
Doen! 

  

Werkboek - Leerproces 



In ons leven zijn we bewust en vaak ook onbewust van alles en 
nog wat aan het leren, soms groot en duidelijk, maar vaak ook 
allerlei kleine dingen. Hoe bewuster je van je eigen leerproces 
bent, hoe meer je jezelf in het leerproces kan houden en hoe 
beter je leert. Schrijf minimaal 10 dingen (klein en groot) op 
waarmee je nu in jouw leven in het leerproces zit, bijvoorbeeld: 

 

¤  Ik leer voor … 

¤  Ik leer vaker nee te zeggen  

¤  Ik leer plannen op mijn werk 

¤  Ik leer positief te denken 

¤  Ik leer mijn prioriteiten te stellen 

¤  Ik leer te luisteren als mijn kind me wat vertelt 

¤  Ik leer oplossingsgerichte vragen te stellen 

¤   Ik leer fouten te vieren 

¤  • Ik leer het leerproces 

¤  Pak er 3 uit en onderzoek: 

¤  Waar in het leerproces zit ik 

¤  Wat gaat er specifiek goed, wat ik ik nog leren 

¤  Wat wil ik liever niet verduren 

¤   Waar ga ik meer op vertrouwen 

¤  Waar ben ik al klaar mee en laat ik garen 
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Deze oefening kan je met iemand anders doen.  
Je kunt het ook alleen doen. Stel de vragen die horen bij een 
bepaalde stap altijd hardop. 

 

¤  A is vraaginbrenger, B begeleidt en evt C is de waarnemer 
en noteert de uitkomsten. 

¤  A legt het NLP werkmodel op de grond neer. 

¤   B vraagt aan A: 
¤  Ga nu op je gewenste situatie (1) staan. 
¤  Wat is het wat je precies wil bereiken? 
¤  Wat zie en hoor je als je dit bereikt hebt? En wat nog 

meer? 
¤  Waar, wanneer, hoe, en met wie wil je dit bereiken? 
¤  Hoe voelt het als je dit bereikt hebt? 
¤  Wat levert het resultaat je op of wat wordt mogelijk? 

¤  B vraagt aan A: 
¤  Ga nu op je huidige situatie (2) staan. 
¤  Specificeer je huidige situatie. 
¤  Waar sta je nu t.o.v. je doel? 

¤  B vraagt aan A: 
¤  Ga nu op je hindernissen (3)  staan. 
¤  Wat houdt je tegen om je doel te bereiken? 
¤  Eventueel: Wat heeft je in het verleden tegengehouden 

om je doel te bereiken? 
¤  En wat nog meer? Vraag door tot er herhaling ontstaat. 
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¤  B vraagt aan A: 
¤  Ga nu op je hulpbronnen (4) staan. 
¤  Wat heb je nodig om je doel te bereiken? 
¤  Welke hulpbronnen (hulpmiddelen) heb je nodig? 
¤  Bij elke hulpbron: 
¤  Heb je het ooit eerder gehad of gedaan? 
¤  Nee? Ken je iemand die het heeft, die het is? 

¤  B vraagt aan A: 
¤  Ga nu nogmaals op je gewenste situatie staan. 
¤  Omschrijf nog eens wat je wil bereiken? 
¤  Wat zie, hoor en voel je als je dit bereikt hebt? 
¤  Wat levert het je op? 
¤  Kun je je voorstellen, met de genoemde hulpbronnen in 

gedachten, dat je het nu al hebt bereikt? Alsof je het 
nu zou hebben? 

¤  Rond de sessie van A af 

¤  Wissel van rol 

¤  15-20 min per persoon 
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