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C-LION Onderwijs Advies Diensten biedt de onderwijssector de My Motivation Insights kleurentest om 

persoonlijke profielen van medewerkers en teams in beeld te brengen. En om van daaruit de professionele 

ontwikkeling en samenwerking een krachtige impuls te geven. Deze test is gebaseerd op uitgebreid 

psychologische studies, van o.a. Graves, Jung, Beck en Cowan en is ook voor de Nederlandse situatie gevalideerd.  

 

C-LION Onderwijs Advies Diensten presenteert de testresultaten onderwijsspecifiek en levert herkenbare rapporten voor 

de onderwijssector. Een greep uit de gebruiksmogelijkheden vindt u op de volgende pagina’s: 

 

 

Inhoud Kleurentest

De My Motivation Insights Kleurentest (MMI) maakt op een heldere manier inzichtelijk hoe individuele drijfveren, 

waarden en motieven een rol spelen in het professioneel denken, spreken, handelen en samenwerken. Drijfveren liggen 

onder bepaalde keuzes van een leraar in de klas en van de schoolleider in zijn teamaansturing. Waarden en drijfveren 

hebben een bepalende invloed op de heersende cultuur en samenwerking binnen de school. 

Waarden, motieven en drijfveren zijn clusters van ideeën, beelden, gedachten en emoties. We gebruiken hier het begrip 

‘drijfveer’ om deze clusters van opvattingen en emoties aan te duiden. Omdat drijfveren ingewikkelde concepten zijn 

worden ze gerepresenteerd door middel van kleuren. 

Kleur geven aan drijfveren  

Er zijn meerdere kleurentests in omloop die zich deels baseren op 

hetzelfde psychologisch gedachtegoed. MMI onderscheidt zich van de 

andere instrumenten door de diepgang en compleetheid: er zijn zeven 

kleuren met elk een heel eigen karakter. Vaak heeft een persoon één 

dominante drijfveer en een aantal drijfveren die deze ondersteunen.  

Elke drijfveer kent zijn kracht en valkuil. Vaak zijn er ook conflicten tussen de 

verschillende waarden binnen een persoon, maar ook binnen een organisatie. Met 

MMI hebben we een krachtig instrument in handen om ieders kwaliteiten te leren 

kennen, en met meer begrip voor ieders motivatie samen te werken. En daarnaast 

levert het een rijke hoeveelheid informatie, o.a. over zaken die iemand energie 

geven, energie kosten, in welke teamcultuur iemand het beste kan werken, hoe 

iemand tot besluiten komt, hoe iemand kan samenwerken met teamleden met 

andere drijfveren. 

Analyse en inzicht in de drijfveren van uw organisatie  
geeft draagkracht aan een visie of methode.

Dominante drijfveren 
Drijfveren bepalen ons individueel denken, doen en voelen. Ook binnen een school zijn dominante waarden aanwezig. 

Het zijn waarden die de school kleur geven en het dagelijks denken, voelen en handelen beïnvloeden. Deze drijfveren 

staan los van de levensbeschouwelijke of onderwijskundige schoolidentiteit. De cultuur van een school kan bijvoorbeeld 

getypeerd worden door een sterke structuur: heldere afspraken, een transparante organisatie. Zo’n school is vooral 

‘blauw’ gericht omdat dit de dominante drijfveer is.

Drijfveren zijn onafhankelijk van een pedagogische visie of methode. Optimaal leerrendement, sociale competentie 

of het benutten van talenten: de invulling en uitvoering hangen in sterke mate samen met de heersende 

drijfveren. Een groene school zal zelfredzaamheid eerder in harmonie met anderen definiëren dan een gele school. 

