
     

BATS® 

Brain  analysis thought structure  
Hersenanalyse gedachtestructuur 

 

Wat is de BATS®  

De BATS® is een innovatief hulpmiddel wat gebruik maakt van 

een verzameling ‘denkstructuren’. De BATS® maakt gebruik van  

metaprogramma’s en zijn daardoor makkelijk te interpreteren. 

Het profiel van de BATS® geeft geen oordeel over geschikt of 

ongeschikt, het geeft de voorkeurstijlen aan van jou als 

persoon.  BATS® geeft inzicht op welk gebied jij waarschijnlijk 

het beste kan presteren.  BATS® zal je helpen te begrijpen hoe 

jij of andere mensen presteren. Het zegt dus ook niets over jou 

karaktereigenschappen, maar iets over hoe jij jou ervaringen 

ervaring filtert en opslaat. 

 

Wat zijn metaprogramma’s 

Per seconde komen er miljoenen informatie prikkels op 

ons af. Ons brein filtert deze prikkels door onder 

andere veel informatie weg te laten, te vervormen,  of 

te generaliseren. De metaprogramma’s zijn hierin 

misschien wel het meest onbewuste filter. 

Metaprogramma’s zijn onbewuste voorkeuren van 

waarnemen, denken, reageren en ze beïnvloeden onze 

interne processen en onze interne staat (stemming). Zij 

geven informatie over hoe wij waarnemen, hoe wij 

onze aandacht richten en hoe wij de informatie die wij 

krijgen filteren en verwerken. Het zijn inhoudsvrije 

filters die op een diep onbewust niveau liggen. 

Metaprogramma’s worden vroeg gevormd en staan 

vanaf het derde levensjaar voor het grootste deel vast. 

 

 

 

 

 

 

Hoe werkt de BATS®  
De BATS wordt opgebouwd en samengesteld door het 
invullen van ruim 100 specifiek geselecteerde meerkeuze 
vragen. Bepaalde vragen en antwoorden lijken op elkaar 
echter hebben ieders hun eigen specifieke waarde. De 
antwoorden worden gecombineerd waardoor het 
metaprofiel ontstaat.  

 

 

 

 

 

Omdat metaprogramma’s je onbewuste voorkeurenstijl van 

denken en reageren zijn, ga je er onbewust vanuit dat anderen 

dezelfde metaprogramma’s hebben en dat zij op dezelfde 

manier denken en handelen. Voor de duidelijkheid dat is dus 

NIET zo. Via taal en gedrag kunnen we bewust worden van de 

metaprogramma’s. Metaprogramma’s zijn stress en context 

gebonden. Er kunnen veranderingen optreden in het gebruik 

van de metaprogramma’s wanneer de context wijzigt of stress 

toe- of afneemt. Wanneer mensen groeien en zich 

ontwikkelen creëren ze vaak meer keuzemogelijkheden, en 

dan zie je vaak een verschuiving in het gebruik van de 

metaprogramma’s. 

 

 

 

 


