.

68.

Dat ik mij zo rot voel komt enkel door de
omstandigheden.

69.

Als ik niet de beste ben, voel ik me een
mislukkeling.

70.

Ik vind het belangrijk iets voor anderen of
voor de samenleving te doen.

71.

Ik ben voortdurend bezig met wat
anderen van mij verwachten.

72.

Ik vind het moeilijk om aan te geven wie
ik ben of wat bij me past.

73.

Ik ben geneigd problemen uit de weg te
gaan.

74.

Ik kan er erg van genieten om samen met
anderen iets te doen.

75.

Ik deel met mijn partner of vriend(in)
zaken die mij emotioneel raken.

76.

Ik kan moelijk beslissingen nemen,
omdat ik altijd bang ben iets over het
hoofd te zien.

77.
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Zorg dat alle stellingen ingevuld zijn.

0 = Helemaal niet op mij van toepassing 1 = In beperkte mate op mij van toepassing

2 = Duidelijk op mij van toepassing 3 = Zeer duidelijk of helemaal op mij van toepassing

Niemand is echt te vertrouwen.78.

  0   1   2   3

Ik ga alleen met mensen om als ik daar
wat aan heb.

79.

Ik heb vaak het gevoel alsof alles
onwerkelijk is.

80.

Als ik iets doe moet het groots,
vernieuwend of bijzonder zijn, anders is
het niet de moeite waard.

81.

Ondanks mijn beperkingen kan ik mijzelf
respecteren zoals ik ben.

82.

Ik besef dat er een tijd zal komen dat mijn
taak beter door een ander gedaan kan
worden.

83.

Ik ben goed in staat met anderen samen
te werken.

84.

Ik word snel verliefd. Maar als de relatie
één keer een feit is, dan is de lol er al
gauw weer van af.

85.

Ik vind het moeilijk om mijzelf als een
waardevol persoon te zien.

86.

Ik heb geen kern, ik vind geen houvast in
mezelf.

87.

Ik begrijp dat gedrag dat bij ons gewoon
is, in een andere cultuur als ongepast kan
worden beleefd.

88.

Ik wacht af en hoop dat de problemen
vanzelf over gaan.

89.

Persoonlijk contact maakt me angstig,
dan weet ik niet meer wat van mij is of
wat bij de ander hoort.

90.

Ik voel mij medeverantwoordelijk voor de
samenleving ook al kan ik niet zelf alle
problemen mee helpen oplossen.

91.

In relaties stel ik mijzelf vaak te
onderdanig op.

92.

In mijn relaties met anderen ontstaan
nogal eens problemen omdat ik zo
wisselvallig ben en telkens weer mijn
plannen verander.

93.

Als ik in het openbaar moet optreden,
dan ben ik bang dat ik opeens helemaal
niets meer kan.

94.

  0   1   2   3

Ik besef dat mijn leven eindig is, maar dat
doet niets af aan de waarde ervan.

95.

Zaken waar ik zelf mee bezig ben
interesseren mij, andere zaken niet.

96.

Voor mij is het helemaal goed of
helemaal slecht.

97.

Mensen die het niet met me eens zijn
snappen er gewoonweg niets van.

98.

Als het nodig is weet ik de juiste manier
te vinden om voor mijzelf op te komen.

99.

Bij het samenwerken houd ik waar
mogelijk rekening met de wensen en
verlangens van anderen.

100.

Het is voor mij nooit goed genoeg, ik
streef altijd naar nog beter.

101.

Alleen door mijn werk/taken goed te doen
voel ik mij de moeite waard.

102.

Als je oneerlijk moet zijn om te krijgen
wat je wilt, dan is dat niet anders.

103.

In relaties laat ik anderen de baas spelen.104.

Bij wat ik doe houd ik ook rekening met
de belangen van anderen.

105.

Ik vind het waardevol om ervaringen en
gevoelens met vrienden te delen.

106.

Ik maak me altijd veel zorgen of ik het
anderen wel goed genoeg naar de zin
maak.

107.

De wijze waarop ik leef (alleenwonend of
samenlevend) past bij mij.

108.
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