Kijk op onze website

www.onderwijsadviesdiensten.nl

voor actuele en meer  

uitgebreide informatie.
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Passend Onderwijs

Scholen staan voor de uitdaging om de Wet Passend Onderwijs te implementeren. Grote stappen zijn reeds gezet in de 

samenwerkingsverbanden, maar de uitvoering in de praktijk staat nog in de kinderschoenen. De thema’s, problemen 

en oplossingen die bij al deze veranderingen naar voren komen, worden door mensen – ieder met eigen drijfveren – 

verschillend beleefd.

Handvatten voor een juiste taakverdeling  

De gevolgen van Passend Onderwijs vraagt erg veel van alle betrokken partijen. Wij kunnen u dit werk niet uit handen 

nemen. Wel kunnen wij het werk verlichten door inzichtelijk te maken vanuit welke waarden mensen denken, praten 

en handelen. Er ontstaat een helder beeld van de uitdagingen en spanningen tussen samenwerkingspartners. Het 

maakt inzichtelijk hoe beslissingen worden genomen. Het geeft handvatten om een juiste taakverdeling binnen een 

(samenwerkings-)team neer te zetten.

Bij de uitvoering van een ondersteuningsprofiel zal een schoolleider met vooral blauwe gerichtheid dit vooral willen 

regelen in goed uitgewerkte procedures. De gele IB-er zal dit prima vinden, maar wil wel dat de context van zijn school 

wordt meegenomen. Hiervoor zijn feiten nodig! Een rode bestuurder zal vooral snelheid in alle veranderingen willen 

zetten en tempo willen maken met alle beslissingen.

Samenwerking is cruciaal
voor het welslagen van Passend Onderwijs

Een burn-out kenmerkt zich door een gevoel van opgebrand zijn. Er is geen energie meer om dingen te ondernemen. 

Alleen al de gedachte om voor de klas te staan is uitputtend.

Redenen van burn-out   

Het onderwijs is traditioneel een burn-out gevoelige werkomgeving. Mogelijke redenen zijn idealisme en een hoog 

aspiratieniveau van leraren, een toenemende werkdruk, grotere problematiek bij leerlingen en een uitbreidend 

takenpakket van de school en de leraar.

Tijdens een functioneringsgesprek benoemt een leraar dat hij grote moeite heeft om te differentiëren binnen zijn 

lessen. Hij heeft het gevoel tekort te schieten en hij voelt zich compleet uitgewrongen na een dag lesgeven. Uit zijn 

onderzoeksprofiel blijkt dat hij een sterk oranje dominante drijfveer heeft. Daar waar hij kan, pakt hij zijn kans om een 

kind verder te helpen. Hierbij verliest hij het grotere geheel uit het oog. Deze leraar is geholpen om meer blauw in zijn 

profiel te brengen.

Men dient zich te realiseren dat onze drijfveren diep geworteld zijn. 
Drijfveren liggen onder talenten, ambitie en ervaring.

Een blauwe leraar weet dat hij procedures en regels nodig heeft. Dit heeft invloed op het klimaat binnen zijn of haar klas. 

Ook kunnen bepaalde klassen gevoeliger zijn voor deze onderwijsaanpak dan andere klassen. Binnen het team helpt de 

blauwe leraar om structuur aan te brengen in een nieuwe aanpak.

Een gele leraar daarentegen, is onmisbaar in het toetsen van de dagelijkse praktijk aan de pedagogische visie van de 

school. Een oranje intern begeleider zal dit kunnen omzetten in resultaten, maar kan bijvoorbeeld gevoelig zijn voor de 

waan van de dag.

Preventieve maatregel   

My Motivation Insights is niet een manier om van een burn-out af te komen. Wel vormt C-LION Onderwijs Advies 

Diensten met deze analyse en gespreksvoering een preventieve maatregel. Wat iemand vooruit brengt en energie geeft, 

kan afgestemd worden op de eigen werkplek. Teamleden krijgen inzicht in hun bijdrage en in hun krachten binnen de 

taken en processen van de organisatie, en gaan bewust om met hun energielekken en zoeken energiebronnen op.

