
   

NLP PRACTITIONER OPLEIDING (NVNLP accreditatie)  

Algemene informatie: 

Neuro Linguïstische Programmeren 
(NLP) is een methode waarmee je 
grip krijgt op je (on)bewuste 
breinprocessen door verbale en non-
verbale communicatie. De focus ligt 
op persoonlijke ontwikkeling en 
communicatie en is toepasbaar in tal 
van (persoonlijke) situaties. Of je nou 
effectiever wilt communiceren, 
moeite hebt om je doelen te 
realiseren, regelmatig in 
conflictsituaties terechtkomt, niet 
weet hoe je grip krijgt op je emoties 
of meer zelfvertrouwen wilt. Door 
inzicht te krijgen in je eigen gedrag en 
patronen, kun je dit doorbreken en 
het beste uit jezelf halen. Maak je 
sterk voor je eigen toekomst.  
Wil jij... 

• écht contact maken met iemand? 

• je dromen uit zien komen? 

• weten welke onbewuste 
processen jouw gedrag 
aansturen? 

• razendsnel je stemming 
veranderen? 

• weten hoe je interne conflicten 
oplost? 

• je taalvaardigheden ontwikkelen? 
 

Trouw zijn aan jezelf en een sterkere 
versie van jezelf worden: dat is wat 
we eenieder gunnen. NLP bied je 
deze tools, waardoor je sterker in je 
eigen leven staat. 

Programma-inhoud: 

• Algemene basisaspecten van NLP 

• NLP Basic Assumptions 
(Basisaannames)  

• Introductie op de Neurologische 
Niveaus 

• Waarnemen 

• Filteren 

• Kalibreren 

• Fysiologie 

• Tonaliteit 

• Representatiesystemen 

• Primary system (taalkundig weergave 
systeem)  

• Predikaten 

• Lead system (richt- & zoeksysteem)  

• Toegangssignalen 

• Rapport 

• Luisteren 

• Mismatchen 

• Backtrack 

• Pace & lead (Volgen en leiden) 

• Uptime & Downtime 

• T.O.T.E. 

• Chuncken 

• Criteria 

• Associëren 

• Dissociëren 

• Perceptuele posities 

• Ankeren 

• Ankerprocessen 

• Taal 

• Metamodel 

• Metafoor 

• Milton Model 

• Vooronderstellingen 

• Tijdsbepalingen 

• Kaderen & herkaderen 

• De neurologische niveaus 

• Outcome model 

• Sub modaliteiten 

• Communiceren met delen 

• Strategieën 

• Tijdlijn 
 

Doelgroep: 

De opleiding is voor iedereen die wil 
investeren in zichzelf. Voor iedereen 
die wil werken aan communicatie- en 
persoonlijke groei. Op zowel privé als 
professioneel niveau. 

Uw opleider Move the Crowd  

• Winnaar Beste opleider van NL 
2017, 2018 en 2019 

• NVNLP gecertificeerde opleider 
(InnerQi) 

• NIMA gecertificeerde opleider 

 
Duur: 40 dagdelen (135 contacturen) 

Investering: € 2.595,00 vrij van 
BTW 

Resultaten: NVNLP Practitioner 
diploma 
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