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NLP Practitioner Opleiding  

Hebt u wel eens het gevoel dat u in een kringetje rond draait? En hoort u uzelf steeds dezelfde dingen 
vertellen zonder echt veranderingen aan te (kunnen) brengen?  
Of wilt u uw Coachende vaardigheden vergroten en de kennis die u leert in deze opleiding toepassen 
binnen Coaching?  

NLP is voor veel mensen een manier om anders naar de wereld te kijken. Een mogelijkheid om een bredere 
horizon te zien met meer mogelijkheden. De theorie in combinatie met het oefenen in de praktijk maakt 
deze opleiding tot een zeer krachtige methode om onbewuste processen bewust te maken. Om werkelijk 
verandering te brengen in de manier van denken, voelen en handelen.  

Resultaten die u kunt verwachten:  

• Persoonlijke ontwikkeling en zelfinzicht  
• Zicht op uw eigen unieke kwaliteiten en deze ten volste ontplooien 
• Meer inzicht in uw (non) verbale communicatie en gedrag en hierin bewust veranderingen 

aanbrengen, zodat u de impact van uw communicatie vergroot 
• Het ontwikkelen van Coachende vaardigheden 
• U leert de technieken direct toepassen in de praktijk 
• De technieken uit Time Line Therapy® geven verlichting in uw eigen leven alsook in het leven van 

anderen indien u het toepast als Coach.  

NLP: ontwikkeling van persoonlijke effectiviteit en leiderschap 

De NLP Practitioner opleiding is een intensieve, boeiende en transformationele opleiding, waarin u de 
krachtige NLP technieken leert toepassen in alle contexten van uw leven. In een NLP Opleiding staan het 
ontwikkelen van persoonlijke effectiviteit en innerlijk leiderschap centraal. 
Wie bent u? Wat vindt u belangrijk? Wat zijn uw kwaliteiten en unieke eigenschappen? En hoe kunt u deze 
zo inzetten dat u in elke situatie de door u gewenste resultaten behaalt? NLP is toepasbaar. U ontwikkelt 
veel inzicht in effectieve communicatie. Over veranderingen in mensen en over het gedrag van mensen. 

Innerlijke hulpbronnen  

In de NLP Practitioner Opleiding doorloopt u alle fasen van het leerproces: onbewust onbekwaam, bewust 
onbekwaam, bewust bekwaam en onbewust bekwaam. In een veilige en stimulerende omgeving werkt u 
aan uw persoonlijke doelen en het ontwikkelen van uw talenten. Ieder mens heeft alle hulpbronnen al in 
zich. Deze kunnen vaak nog beter benut worden zodat u nieuwe mogelijkheden voor persoonlijke en 
zakelijke ontwikkeling niet van buitenaf toe hoeft te voegen maar slechts hoeft te “ont-dekken”. Daarmee 
maakt u de weg vrij voor het volop ontwikkelen van uw innerlijke hulpbronnen. Hoe kunt u beter gebruik 
maken van uw innerlijke mogelijkheden?  



Drie officiële diploma’s  

• NLP Practitioner diploma 

De opleiding wordt afgerond met een examen en afgesloten met een NLP Practitioner diploma, 
goedgekeurd door de American Board of NLP. De grootste en oudste wereldwijde organisatie die 
waarborgt dat de opleiding die u volgt voldoet aan de criteria die gelden voor een NLP Practitioner 
opleiding.  

• Time Line Therapy™ Practitioner diploma 

Time Line Therapy™ is een beschermde naam, ontdekt en beschreven door Tad James en uniek in de 
wereld. Time Line Therapy™ bestaat uit een serie technieken die het gemakkelijk maken om oude pijn en 
verdriet uit het verleden op te ruimen zodat het gemakkelijker en lichter wordt in de toekomst. We zijn 
gevormd door alles wat we meegemaakt hebben in ons leven. Dat maakt ons als mens uniek. In Time Line 
Therapy™ leert u om de positieve leerervaringen mee te nemen en de negatieve gemakkelijk en zonder 
moeite los te laten. U ontvangt een diploma goedgekeurd door de Time Line Therapy™ Association.   

• Professionele Life Coach Practitioner diploma 

Alle NLP technieken worden toepasbaar gemaakt voor gebruik als Coach. U leert tijdens deze opleiding hoe 
u alles wat u leert niet alleen toe kunt passen op u zelf maar ook kunt inzetten voor anderen. Er is aandacht 
voor uw eigen stijl van Coachen en uw uitgangspunten. Dit is ook zeer goed te gebruiken als u een 
leidinggevende bent in welke vorm dan ook. Het maakt de structuur van de communicatie helder en 
daarmee bruikbaar voor de leider. Een goedgekeurd diploma door de Coaching Division of The American 
Board of NLP.  

Opbouw van de opleiding 

De opleiding bestaat uit 15 dagen, verdeeld over 5 keer 3 dagen. Iedere maand een module van drie dagen. 
Na iedere module bent u in staat om het geleerde in de praktijk toe te passen.  

Module 1   Kennismaking met NLP, de geschiedenis en het ontstaan. Bewust en onbewuste processen 
leren kennen.  U leert om oordeelloos te kijken naar anderen.  

Module 2 U leert contact te maken met de ander en hoe u afstemt op een ander en op die manier 
andere resultaten zult behalen. U leert vragen te stellen door de structuur van de 
communicatie te herkennen.  

Module 3 Over de (neuro)logische niveaus als communicatie model. Coachen en wat er bij komt 
kijken. Door anders naar gedrag te kijken, zal de betekenis ook veranderen. U leert om te 
kunnen kiezen vanuit welk kader u wilt kijken.  

Module 4  Time Line Therapy™, Tijd is zeer belangrijk in onze tijd. Tijd beïnvloedt een groot deel van 
ons leven. In deze module leert u hoe uw brein omgaat met tijd en hoe u ruimte kunt 
maken voor de toekomst.   

Module 5 Strategieën, wat zijn het? Hoe kunt u werken met nieuwe strategieën en al het geleerde 
toepassen?  In deze module vindt ook de afronding en diplomering plaats. 

Geïnteresseerd? 

Voor informatie en aanmelding:  
Ga naar www.kieskoers.nl 
Of stuur een email aan info@kieskoers.nl 
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