Burn-out
preventie en begeleiding

Verbeteren van de samenwerking bij
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Lesgeven is de primaire taak van een leraar. De laatste jaren zijn daar echter steeds meer  secundaire taken bijgekomen. 

Samenwerking met derden is aan de orde van de dag. Onderzoek toont aan dat hechte teams makkelijker en efficiënter 

werken in het steeds veranderende onderwijsveld. Leraren, leerlingen en leidinggevenden profiteren dus sterk van een 

krachtige sociale binding.                           

Drijfveren en samenwerking  

Bij spanningen op de werkplek trekken mensen zich terug en richten zij zich steeds meer op hun primaire taak. Bij de 

invoering van vernieuwingen is dit geen gewenste situatie. Samenwerking is dus cruciaal. Maar hoe wij samenwerken 

hangt af van onze drijfveren. Een leraar met een sterk rode drijfveer vindt dat samenwerking betekent dat je 

schouder aan schouder moet kunnen staan. Gebrek hieraan wordt snel als verraad gezien. Een leraar met een groene 

drijfveer vindt dat mensen van elkaar moeten weten wat ze doen. Hiervoor zijn coördinatie en communicatie nodig. 

Tijdens een methode overleg voor een groepje zwakke leerlingen komen de leraren uit de onderbouw bijeen. De oranje 

leraar vindt dat de situatie nu al veel te lang duurt. Het probleem moet nu aangepakt worden. Ze had gelezen over een 

effectieve remediëring waarbij kinderen snel een stap verder geholpen worden. De gele leraar vindt dat het probleem 

eerst goed geanalyseerd moet worden. Breng in kaart welke problemen er zijn en stem daar je verschillende methoden 

goed op af. Ook moeten de methoden grondig bestudeerd worden op hun effectiviteit.

My Motivation Insights gaat een stap verder dan de gebruikelijke communicatietrainingen. Het maakt inzichtelijk 

hoe mensen samenwerken. Hoe we verschillend denken over samenwerking, hoe problemen worden geanalyseerd, 

hoe we verschillend waarnemen en hoe onze gevoelige plekken effect hebben op de dagelijkse praktijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen elke organisatie hebben mensen de neiging om met elkaar te communiceren op hun hoogst 

gemeenschappelijk drijfveer. Hiermee kunnen talenten van sommige partijen uitgesloten worden.   

Op een school willen ze iets gaan doen aan de agressie op het schoolplein. Er zijn steeds meer incidenten en het aantal 

betrokken leerlingen neemt sterk toe. Tijdens de teamvergadering over dit probleem ontstaan al snel verschillende 

definities van het probleem. De blauwe schoolleider ziet agressie en pestgedrag als overtreding van regels.Straf is de 

manier om dit probleem op te lossen. Hoe agressiever de daad, hoe zwaarder de straf. De oranje leraar zal dit probleem 

vooral benaderen met de vraag: “Wat is het nut ervan?” Een agressieve daad levert de dader blijkbaar een goede reputatie 

op. Voorlichting kan deze status verminderen. De groene zorgcoördinator ziet het probleem veel breder. De agressieve 

daders zijn mogelijk ook slachtoffer van andere systemen en het is van groot belang om preventieve maatregelen te 

treffen die dit gedrag in de toekomst kunnen voorkomen.

Onze drijfveer kan sterk bepalen wat we horen 
en hoe we de boodschap interpreteren.

Veranderingen
Veranderingen in de samenleving hebben onmiddellijk hun weerslag op het onderwijs. Onderwijs is sterk onderhevig 

aan veranderingen op maatschappelijk-economisch gebied. De visie op toekomstbestendig onderwijs, een toenemende 

mate van individualiteit en passend onderwijs zijn slecht drie voorbeelden van hedendaagse ontwikkelingen waarop een 

school antwoorden zal moeten vinden. Veel ontwikkelingen vragen om een inhoudelijk debat. Maar zoals elke leraar 

zal beamen, betreffen veel teamvergaderingen niet enkel inhoudelijke argumenten. Verschillende drijfveren reageren 

namelijk anders op ontwikkeling. Maar ook de drijfverenvolgorde van de mensen binnen uw school zal bepalen hoe er 

met veranderingen wordt omgegaan.

