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Academie voor NLP
De Academie voor NLP staat voor persoonlijke ontwikkeling van mensen. Wij vinden het belangrijk dat de mensen ontdekken wat hun mogelijkheden zijn! Wij werken vanuit overvloed! Onze aanpak is gericht op de vraag
van de mens in relatie tot zijn leef- en werkomgeving. Wij doen dit door het geven van opleidingen en door het
begeleiden van mensen binnenbedrijven/organisaties, zowel individueel als in groepen. Wij hanteren hierbij de
uitgangspunten van NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren).

Verbreden en Verdiepen
In de NLP Master verdiept u en integreert u de NLP technieken en modellen zoals deze in de NLP Practitioner
opleiding aan bod zijn gekomen. U leert ook nieuwe NLP modellen en technieken toe te passen en u traint zich
in het modelleringsproces.

Het motto van de NLP Master is:
“Beweeg mee met je Perspectief”
Persoonlijke Verdieping
Wie ben ik en wat doe ik?
In de NLP Master verdiept u uw NLP vaardigheden.
U gaat op een driedimensionale wijze werken met NLP, dat wil zeggen dat u, naast de kennis van de technieken
en modellen, weet wanneer u welke modellen en technieken toepast op bewust en onbewust niveau. U weet wat
het effect is van uw gedrag en hoe u, uw gedrag kunt sturen.
Om zover te komen gaat u op zoek naar de onderliggende structuren in communicatie. U leert vorm en inhoud in
de communicatie te onderscheiden.

“Ik doe wat ik weet en ik weet wat het effect is van mijn handelen.”
De Trainer
De rode draad in deze NLP Master Practitioner in Leiderschap Opleiding is,
naast mogelijke gasttrainers, Leo Janse.
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Modelleren
Wat is modelleren? Door te modelleren leert u mensen en organisaties lezen. U herkent bijzondere kwaliteiten en
eigenschappen van personen en kunt deze destilleren uit hun gedrag.

Modelleren is een systematische benadering van gedrag.
Modelleren geeft u vele mogelijkheden om uw persoonlijke effectiviteit te vergroten, zowel tijdens als na de
opleiding. Met de vaardigheid van modelleren kunt u én uzelf én de mensen in uw omgeving aansturen en verder
ondersteunen bij hun ontwikkeling.

Zoals we werken
De NLP Master Practitioner Opleiding duurt 14 dagen,
8 blokken van 1,5 dag.
Kosten: 1690,00 euro
Plaats: Apeldoorn
Start: najaar 2013
Dagen:
woensdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur.
donderdag van 9.30 - 16.00 uur.
Data:
september 2013 18 en 19
oktober 2013

16 en 17

november 2013

06 en 07

november 2013

27 en 28

december 2013 18 en 19
januari 2014

15 en 16

februari 2014

05 en 06

februari 2014

26 en 27

Het programma van de NLP Master laat veel verschillende modelleringsopdrachten zien, die zowel in groepjes,
als individueel uitgevoerd worden.
Onze groepsgrootte in de NLP masterpractitioner is minimaal 7 cursisten en maximaal 12 cursisten.

Integratie
U maakt een afspraak met één van de trainer(s) om uw verslag van de door u gevoerde coachgesprekken door te
nemen.
U levert de door u gemaakte patronenoverzichten in.
De laatste twee dagen van de opleiding besteden we aan de presentaties en evaluatie van de eindopdrachten.
U voert een compleet modelleringsproces uit. U rafelt de structuur van gedrag en handelen uiteen en benoemt
dit in kleine specifieke deeltjes. U herordent deze deeltjes en maakt een nieuw en overdraagbaar model.

Academie voor NLP is onderdeel van Personal Development Janse

Opleiding: NLP Master Practitioner

Programma
1. Modelleringsvaardigheden
•
Fundamenten van het modelleren
•
Mindmapping
•
Werken met pattern diary’s
•
Strategieën en states
•
Overt en covert modelleren
•
Spread sheets
•
Modelleren in de groep
•
Modelleren van videotapes
2. Systemen
•
Chunking principes
•
Systeemtheoretische benaderingen
•
Veranderen van overtuigingen
•
Submodaliteiten
•
Modelleren van logistieke processen
•
Gastpresentatie door en modelleren van een succesvolle manager
•
Metaforen als bronnen van motivatie “Familie als systeem” door Charry Kenemans
3. Presenteren
•
Vaardigheden en technieken
•
Persoonlijke blokkades opruimen
•
Omgaan met feedback
4. Ik hoor, ik hoor wat u niet / ook hoort
•
Associëren en dissociëren
•
Werken met metaprogramma’s
•
Taalpatronen voor gevorderden
•
Modelleringsopdracht buiten de groep en terugkoppeling in de groep
•
“De elementen als bron”
5. Naar de kern
•
Modelleren van een organisatie of onderdeel
•
Presenteren van het modelleringsproces
•
Observaties en analyses omzetten in leermodellen
•
Disney model
•
Workshop Kerntransformatie “Waar zit uw kracht”
6. Bij uw kracht
•
Perceptuele cybernetica
•
Coachen een Vak
•
Presentaties van modelleringsopdrachten
7. Integratie

Academie voor NLP is onderdeel van Personal Development Janse

Opleiding: NLP Master Practitioner

Waar
In overleg
Onze opleidingen vinden ook plaats in het buitenland.
Kijk op onze website en raadpleeg ons overzicht van data en prijzen.

Meer informatie
Certificaat
Wanneer u de proeve van bekwaamheid met succes afsluit, ontvangt u het Certificaat uitgegeven door de Academie voor NLP conform de richtlijnen van de Society of NLP.
De inhoud van de NLP masterpractitioneropleiding die wij in het buitenland verzorgen is identiek aan de inhoud
van onze opleiding in Nederland. Wilt u in aanmerking komen voor een NLP masterpractitionercertificaat dan
zijn er voor de opleiding die wij geven in het buitenland nog twee extra cursusdagen, waarin u een proeve van
bekwaamheid aflegt m.b.t. uw kennis, kunde en vaardigheden op het niveau van NLP masterpractitioner.
PDJ - Academie voor NLP
Postbus 802
8000 AV Zwolle
Mobiel: 0621562051
E-mail: info@academievoornlp.nl
Website: www.academievoornlp.nl
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