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Met de Verkorte Temperament en Karakter Vragenlijst (VTCI) worden persoonlijkheidsaspecten, temperament en 

karakter in kaart gebracht.  

 

De VTCI is gebaseerd op Cloninger’s Psychobiologische theorie van persoonlijkheid. Door de kortere afnameduur ten 

opzichte van de TCI, verdient deze versie de voorkeur bij jongeren (vanaf 12 jaar) en bij ouderen of personen met 

verminderde concentratie (bv. verslaafden). Ook kan deze versie worden gebruikt wanneer behoefte bestaat aan 

een korte screening. 

 

 

De vragenlijst 
 

 

Vragen 

De VTCI bestaat uit 105 vragen, die worden beantwoord met Juist of Onjuist. 
 

Afnameduur  
20 minuten.  
 

Informanten  

Adolescenten en volwassenen van 12 tot 79 jaar met een voldoende leesvaardigheid. 
 

 

Schalen, scoring en normering 
 

 

De vragen uit de VTCI worden onderverdeeld in zeven schalen. 

 
Temperamentschalen 
De vier temperamentschalen meten aspecten van de persoonlijkheid die waarschijnlijk 
erfelijk beïnvloed zijn:  

1. Prikkelzoekend  
2. Leedvermijdend  
3. Sociaalgericht  
4. Volhardend  

 

Karakterschalen 
De drie karakterschalen verwijzen naar dimensies die op volwassen leeftijd tot volledige 
ontwikkeling komen, de persoonlijke en sociale effectiviteit beïnvloeden en het verwerven 
van een bewust zelfconcept: 

1. Zelfsturend  
2. Coöperatief  
3. Zelftranscendent 

 
De score per schaal wordt omgezet in één van zeven normcategorieën: Zeer laag, Laag, 
Benedengemiddeld, Gemiddeld, Bovengemiddeld, Hoog of Zeer hoog. 

 

 

Psychometrische gegevens  
 

 

Van de VTCI zijn normen beschikbaar voor de algemene bevolking, patiënten, verslaafden en 
scholieren. Alle groepen behalve verslaafden kunnen worden uitgesplitst naar geslacht.  
 
De betrouwbaarheid van de VTCI schalen is voldoende tot goed en loopt van .69 voor 
Sociaalgericht tot .85 voor Leedvermijdend. 
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Literatuur en verkrijgbaarheid 
 

 

De VTCI wordt uitgegeven door DATEC.  
 

Literatuur 
Duijsens, I.J., & Spinhoven, Ph. (2016). VTCI. Handleiding van de Nederlandse Verkorte 

Temperament en Karakter Vragenlijst. Datec. 

 

 

BergOp 
 

 

Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de 
hierboven beschreven scores. 
 
➔ Er zijn kosten verbonden aan het gebruik van deze vragenlijst. De kosten zijn per afname en 

staan vermeld in het vragenlijstenoverzicht op www.bergop.info 

 
 

 

 

https://www.datec.nl/vtci/
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