De implementatie van opbrengstgericht werken verloopt moeizaam. In de voorbereidingen was men zeer tevreden. 

Inhoudelijk verliepen de gesprekken prima, de samenwerking was uitmuntend, maar in de praktijk komt het maar niet 

van de grond. Een teamassessment laat zien dat de school hoog scoort op geel en groen, maar niet op oranje. De 

motivatie om zaken naar de praktijk toe te brengen ontbrak volkomen. Hoewel het concept opbrengstgericht werken 

goed was uitgewerkt, was het slecht verbonden met de dagelijkse praktijk in de klas.

C-LION Onderwijs Advies Diensten stelt voor u een profiel op, waarmee u inzicht krijgt in uw denklijn en reactieprofiel. 

Uw reacties zijn hierdoor beter aan te sturen. Behalve zelfinzicht krijgt u ook inzicht in de reacties van anderen en zij in 

die van u. Binnen een team wordt hiermee de schoolontwikkeling significant verbeterd. Ook stijgt de teamspirit naar een 

hoger plan.

Samenwerken
in het schoolteam

Schoolontwikkeling
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Het kleurenprofiel van twee leraren die samen een klas gaan onderwijzen, kan veel problemen voorkomen. Zeker in het 

werk met kinderen is het van groot belang dat leraren zicht hebben op de eigen en elkaars waarden en motieven.

Juf Arja (rood ingesteld) en juf Stacha (blauw ingesteld) delen groep 4. Groep 4 is een pittige klas met een klein groepje 

zeer dominante meiden. De blauw gedreven Stacha wil deze meiden benaderen met duidelijkheid en structuur. Van 

haar leerlingen eist zij absolute gehoorzaamheid op de regels die zij stelt. Als iedereen zich hieraan houdt neemt het 

probleemgedrag vanzelf af. Haar rode partner vindt dat Stacha het werkelijke probleem niet wil zien. Die meiden moet 

eens flink de les gelezen worden. Arja eist respect! Blauw vindt het onbegrijpelijk dat rood die meiden zomaar kan 

uitkafferen terwijl het helemaal niet duidelijk is wat ze verwacht. Het is onmogelijk om één lijn met haar te trekken.

Duo-profiel  

In een duo-profiel kan C-LION Onderwijs Advies Diensten helder zicht geven op uw voorkeursstijl van werken en de 

voorkeursstijl van uw onderwijspartner. Ook laten wij zien hoe u beiden besluiten neemt en waar uw allergieën liggen. 

Waar twee mensen met een gelijk profiel samenwerken, kunnen valkuilen en allergieën versterkt worden met alle 

consequenties van dien. 

Duobaan- en teamassessment

Verschillen tussen mensen kunnen vaak zeer productief zijn. In het onderwijs zijn grote verschillen binnen een klaslokaal 

echter niet wenselijk. Soms is dan een negatief advies nodig voor een samenwerking op dit niveau.

Drijfveren kunnen elkaar versterken en een zeer negatieve invloed uitoefenen. Hoe effectief communicatietrainingen 

soms ook blijken, vaak blijft toch een bepaalde sfeer of cultuur aanwezig die in de loop der tijd weer dominant wordt. 

Een overmatig gele school heeft bijvoorbeeld moeite om concepten in de praktijk neer te zetten. Een overmatig oranje 

team kan zichzelf juist verliezen in de waan van de dag. Andere kleurprofielen kunnen hierin krachtig verandering 

brengen.

