
 
Teamdynamiek in perspectief  
 
 
 
 

 
“Discover®” 

  

 
 
 



Effectief samenwerken binnen uw schoolteam begint met het begrijpen van elkaars gedragsvoorkeuren, drijfveren en 
motivatoren. Om dat gesprek te faciliteren kunnen we discoverprofielen inzetten tijdens een teamtraining. De 
discoverprofielen geven inzicht in gedrag (DISC) en drijfveren en bieden daarmee een basis voor team- en 
organisatieontwikkeling als ook voor persoonlijke ontwikkeling. U begrijpt (beter) wat u en anderen motiveert en 
waarom u en uw collega’s bepaalde keuzes maken en voorkeuren hebben. DISC bevordert open communicatie, 
versterkt onderlinge relaties en vergroot uw persoonlijke effectiviteit! U krijgt inzicht in het hoe en waarom van uw 
onderlinge samenwerking. Hiermee zijn de discover-tools een prima instrument voor zowel team als persoonlijke 
ontwikkeling.  
 
De discoveranalyses kunnen gezamenlijk ingezet worden maar ook los van elkaar. Om te werken aan de onderlinge 
communicatie kunt u starten met de DISC-analyse, als u meer verdieping wenst kan het aangevuld worden met een 
drijfverenanalyse.  
 

Inhoud 

 
• ‘Samenwerken’, wat verstaan we eronder? 
• Omgaan met verschillende typen gedragsstijlen: DISC-model. 
• Omgaan met verschillende drijfveren. 
• Inzet (gecertificeerde) DISC- en/of drijfverentest. 
• Concurrerend waardenmodel. 
• Oefenen met ‘professionele communicatie’. 
• Persoonlijk ontwikkelplan. 
• Persoonlijk DISC- en drijfverenprofiel (als naslag). 
 

Aanpak 

 
Voorafgaand aan de training ontvangt de deelnemer een (gecertificeerde) vragenlijst. De uitkomst van deze 
vragenlijst wordt verwerkt tot de zogenaamde discoveranalyse, DISC- en/of drijfverenprofiel. 
 
Tijdens de training wisselt de trainer theorie af met praktische oefeningen. Uw praktijksituaties staan hierin centraal. 
Aan de hand van persoonlijke feedback krijgt u inzicht in uw eigen en teamkwaliteiten en valkuilen. De ontvangen 
feedback kunt u en het team direct toepassen in uw eigen praktijk.   
 

Resultaat 

 
Na deze training: 
• Kunt u verschillende gedragsstijlen herkennen op basis van zowel non-verbale en verbale communicatie. 
• Heeft u inzicht in overeenkomsten en verschillen tussen teamleden.  
• Bent u in staat uw communicatie met gesprekspartners positief te beïnvloeden. 
• Ontstaat er meer begrip voor onderlinge verschillen. 



• Leert u de verschillen in anderen te waarderen en deze te benutten. 
• Bent u gemakkelijker in staat om conflicten te voorkomen en/of te verminderen.  
• Leert u elkaars vertrouwen te winnen.  
• Bent u als team in staat effectiever samen te werken. 
 

Praktische informatie en investering 

 
Variant 1 | Alleen DISC: 
Duur:           1 uur bespreken persoonlijk profiel 

1 dagdeel met het team* 
Uitvoering:           (Digitaal) op locatie van de (onderwijs)organisatie 
Prijs: € 750,-- + € 120,-- per test/deelnemer** 
 
Variant 2 | Verdieping DISC en drijfveren: 
Duur:           1 uur bespreken persoonlijk profiel 

2 dagdelen met het team* (al dan niet aaneengesloten) 
Uitvoering:           (Digitaal) op locatie van de (onderwijs)organisatie 
Prijs: € 1.500,-- + € 160,-- per test/deelnemer** 
 
Optioneel | Individuele of groepsterugkomsessie: 
Duur: 1 dagdeel (na toetsing in de praktijk) 
Uitvoering: (Digitaal) op locatie van de (onderwijs)organisatie 
Prijs: € 250,-- per deelnemer of € 750,-- per team** 

 

 
*Maximaal 15 deelnemers.  
**Mogelijk kunnen wij deze training BTW-vrij voor u uitvoeren. 
 
 


