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NLP Master Practitioner Opleiding  

Heeft u de NLP Practitioner opleiding gevolgd en bent u klaar voor een nieuwe stap? Of wilt u een Master 
Coach zijn? Alle technieken op een Master niveau kunnen toepassen binnen uw leidinggevende taak? 
Dan is de NLP Master Practitioner opleiding iets voor u. Want hoe zou het zijn om meer mogelijkheden te 
kunnen zien en keuzes te kunnen maken voor wat voor u echt belangrijk is in het leven?  

De opleiding biedt u persoonlijke en professionele ontwikkeling op een hoger niveau. U ontwikkelt uw NLP 
vaardigheden verder en dieper. Nieuwe technieken en nieuwe theorie gaan gepaard met heldere inzichten 
in de verbanden tussen de verschillende technieken.   

De NLP Master Practitioner opleiding is een intensieve, boeiende opleiding, waarin u zich verder bekwaamt 
in de krachtige NLP technieken. Uw leerproces staat centraal en de opleiding is zo opgebouwd dat u er 
snelle en zichtbare resultaten mee behaalt. U leert het beste uit uzelf en anderen te halen. 

Wat kunt u verwachten? 

• U weet wat uw waarden zijn en wat u werkelijk belangrijk vindt, wat u motiveert 
• U krijgt meer inzicht in uzelf zodat u uw leven bewuster kunt inrichten 
• U weet hoe u mensen die u succesvol vindt kunt modelleren 
• U kunt mensen helpen bij hun veranderingsproces m.b.v. de Coachende vaardigheden die u leert   
• Het biedt volop mogelijkheden om uw doelen te bereiken 
• U kunt via uw onbewuste gemakkelijker en effectiever gebruikmaken van uw hulpbronnen 
 

Ontwikkeling van persoonlijk leiderschap 

Om een Master te zijn in NLP leert u uzelf en anderen te motiveren om te doen wat u het liefste doet. De 
doelen te halen die u al lange tijd voor ogen had. Het is een verdieping van uw kennis bovenop de kennis 
die u opgedaan heeft in de NLP Practitioner opleiding. Hoe bent u uw eigen leider?  

Drie officiële diploma’s    

• NLP Master Practitioner diploma  

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

• Time Line Therapy® Master Practitioner diploma 

Time Line Therapy™ is een beschermde naam, ontdekt en beschreven door Tad James en uniek in de 
wereld. 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 Master diploma goedgekeurd door de Time Line 
Therapy™ Association.   

• Professionele Life Coach Master 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. U ontvangt 
een diploma goedgekeurd 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.  

Modelleren 
Modelleren is één van de basis technieken van NLP. Letterlijk betekent dit ‘model leren', leren van een 
model. Tijdens de opleiding leert u alles over modelleren en gaat u zelf ook een modelleer opdracht doen.  

Waarden 
Waarden zijn de criteria waarop u alles meet.  Uw waarden geven inzicht in waar u voor gaat, over uw 
motivatie en over de sturing die daar achter zit.  

Metaprogramma's 
Metaprogramma’s zijn diepe onbewuste filters. Deze bepalen hoe u steeds hetzelfde op vergelijkbare 
situaties reageert. U leert de belangrijkste metaprogramma's te herkennen bij uzelf en bij anderen. Dat 
geeft vele mogelijkheden tot communicatieverbetering.  

Strategieën 
Hoe doet u dat precies? U leert om een strategie te ontdekken bij uzelf en bij anderen. Een strategie leidt 
tot een bepaald resultaat. Als u een ander resultaat zou willen, verander dan uw strategie.  

Taalpatronen 
Taal vormt een belangrijk onderdeel van onze communicatie. Door uw taal verder te ontwikkelen en 
verdiepen, leert u de magie van taal. U leert spelen met de woorden en zien wat dat doet met uzelf en 
anderen.  

Time Line Therapy ™ (Tijdlijntechnieken)  
U krijgt een uitbreiding en verdieping van de technieken uit de NLP Practitioner opleiding. U gaat o.a. 
werken met herinneringen en hoe u die opslaat. Daarnaast worden tijdlijntechnieken ingezet voor het 
behalen van uw doelen.  

 

Geïnteresseerd? 

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