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Extravert (E)

Zintuiglijk (Z)

Emotioneel (M)

Strategisch (S)

(I) Introvert

(N) Intuïtief 

(R) Rationeel

(P) Spontaan

Eigenschappen van de sociale inspirator:
Kenmerkende eigenschappen van de coachende 
inspirator zijn: sociaal vaardig, fl exibel, communicatief, 
teamspeler, sensitief, open, warm, hartelijk, verbaal, 
tolerant, betrouwbaar.

Sterke punten van de sociale inspirator:
- Je kunt goed samenwerken;
- Je haalt het beste in anderen naar boven;
- Je bent positief ingesteld,
- Je neemt de verantwoordelijkheid;
- Je hebt veel vriendschappen.

Ontwikkelpunten van de sociale inspirator:
- Je kunt niet goed kritiek geven;
- Je kunt niet goed kritiek ontvangen;
- Je doet jezelf soms te kort;
- Je kunt slecht alleen werken;
- Je gaat de confrontatie uit de weg.

Welke werkvormen passen het beste bij jou?

Instructiegericht
Sterk:    
- Demonstreren
- Vertellen
Ontwikkelpunten: 
- Afronden van taken
- Niet teveel tegelijk

Spelgericht
Sterk:    
- Neemt anderen mee
- Open voor anderen
Ontwikkelpunten:
- Omgaan met kritiek
- Aanpassen tempo

Favoriete werkomgeving
Je bent het liefst in een werkomgeving waarin mensen 
elkaar helpen. Je vindt normen en waarden belangrijk. Je 
bent op je best in een vriendelijke, persoonlijke omgeving 
waar jouw inspanningen gewaardeerd worden. Je houdt 
ervan als alles goed georganiseerd is en je richt je 
werkplek effi ciënt maar gezellig in.

Samenwerking in het team
- Je kunt met vrijwel iedereen samenwerken;
- Je hebt veel verantwoordelijkheidsgevoel, ook voor 
   het team;
- Je vindt persoonlijke aandacht belangrijk bij 
   teamopdrachten;
- Je helpt anderen waar mogelijk;
- Je kunt de rol van vredesstichter in een groep op je 
   nemen;
- Je bent loyaal

Wat heb je nodig op school?
- Je hebt een gestructureerde omgeving nodig;
- Je houdt van projecten;
- De relatie met je leraar is van invloed op je motivatie;
- Je kunt goed samenwerken;
- Je neemt de feedback van leraren persoonlijk;
- Je bent niet zo geïnteresseerd in theoretische vakken


