
Introductie NLP _ 
Leerproces 
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“Verwarring is slechts een doorgang naar een nieuwe en 
andere werkelijkheid” 

— Richard Bandler 
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¤  Nieuwe dingen doen maakt nieuwe verbindingen 

¤  NLP maak gebruik van neuroplasticiteit van het brein. Zo 
kunnen we ons brein  opnieuw ‘bedraden’ door nieuwe 
ideeën en overtuigingen aan te nemen 

¤  Een keer iets leren werkt niet: 

¤  Herhaling > versnelt 

¤  Herhaling > verstevigt verbinding 

¤  6 weken (40 dagen) 

¤  Makkelijk: 

¤  Niet het aantal hersencellen 

¤  Wel de stevigheid van de verbinding 

¤  Beperkende overtuigingen: 

¤  Zo ben ik nou eenmaal 

¤  Dat leer ik nooit … 
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Neuroplasticiteit 



¤  Leren begint al vanaf onze geboorte: Het herkennen van je 
vader en moeder, leren praten, lopen, aankleden, fietsen, 
sporten, werken… Alles is een leerproces. 

¤  Dit geldt ook voor communicatie. We kunnen immers niet 
niet communiceren. 

¤  Richard Bandler: “ Verwarring is slechts een doorgang naar 

een nieuwe en andere werkelijkheid”.  

¤  Opnieuw bekijken: Heeft jouw gedrag altijd het gewenste 
gedrag opgeleverd?  
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Het leerproces 



¤  Over het algemeen zijn bij het aanleren van nieuwe 
vaardigheden 4 fasen te onderscheiden. Dit noemen we 
het 4-staps leerproces. 

¤  De vier stappen in het 4-staps leerproces zijn bedoeld om 
structuur te geven aan de manier waarop we leren: 

1.  Onbewust Onbekwaam 

2.  Bewust Onbekwaam 

3.  Bewust Bekwaam 

4.  Onbewust Bekwaam 

¤  Het 4 staps Leerproces geeft inzicht hoe wij de wereld aan 
onszelf weergeven en biedt handvatten hoe daar mee om 
te gaan. 

¤  Belangrijk is om je tijd te gunnen om iets je eigen te maken 
en zo het leerproces te ondergaan. Met vallen en opstaan. 
Door het leerproces echt te ondergaan, ben je in staat om 
steeds meer te leren. 
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Wat is het 4-staps leerproces? 



¤  Eerste fase: De fase waarin je je niet bewust bent dat je iets 
niet kunt 

¤  Je weet eenvoudig niet dat je iets niet weet 

¤  Voorbeeld: autorijden 

¤  Tweede fase: waarin je je bewust wordt van het feit dat je 
iets nog niet kunt of nog niet gemakkelijk vindt 

¤  Belangrijke fase. Je ontdekt dat je iets te leren hebt.  

¤  Veel mensen stoppen hier. Of je raakt wel gemotiveerd  

¤  Derde fase: Bewust gaan oefenen. Het bewust bekwamen. 

¤  Volledig concentreren op datgene wat je wilt leren. 
Hoe meer je oefent, hoe minder energie het gaat 
kosten. Uiteindelijk heel gewoon. 

¤  Vierde fase: Onbewust onbekwaam. Je kunt weer 
aandacht geven aan andere leerprocessen. 

Mislukking bestaat niet, alleen feedback 
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De 4-stappen 



¤  Het NLP werkmodel is een model dat middels 4 posities je 
vanuit de huidige situatie in contact brengt met de 
gewenste situatie.  

¤  Het model geeft informatie en duidelijkheid over de 
gewenste situatie en de weg ernaartoe. Ieder mens loopt 
tegen interne blokkades aan (mogelijke hindernissen). 
Hulpbronnen versterken de weg naar je doel, ze maken het 
halen van je doel mogelijk.  

¤  De vier basisvragen: 

¤  Wat wil je bereiken, wat is de gewenste situatie? 

¤  Waar ben (wat doe, kan, geloof denk, voel) je nu in de 
huidige situatie? 

¤  Wat houdt je tegen om het doel te bereiken? Welke 
hindernissen ervaar je? 

¤  Wat heb je nodig om je doel te bereiken? Welke 
hulpbronnen kan je aanwenden? 
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NLP Werkmodel (coachmodel) 
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