
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Score 

1. Ik weet wie ik ben.  

2. Ik zeg wat ik nodig heb of wat ik wil.  

3. Ik draag zorg voor mijn emotionele behoeften.  
4. Ik neem de tijd voor zelfreflectie.  

5. Ik kan goed omgaan met stress.  

6. Ik heb gezonde gewoonten.  
7. Ik geloof in mezelf.  

8. Ik houd mijn emoties in balans.  

9. Ik vertrouw op mijn oordeel.  
10. Ik kom voor mezelf op.  

11. Ik ben zelfonderzoekend.  

12. Ik heb duidelijke waarden die me leiden.  

13. Ik bedenk creatieve oplossingen.  
14. Ik stop en denk eerst na voordat ik handel.  

15. Ik stel me voor hoe mijn toekomst eruit zou kunnen zien.  

16. Ik blijf emotioneel in balans.  

17. Ik heb vertrouwen in mijn eigen kunnen.  

18. Ik herstel snel nadat ik emotioneel getriggerd word.  

19. Ik kan mijn onmiddellijke wensen uitstellen.  

20. Ik kom op voor mijn rechten.  
21. Ik buig wel maar breek niet.  

22. Ik gebruik mijn verbeeldingskracht om mogelijkheden te verkennen.  

23. Ik ben veerkrachtig na moeilijke situaties.  
24. Ik kan omgaan met frustratie.  

25. Ik onderzoek mijn gedachten, gevoelens en gedragingen.  

26. Ik draag zorg voor mijn fysieke gezondheid.  

27. Ik heb duidelijke overtuigingen die me bleiden.  
28. Ik ben medelevend naar mezelf.  

29. Ik bekijk dingen objectief.  
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Instructies: Scoor deze items op een schaal van 1 tot 5, gebaseerd op in hoeverre dit in het algemeen 

op jou van toepassing is: 1 = niet waar, 2 = een beetje waar, 3 = enigszins waar, 4 = zeer waar, 5 = 
uiterst waar 

 



 
 
 

 

30. Ik houd van lachen.  

31. Ik voel wat anderen voelen.  
32. Ik leer van levenservaringen.   

33. Ik ben dankbaar voor wat ik ontvang.  

34. Ik ben vriendelijk voor anderen.  
35. Ik vind een betekenis of doel in mijn leven.  

36. Ik ga na of mijn overtuigingen rationeel zijn.  

37. Ik heb gevoel voor humor.  

38. Ik sta in contact met de werkelijkheid.  
39. Ik ben speels.  

40. Ik ben verantwoordelijk.  

41. Ik leef mee met andere mensen.  

42. Ik voel me dankbaar voor wat ik heb.  

43. Ik ben betrouwbaar.  

44. Ik kan mezelf in de schoenen van een ander verplaatsen.  

45. Ik waardeer de positieve dingen in mijn leven.  
46. Ik ben vertrouwenswaardig.  

47. Ik laat me leiden door wijsheid.  

48. Ik heb compassie voor anderen.  

 



 

Bernstein Krachten Schaal Scoring 

Factor 1 – Zelfgerichtheid 

1. Identiteit    #1 ____ + #12 ____ + #27 ____   = ____ 

2. Zelfreflectie      #4 ____ + #11 ____ + #25 ____  = ____ 

3. Zelfvertrouwen    #7 ____ +   #9 ____ + #17 ____   = ____ 

4. Assertiviteit     #2 ____ + #10 ____ + #20 ____   = ____ 

5. Verbeelding   #13 ____ + #15 ____ + #22  ____  = ____ 

       Zelfgerichtheid factor = ____ 

Factor 2 – Zelfregulatie 

6. Emotioneel evenwicht   #8 ____ + #16 ____ + #18 ____ = ____ 

7. Veerkracht    #5 ____ + #21 ____ + #23 ____ = ____ 

8. Zelfbeheersing   #14 ____ + #19 ____ + #24 ____ = ____ 

9. Zelfzorg      #3 ____ +   #6 ____ + #26 ____  = ____ 

10. Realiteitstoetsing #29 ____ + #36 ____ + #38 ____ = ____ 

         Zelfregulatie factor = ____ 

Factor 3 – Verbinding 

11. Empathie  #31 ____ + #41 ____ + #44 ____ = ____ 

12. Compassie   #28 ____ + #34 ____ + #48 ____ = ____ 

13. Humor    #30 ____ + #37 ____ + #39 ____ = ____ 

14. Verantwoordelijkheid #40 ____ + #43 ____ + #46 ____ = ____ 

                  Verbinding factor = ____ 

Factor 4 - Overstijging 

15. Dankbaarheid   #33 ____ + #42 ____ + #45 ____ = ____ 

16. Wijsheid   #32 ____ + #35 ____ + #47 ____ = ____ 

           Overstijging factor = ____ 

 

 

 

 