Een grote school in het buitenland vraagt ons iets aan de negatieve sfeer op school te doen. De situatie op de school 

lijkt onhoudbaar. Na invoering van projectonderwijs is het team langzaam verdeelt in kampen van voorstanders, 

tegenstanders en neutralen. De kwaliteit van het onderwijs lijdt zichtbaar. Ook loopt de school kans om een groot deel 

van het personeel te verliezen. Het groepsprofiel wees uit dat het team overmatig groen was ingesteld en in meerderheid 

bestond uit harmoniegedreven mensen. Men kon elkaar niet confronteren met de negatieve gevoelens die in de loop 

der jaren waren ontstaan vanuit de discussie over dit projectmatig werken. Maar omdat groen gedreven mensen wel een 

sterke behoefte hebben om hun gevoelens en gedachten te communiceren (zonder ruzie), werd er onderling veel over 

mensen gesproken in plaats van met. Hierdoor was een sterke roddelcultuur ontstaan.
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Onderwijs vindt plaats in een complexe sociale wereld waar hoge eisen worden gesteld. Voor schoolleiders is inzicht in 

drijfveren een zeer krachtig hulpmiddel.  

lnzicht in eigen drijfveren geeft inzicht in eigen en andermans gedrag. Elke drijfveer heeft zijn eigen schaduw- en 

zonnekant. Bij uw medewerkers, maar ook bij uzelf. Iedereen is namelijk gemakkelijk geneigd om zaken te beoordelen 

op grond van zijn dominante drijfveer.

Wat u verstaat onder professionaliteit, is iets anders dan wat uw medewerkers verstaan onder professionaliteit. Een 

paarse kleuterjuf ziet professionaliteit namelijk als vakmanschap in het omgaan met kleuters. Ervaring is noodzakelijk! 

Een groene kleuterjuf daarentegen ziet professionaliteit om vanuit een gepaste afstand een veilige sfeer te creëren 

waarin leren en spelen mogelijk is. De sympathie die u voelt bij het lezen van deze twee casussen wordt mogelijk al 

bepaald door uw drijfveren. Dit terwijl hier geen goed of slecht geldt.

My Motivation Insights werkt preventief op blinde vlekken. 
U krijgt strategieën om het leervermogen van uw school te benutten.

Een fusie tussen een grote katholieke school en een kleine openbare school leek organisatorisch prima te lopen. 

De onderhandelingen en uitvoering verliepen op wat kleine hindernissen na prima. Er was veel aandacht voor de 

levensbeschouwelijke identiteit van de twee verschillende scholen. Na enkele maanden kwamen er echter via de leraren 

steeds meer klachten binnen. De school werd betiteld als leerfabriek, in de klas ontstonden veel incidenten en het viel 

op dat sommige mondige ouders helemaal uit beeld waren verdwenen. Na een analyse blijkt dat het leiderschapsteam 

een zwakke score heeft op de paarse factor. Het bestuur en de schoolleiding had in dit voorbeeld geen aandacht voor de 

beleving van “onze school”. Het gevoel van rouw over het verlies van “onze school” ontging hen volkomen. Gesprekken 

met de ouders van de openbare school en enkele maatregelen doorbrak de negatieve sfeer onmiddellijk.

Inzicht
C-LION Onderwijs Advies Diensten geeft met MMI inzicht in de motivatie van uw teamleden. Het laat de kwetsbare kant 

zien, maar ook de kracht van mensen. Ook ziet u helderder welke vraagstukken belangrijk zijn voor uw school en heeft 

u meer mogelijkheden om interne signalen op te vangen.

Met het kleurenprofiel krijgt u een concept waarmee u sturing kunt geven op de lange termijn. Een kleurenprofiel biedt 

ook handvatten hoe een team aangesproken wenst te worden. In een groen team is het van wezenlijk belang om nooit 

de menselijke maat te verliezen. In een geel team is het cruciaal om ruimte te laten aan medewerkers, terwijl een rood 

team een stevig leider verwacht.

