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De niveaus van Bateson  
Deze niveaus worden vaak gebruikt om het gesprek aan te gaan over gedrag en achterliggende 
opvattingen van iemand. Daarnaast ook als reflectie-instrument om dieperliggende patronen van eigen 
gedrag bloot te leggen.  
 
Bateson gaat ervan uit dat mensen gedrag laten zien dat past in de omgeving waarin zij zich bevinden. Dat 
gedrag wordt niet alleen beïnvloed door die omgeving, maar ook door een set innerlijke factoren. Wat je 
kunt, hoe je over iets denkt, wie je bent, en de ‘opdracht’ waarmee je op aarde rondwandelt, bepalen in 
hoge mate wat je doet. De niveaus kunnen helpen bij het opsporen en hanteren van kwaliteiten, idealen 
en belemmeringen.  
 
Uiteindelijk wordt iemands gedrag het meest gestuurd door zijn overtuigingen: waarom is dit belangrijk 
voor mij, waarom doe ik dit?  
Voorbeelden in de rol als trainer/coach:  

• Een betere toekomst voor kinderen in deze wereld vind ik belangrijk 

• Sport is de beste manier om kinderen kans te geven.   

• Kinderen moeten discipline bijgebracht worden, moeten leren luisteren 

• Kinderen hebben veel individuele aandacht nodig  
 
Bij het reflecteren van trainers/ coaches op hun gedrag kunnen we als docent de onderste 4 niveaus 
gebruiken om de juiste vragen te stellen. Daarbij helpt het als je je realiseert op welk niveau iemand zijn 
verhaal vertelt en op welk niveau je vragen hierover kunt stellen. Een laagje hoger betekent dat je de 
diepte ingaat en daarmee meer invloed hebt op gedragsverandering. 
       

         
             
 
  

Waar ben ik? 
Wanneer?  Met wie? Wat gebeurde er? 

Wat doe ik? 
Wat was het effect op mijn omgeving? 

Wat kan ik? 
Hoe zou ik het anders kunnen doen? 

Wat heb ik daar voor nodig? 

Wat geloof ik? 
Waarom doe ik de dingen zoals ik ze 
doe? Wat is belangrijk voor mij? 

 

Wie ben ik? 

Waartoe? 
 Wat is mijn missie? 
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1.Omgeving: waar, wanneer 
Bij de start van de bijscholing is de eerste opdracht (1.1 terugkoppeling ):  
Wat is jouw beste kwaliteit? In welke andere context zet je die nu al in? Waar kun je die kwaliteit nog 
meer gebruiken? 
Dit is een vraag naar de omgeving (laagste niveau) waarin de trainer handelt. Zet hij in zijn kwaliteit (bv 
stimuleren) ook thuis in bij zijn eigen kinderen? We gedragen ons anders in een verschillende omgeving. 
Hoe meer je een bepaalde kwaliteit (gedrag) op veel plaatsen laat zien hoe sterker dat in de persoon is 
verankert. Door hiervan bewust te zijn en te oefenen in een andere omgeving kun je jezelf wendbaarder 
en vaardiger maken in een bepaalde kwaliteit. 
 
 2.Gedrag: wat, wat doe ik? 
Bij de werkvorm Placemat bespreek je praktijksituaties met de deelnemers  
Meestal wordt een situatie aan de hand van gedrag toegelicht: wat deed ik, wat deed de sporter; wat 
gebeurde er toen? Op gedragsniveau krijg je zicht op het handelen van de trainer in een bepaalde 
sitiuatie.  
 
Met de bijscholing willen we de trainers helpen ontwikkelen om hun kwaliteiten nog beter in te kunnen 
zetten. Dit doen we door vragen te stellen en feedback te geven op de verschillende lagen, op gedrag, op 
vaardigheden en op overtuigingen. Vanuit een casus kun je vragen gaan stellen op een hoger niveau.  
 
Het wordt ook wel eens zo geformuleerd:  
Vragen naar beneden: vraag naar feiten, handelingen, personen en gebeurtenissen (omgeving, gedrag). 
Belangrijk bij het doorvragen is om te blijven aansluiten bij de woorden van de deelnemer. 
Vragen naar boven: vraag naar opvattingen en overtuigingen van de deelnemer. Zo bereik je een diepere 
laag.  
 
Als je meer wilt kunnen duiden van wat de deelnemer bedoelt , let dan op het soort woorden die hij 
gebruikt. Gebruikt hij veel “hoera” of  “helaas-woorden”: zit hij er positief of negatief in?  
Hoera en helaas woorden zijn woorden met een waarderend (normatief, evaluerend) karakter. Ze zeggen 
iets over de wenselijkheid van de gebeurtenis. Hoera dat het gebeurd is; het is helaas gebeurd. Als je dit 
kunt duiden kun je hierop doorvragen en vragen naar het waarom en kom je meer op overtuigingsniveau. 
 
