
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Perfecte verdieping voor ontwikkeling 

Myers-Briggs® (MBTI®) Stap II kijkt verder dan de vier Stap I dimensies en 

onthult voor ieder individu unieke persoonlijkheidskenmerken. Met Stap II 

bent u in staat om de Stap I uitkomsten aan te vullen met scherpe en 

praktische inzichten, zonder het inspirerende uitgangspunt van de Stap I 

voorkeuren te verliezen.  

Hoe uiten je voorkeuren zich in gedrag? 

Het mooie aan Stap II is dat nuances binnen typevoorkeuren worden 

blootgelegd, zodat u zeer persoonlijke ontwikkelplannen kunt samenstellen. 

U krijgt een dieper inzicht in hoe mensen met hetzelfde Stap I type kunnen 

verschillen. Tegelijkertijd ziet u door de MBTI Stap II bril nog beter de 

overeenkomsten tussen personen met tegengestelde typevoorkeuren. 

Stap II kan ook helpenwanneer mensen moeite hebben om hun 

bestpassende Stap I type te bepalen. Door binnen iedere MBTI Stap I 

dichotomie 5 facetten van gedrag te specificeren, biedt Stap II antwoord op 

twijfelpunten met betrekking tot het Stap I bestpassende type. 

Kortom, MBTI Stap II is een perfecte verdieping voor toepassingen binnen 

coaching en voor vraagstukken rond teamontwikkeling.  

 

“ 
Wat Stap II voor ons zo aantrekkelijk maakt is dat 

het laat zien dat elk individu een uniek persoon is. 

Stap II geeft ons de mogelijkheid om mensen te 

laten zien hoe hun persoonlijkheidstype op unieke 

wijze tot uiting komt. Dit biedt meer inzicht en 

handvatten voor ontwikkeling. 

Marc Potvin, Managing Director, ACT ” 

Voordelen 

 Verbetert individuele prestaties door 
gebruik van het Stap II verklarend rapport 
- de perfecte start voor diepgaande 
coaching 

 Brengt ontwikkeling in een 
stroomversnelling door de soms 
verwarrende aspecten van gedrag helder 
te maken 

 Verbetert de teamsamenwerking door 
inzicht te krijgen in hoe mensen met 
dezelfde Stap I voorkeuren van elkaar 
verschillen 

Kenmerken 

 Bouwt voort op Stap I door specifieke 
inzichten te geven in hoe u uw 
voorkeuren uit 

 Laat zien welke aspecten van uw Stap I 
type wellicht niet zo herkenbaar voor u 
zijn 

 Laat zien welke elementen van niet-
voorkeuren u zich in de loop der tijd eigen 
heeft gemaakt 

 Levert duidelijke, praktische 
ontwikkelpunten op het gebied van 
communicatie, besluitvorming, 
verandering en conflicthantering 

 Helpt om twijfels op Stap I voorkeuren 
weg te nemen 

Toepassingen 

 Teamontwikkeling 

 Leiderschapsontwikkeling 

 Communicatie 

 Conflictmanagement 

 Verandering 

 Coaching 



 

 
 
De MBTI Stap II vragenlijst en 

rapporten zijn verkrijgbaar in 

verschillende talen. Kijk op 

www.opp.com/languages voor 

meer informatie. 

Gebruiksvriendelijk online platform 

OPPassessment is een snel, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk platform 
om de MBTI online af te nemen en rapporten te genereren.  

Na afronding van de training bent u in staat om gedegen MBTI Stap II feedback te 

geven binnen teambuilding, één-op-één coaching en in vele andere situaties.  

2 dagen  MBTI Stap II kwalificatietraining  € 1.520,- ex BTW 

  Voor gekwalificeerde Stap I gebruikers 

  Kijk op onze website voor de trainingsdata 

www.opp.com/mbti +31 20 586 3300 of +32 2 7092919 nederland@opp.com of belgium@opp.com 

 ® MBTI, het MBTI logo, Myers-Briggs Type Indicator en Myers-Briggs zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van MBTI Trust, Inc. OPP Ltd heeft de licentie om de handelsmerken te gebruiken in 
Europa. ® OPP is een geregistreerd handelsmerk van OPP Ltd. 

Beschikbare talen 

availability 

Stap II kwalificatietraining 

training 

Overzichtelijke rapportages 

Stap II verklarend rapport 

Dit rapport kan gezien worden als een kant-en-klaar persoonlijk 

ontwikkelplan. Aan de hand van de 20 Stap II facetten krijgt u 

inzicht in de stijl van de kandidaat op vier gebieden van 

persoonlijke ontwikkeling: communicatie, 

verandermanagement, besluitvorming en conflicthantering.  

Dit rapport wordt gebruikt bij het verbeteren van de 

communicatie, het nemen van betere beslissingen, het hanteren 

van conflicten en het omgaan met veranderingen. 

De MBTI Stap 2 bevat: 

 Een herhaling van het Stap I type, waardoor u dit rapport 

ook aan het begin van een MBTI-traject kunt gebruiken 

 Een duidelijk grafisch overzicht van de 20 facetten 

 Uitleg over in-preference en out of preference scores en 

hoe deze scores de uiting van uw voorkeuren beïnvloeden 

 De uitkomsten worden uitgelegd in het kader van 

communicatie, besluitvorming, verandering en 

conflicthantering en vertaald naar praktische 

ontwikkelingspunten.  

 Helpt Stap I dilemma’s oplossen 

 

Meer informatie over de 20 Stap II facetten vindt u op onze 

website. 

Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe een  

‘Conceptueel’ ISTJ verschilt van een ‘Praktisch’ 

INTJ? Stap II laat u het zien! 

MBTI Stap II is een kwalitatieve 

verdieping van de verschillende 

types om nog beter de uniciteit van 

een persoon te vatten. Een handige 

tool om de coachingpraktijk mee te 

onderbouwen, waar zowel de coach 

als coachee hun voordeel mee doen. 

Eddy De Clercq, EDC Managing Consulting 
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http://www.opp.com/languages
http://www.opp.com/mbti