Schoolmanagement
en een lerende cultuur

Ook in conflictbemiddeling is de kleurentest een uiterst effectief middel. Omdat mensen met verschillende waarden 

fundamenteel anders in het leven staan, is conflict onvermijdelijk. Dit conflict vindt voor een deel in onszelf plaats, maar 

manifesteert zich nadrukkelijk tussen collega´s. Begrip voor elkaars drijfveren en het zoeken naar een gemeenschappelijke 

taal doet wonderen. 

Op een scholengemeenschap werkt een leraar met een groot talent om met de moeilijkste leerlingen om te kunnen 

gaan. Er is echter een groot conflict met de schoolleiding. De directeur heeft meerdere keren aangegeven dat de leraar 

zich moet houden aan het curriculum binnen het schoolplan. De leraar is van mening dat er voor zijn LWOO-leerlingen 

speciale regels gelden. Veiligheid staat namelijk voorop. Gedragskwesties zijn het grootste struikelblok voor de kinderen. 

Een klas moet dus aangepakt worden; dat lesje Nederlands komt later wel.

Het kleurenprofiel laat een dominant rode leraar zien, naast een dominant gele schoolleider. Rood bevat weinig 

diplomatie, drang tot handelen en een goed gevoel van eigenwaarde. Geel analyseert, wil begrijpen en zoekt naar de 

grote lijn. De directeur vindt dan ook dat de leraar niet goed de consequenties van zijn gedrag in ogenschouw neemt. 

De leraar vindt echter dat de directeur bezig is met dingen in de toekomst. Op dit moment hebben we daar niets aan, en 

dus later ook niet. Inzicht in elkaars drijfveren kan conflicten in de kiem smoren. Begrip voor elkaars waarden is hierbij 

het sleutelwoord.

Wat voor de een waar is,
hoeft voor een ander niet per se zo te zijn.

Methodieken
C-LION Onderwijs Advies Diensten heeft verschillende methodieken conflictbemiddeling, waaronder mediation. Als 

een conflict nog niet hoog opgelopen is, kunnen medewerkers met de kleurentest inzicht krijgen in hun eigen profiel, 

maar ook inzicht in het feit dat anderen op een andere manier denken, spreken en handelen. Het resultaat is een betere 

samenwerking en respect voor elkaars sterke zijden.

Conflictbemiddeling
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Voor een ontwikkelassessment is MMI een prima onderdeel, vaak aangevuld met een 360 

graden feedback onderzoek op competenties, en een criterium gericht interview op de 

levensloop en loopbaan van de persoon. En soms komt daar een capaciteitenonderzoek bij.  

MMI vult in zo’n ontwikkelassessment de functie van het opsporen van onderdelen van toekomstige werksituaties die 

voor de betreffende persoon erg waardevol zijn, waar energie uit verkregen wordt en waar de persoon dus vooral voor 

gemotiveerd is. C-LION Onderwijs Advies Diensten adviseert schoolbesturen en -directies om ieder personeelslid zo’n 

ontwikkelassessment te gunnen, juist op momenten van loopbaankeuzes.

De drijfveren van een leraar bepalen in sterke mate de hoeveelheid werkplezier die hij ondervindt in een bepaalde 

schoolcultuur. Een leraar met een groene dominante kleur is van mening dat leren plaats moet vinden in een omgeving 

van onderlinge harmonie. Een leraar met een blauwe instelling daarentegen, zal vooral vinden dat kinderen alleen 

kunnen leren in een gestructureerde omgeving waarin duidelijk is wat we kunnen verwachten van elkaar. Beide leraren 

zullen hun weg moeten vinden in de huidige oranje tendens vanuit de overheid waarin leeropbrengsten steeds meer 

centraal staan. Maar tevens kunnen we stellen dat het voor de loopbaanontwikkeling van beide leraren belangrijk is dat 

ze op zoek gaan naar een werkomgeving die het beste past bij hun eigen waarden en drijfveren.