Voorbeelden helaaswoorden: tegenwerken, mislukken, verhinderen, negeren 
Voorbeelden hoerawoorden:  helpen, samenwerken, communiceren, motiveren, begrijpen  
 
3. Vaardigheden: wat kan ik, hoe doe ik het?  
Ben je in staat om ander gedrag te laten zien: ben je vaardig genoeg?  Daarbij kunnen tips en trics helpen: 
hoe maak je afspraken, hoe spreek je iemand aan ; wat voor soort complimenten geef je, welke vragen 
kun je stellen aan sporters. Welke vaardigheden heb je daadwerkelijk nodig om je rol te kunnen 
vervullen? 
 
4. Overtuigingen: waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe? 
Overtuigingen zijn vaak leidend bij het gedrag dat iemand laat zien, bijvoorbeeld de manier van coachen 
van zijn sporters.  
Is hij gericht op discipline, op kennis bijbrengen; gaat hij ervan uit dat sporters leren van fouten of 
probeert hij zoveel mogelijk fouten te voorkomen. Staan zijn eigen wensen/ doelen voorop (ik wil 
presteren, laten zien dat ik de beste ben) of vindt hij de ontwikkeling van de sporters belangrijker. 
Waarom ben jij trainer geworden?  (vraag uit voorbereidingsopdracht) 
Door op overtuigingen-niveau vragen te stellen kun je op zoek gaan naar belemmerende en helpende 
overtuigingen. Iedereen leeft langs gebaande paden en volgens ingesleten patronen. Deze zijn vaak heel 
helpend. Maar soms loop je vast door je eigen overtuigingen en word je beperkt in datgene wat je wilt 
bereiken. Je kunt elke belemmerende overtuiging omzetten naar een helpende. Een paar voorbeelden: 
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BELEMMERENDE     HELPENDE 
Bestuursleden zitten er voor zichzelf Bestuursleden doen alles voor de club 
Mensen willen niet veranderen    Iedereen krijgt energie van verandering 
Iedereen wil winnen     Iedereen wil het liefst plezier hebben 
Ik kan het niet      Ik kan het  
Alles moet perfect     Goed is goed genoeg 
Ik ben niet inspirerend     Inspiratie komt altijd vanzelf 
 
Overtuigingen spelen zowel bij de trainer als de sporter een rol. De mate waarin iemand zelf gelooft het 
gewenste gedrag uit te voeren of doel te kunnen bereiken, is van doorslaggevend belang voor het 
daadwerkelijk bereiken ervan. 
 
5. Identiteit 
Bij identiteit gaat het met name om de identiteit die men in betreffende rol heeft. En welke gedragingen, 
vaardigheden, overtuigingen etc men hierbij heeft, vindt dat hij moet hebben etc. 
 
6. Zingeving 
Vanuit welke zingeving (why, true north, purpose) doet iemand wat hij doet. Dit is het vuurtje dat je elke 
dag laat opstaan, je ogen laat glinsteren en waar je die lach mee op je gezicht krijgt. Dit is de diepste laag 
van Bateson. Als je hier iets veranderd, dan sijpelt het naar alle lagen eronder door. 
 
De werking zoals ook al bij punt 6 aangeven: Als je bij Bateson iets verandert in de bovenste laag, dan 
sijpelt het effect naar alle lagen eronder door. Bv als ik een andere rol of identiteit aanneem dan horen 
daar ook andere overtuigingen, vaardigheden en gedrag etc bij. 
 
Feedback en gesprekken 
Met betrekking tot gesprekken, vragen stellen en feedback geven, gelden de volgende dingen wat 
Bateson betreft: 
 

1) Je eerste vraag kan het beste zo open mogelijk zijn 
2) Het antwoord dat je krijgt bepaalt hoe diep de ander met jou mee wil gaan in het gesprek. Dus 

LUISTER heel goed naar de DIEPTE/LAAG van het antwoord dat je krijgt. 
3) Feedback geven werkt het beste als je iemand tegemoet komt in de laag waarop hij/zij je toelaat. 
4) Van Niveau wisselen en dus meer diepgang krijgen in je feedback gesprek kan door vragen te 

gaan stellen op het niveau erboven. Luister weer goed naar het antwoord of je gesprekspartner 
met je mee gaat die ene laag dieper. Zo niet dan ga weer terug naar het aangegeven niveau en 
probeer het later weer een keer.  

5) Als je weerstand voelt of als je het idee hebt dat jullie langs elkaar heen praten, dan zitten jullie 
zeer waarschijnlijk op verschillende lagen van het model te praten. 

6) De laagste twee niveau’s (gedrag en omgeving) zijn zichtbaar, de overige lagen niet. 
7) Hoe lager het niveau, hoe oppervlakkiger / minder effictief het gesprek zal zijn. 
8) Door de juiste vragen te stellen, kan je van niveau wisselen en een geprek dus diepgaander of 

oppervlakkiger voeren.  
9) Ga altijd maar met 1 stap tegelijk omhoog! 
10) Naar beneden kan je meerdere stappen tegelijk nemen. 

 


