
 

  

 

 
 

 

 

Logische niveaus van denken, leren en veranderen  Dilts en Bateson 

 

De manier waarop we onszelf ontwikkelen en hoe we omgaan met veranderingen wordt in grote 

mate beïnvloed door ons denken en leren. Hoe wij denken over ontwikkelen en de veranderingen 

bepaalt immers in welke mate we “willen” en “kunnen” veranderen. Zoals ook uit de theorie van 

Ajzen blijkt dat de kans op een succesvolle ontwikkeling beperkt is, als we wel willen veranderen 

maar denken dat we dat niet kunnen. Dit zelfde geldt voor als wel kunnen veranderen, maar 

daarvoor geen motivatie hebben “ik ben het niet eens met de verandering”. 

 

Het model van Dilts en Bateson beschrijft zes 

logische niveaus waarop mensen denken, leren 

en veranderen. De zes niveaus kennen een 

hiërarchie, waarbij het effect van ieder niveau het 

onderliggende niveau beïnvloed. Een ontwikkeling 

of verandering op een hoger niveau heeft direct 

gevolgen voor de manier van denken, leren of 

handelen op de lagere niveaus. Een ontwikkeling 

of verandering op een lager niveau hoeft niet 

direct te leiden tot een andere manier van 

denken, leren of handelen op hogere niveaus.  

 

Het logische niveau heeft dus grote invloed op 

verandervermogen en ontwikkelpotentie.  

 

Als je jezelf andere vaardigheden aanleert, ga je 

vanzelfsprekend ander gedrag vertonen. Doordat 

jouw gedrag anders wordt, verandert ook de 

manier waarop mensen weer op jou reageren. 
 

 

Je omgeving verandert dan dus ook. Omgekeerd kan een verandering in omgeving een verandering 

in gedrag en vaardigheden betekenen, maar dit hoeft beslist niet zo te zijn. 

 

Kjenning gebruikt het model van Dilts en Bateson bij opleidingen en coaching waarbij een structurele 

gedragsverandering gewenst is. Het model geeft ons de mogelijkheid om de belemmering voor deze 

verandering of ontwikkeling op het juiste niveau aan te pakken. Deze belemmeringen bestaan 

namelijk niet feitelijk, maar worden gecreëerd door hoe iemand over de situatie denkt. Door de 

manier van denken proactief te bevragen en te onderzoeken, in plaats van te focussen op de 

belemmeringen, is de manier van denken om te buigen en kan gedragsverandering en ontwikkeling 

worden gerealiseerd. 

 

Belangrijk hierbij is om, vanuit de hiërarchische werking van het model, de belemmering te 

beïnvloeden op het juiste niveau. Ga je aan de slag op een niveau te laag, dan is de kans op een 

succesvolle en structurele gedragsverandering klein. 
 

 

Een voorbeeld: Assertiviteit zit vrijwel nooit op het niveau van gedrag of 

vaardigheden, terwijl de meeste interventies en trainingen zich daar wel op 

richten. Vaak weet je wel hoe je dingen wilt zeggen, maar ontbreekt het je aan 

lef en durf. Waarschijnlijk spelen belemmerende overtuigingen een rol zoals 

“Mensen moeten mij aardig vinden.” of “Mijn mening is niet zo belangrijk” 
 

 