Effectieve ontwikkeladviezen  

Bij ontwikkelassessments van leidinggevenden wordt de gebruikswaarde van MMI nog groter omdat ook de manier 

waarop leiding aan een team gegeven wordt perfect af te lezen is uit de kleurentest. En lang niet ieder gedragspatroon 

is effectief in elke schoolomgeving. Onderwijs Advies Diensten biedt startende leidinggevenden en directeuren die van 

werksituatie veranderen, door middel van een ontwikkelassessment, inzicht in effectieve ontwikkeladviezen. 

Een algemeen directeur benadert ons met de vraag om een ontwikkelassessment uit te voeren bij een leraar van de 

eigen school die heeft gesolliciteerd naar de functie van schoolleider. Niemand twijfelt aan zijn capaciteiten, maar men 

wil wel graag dat een objectief advies gegeven wordt over de ontwikkelaspecten. Behalve een competentieanalyse 

met 360 graden feedback methode, een criteriumgericht interview op de leerervaringen in de eigen biografie, wordt 

ook de MMI-kleurentest opgenomen in de testbatterij. Het levert een zeer duidelijk beeld op van de te ontwikkelen 

competenties en de manier waarop aan dit schoolteam leiding gegeven moet worden. 

Ontwikkelassessment

C-LION Onderwijs Advies Diensten maakt onderdeel uit van het Centrum voor Leiderschap en Innovatie in het Onderwijs 

en richt zich op de ontwikkeling van professionals en organisaties binnen het onderwijs in geheel Nederland en het 

Nederlands taalgebied.

Als praktijkspecialist binnen het onderwijs zijn wij al meer dan 15 jaar gespecialiseerd in training- en coaching op een 

breed terrein: van kwaliteitsmanagement tot conflictbemiddeling. Wij bieden onderzoek, assessments, competentiescans 

en loopbaanonderzoek. Ook hebben wij ruime ervaring met onderwijsvernieuwing en klassenmanagement. Onze aanpak 

kenmerkt zich door vakkundigheid, maatwerk en integriteit. 

Niet zonder trots combineren wij ons specialisme binnen het onderwijs met het krachtige en gebruiksvriendelijke 

instrument ‘My Motivation Insights’. Onze trainers hebben hierbij één doel voor ogen, namelijk een competente en 

gezonde school waar mensen effectief en met plezier naar hun werk gaan. 

Ook voor u een MMI-kleurentest, -coaching of -teambegeleiding 
De My Motivation Insights Kleurentest voor de onderwijssector kunt u aanvragen via onze website

www.onderwijsadviesdiensten.nl of via info@onderwijsadviesdiensten.nl. Ook kunt u bellen naar +31(0)76 5430060.

Afhankelijk van uw vraag kunnen wij adviseren hoe en eventueel in welke combinatie deze test gebruikt kan worden.

Meer informatie
Onderwijs Advies Diensten

Creeërt Veiligheid

Achterdocht, wantrouwen

Grote geheel, releva e

Alles is belangrijk

Oplossingen, ideeën

Kr omplicerend
Anderen betrekken, enthousiasmeren

Protesteren, klagen

Resultaat, doelgericht

Afschuiven, duiken

Organiseren, structureren

Achter regels verschuilen Snel beslissen, daadkracht

beschermen
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Hoofdvestiging 

C-LION 

Paardeweide 5 

4824 EH Breda 

Nederland

Postadres 

Postbus 3284 

4800 DG Breda 

Nederland

www.c-lion.nl 

info@c-lion.nl 

tel +31 (0)76 5430060 

fax +31 (0)76 5430061

Deze informatiebrochure is opgesteld 

onder voorbehoud van wijzigingen. Aan 

deze brochure is uiterste zorg besteed, 

aan mogelijke onjuistheden kunnen echter 

geen rechten worden ontleend.   
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Alle rechten voorbehouden. Overname 
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is alleen toegestaan na voorafgaande, 
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