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NLP Master Practitioner  

De Master opleiding is geschikt voor ieder die de NLP Practitioner opleiding heeft behaald.  

Bent u daarna nog niet klaar met leren? Dan past de Master opleiding perfect. 

De Master biedt verdieping en verbreding. U leert niet alleen nieuwe technieken, ook leert u 

NLP als attitude toe te passen in uw professionele context/ carrière/ privé...  

Daar waar we in de Practitioner stopten, gaan we in de Master verder! 

 

Frame is aangesloten bij het Institute of Neurolinguistic 

Programming van de oprichter van NLP, Richard Bandler, 

en heeft zich verbonden aan de daarvoor geldende 

kwaliteitsnormen en opleidingseisen. 

 

Voorbereiding en borging 

Met de deelnemers plannen we voor de start een persoonlijk gesprek waarin de leerdoelen 

besproken worden en uw beheersing van de NLP Practitioner getoetst wordt. Uiteraard ontvangt 

iedere deelnemer een syllabus, waarin alle achtergronden, technieken en oefeningen beschreven 

staan. 

Tijdens de opleiding worden aanvullend boeken, films en informatiebronnen aangeboden, passend 

bij uw leerdoel en uw leerstijl. Tussen de blokken door verwachten we dat u de praktijkopdrachten 

maakt, de literatuur leest en het aangeboden beeldmateriaal bekijkt. Het lesprogramma is in grote 

lijnen vastgelegd. Uiteraard houden we rekening met geformuleerde leerdoelen.  

 

 

De deelnemers ontvangen een Identity Compass®. Een volledige rapportage 

waarin uw persoonlijke meta-programma’s inzichtelijk worden gemaakt. 
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Inhoud van de opleiding 

Blok 1 Design human engineering 

• Vaststellen van de leerdoelen van de deelnemers. 

• Terugblik NLP Practitioner. 

• Aan elkaar verbinden van Practitioners-technieken. 

• Strategieën in metaprogramma’s. 

• Design human engineering. 

• Veranderen van disfunctionele strategieën. 

Blok 2  Thema; Onzichtbaar beïnvloeden   

• Milton taal, de verdieping. 

• Analoge markering. 

• Stapelen van vooronderstellingen. 

• Indirecte en directe trance. 

• Werken met metaforen in zakelijke omgeving. 

• Hypnostisch taalgebruik. 

Demonstratie gebruik van hypnose 

 

Blok 3 Thema; Professioneel coachen en leidinggeven 

• Werken met overtuigingen. 

• Visual squash, werken met delen. 

• Ankeren. 

• Walt Disney strategie. 

• Modelleren. 

• De tijd voor je laten werken middels timeline. 

 

Blok 4 Thema; Presenteren en storytelling 

• Gebruiksmogelijkheden van je stem. 

• Power pose, plaatsanker. 

• Nestedloops. 

• Groepsrapport. 

• Yes-set. 

• Storytelling. 
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Blok 5, Thema; Systemisch werken 

• Sociaal panorama. 

• Clean space. 

• Genogram. 

• Herkennen van systeemdynamiek. 

• Werken met opstellingen. 

• Begeleiden van opstellingen. 

 

Blok 6, Thema;  Afstuderen 

• Verbinden Practitioner en Master. 

Persoonlijke examenopdrachten. 

 

Verder 

Na de opleiding bent u vier keer per jaar welkom om uw kennis up to date te houden. We 

organiseren vier SuperVisie dagen, waarin we onderdelen van de Master opfrissen. Deze dagen 

vormen een onderdeel van onze opleiding. Op deze manier dragen we er zorg voor dat uw 

kennisniveau hoog blijft. 

 

 

Doelen die eerder behaald zijn; 

“mezelf zelfverzekerd presenteren”, 

“gezonder communiceren”, 

”rustig kunnen coachen / leidinggeven”, 

“meer klanten aan me binden”, 

“mijn teamgenoten overtuigen”, 

“steeds in de goede state zijn”. 
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De NLP Master Practitioner 

opleiding  

De opleiding bestaat uit zes blokken van 2 aaneengesloten dagen, namelijk donderdag en vrijdag. We 

starten om 10.00 uur en eindigen rond 17.30 uur. Elk blok heeft een thema, zoals in grote lijnen 

beschreven in het programma. De opleiding wordt afgesloten met een door dr. Richard Bandler zelf 

ondertekend certificaat van de Society of Neuro-Linguistic Programming. Het programma wordt 

verzorgd door Connie Keurentjes & Heidi de Rijbel, beiden internationaal gecertificeerd en 

gelicenseerd NLP Master, trainer. 

De opleidingslocatie 

De opleiding wordt verzorgd op onze eigen opleidingslocatie in Bavel aan de Gilzeweg 26.  

 

De kosten  

€ 2.295,-- (vrijgesteld van Btw). 

 

Inclusief: 

-volledige dagverzorging, 

-het Identity Compass® (wanneer u deze nog niet hebt),  

-syllabus,  

-persoonlijke coaching,  

-afstemming gedurende de gehele opleiding naar aanleiding van leerdoelen,  

-toegang tot onze bibliotheek vol studiematerialen, 

-certificering,  

-aanvullende lesdagen zoals vier SuperVisie dagen per jaar.  

 

CRKBO Geregistreerd 

Frame BV staat geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en is daardoor 

vrijgesteld van BTW.  
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Opleidingsprogramma NLP Master Practitioner 

(Business) (start 28 september) 

 

Master uw communicatie skills en verdiep uw NLP kennis met de Master Practitioner. 

Zes blokken van 2 aaneengesloten dagen van 10.00 uur tot 17.30 uur 

Blok I: 28 en 29 september 

Blok II: 26 en 27 oktober  

Blok III: 23 en 24 november  

Blok IV: 14 en 15 december  

Blok V: 25 en 26 januari 2018 

Blok VI: 22 en 23 februari 2018 (23 februari is tevens certificeringsdag) 

 

NLP Informatieavonden 

Een kennismakingsavond met NLP en ons opleidingsprogramma.  

Er zijn geen kosten verbonden aan deze avond.  

Van 19.00 uur tot 21.00 uur.  

 

Data 

Dinsdag  27 juli 

Donderdag  7 september  

Donderdag  16 november 

 

NLP SuperVisie dagen 

Naast het opfrissen van NLP-kennis en -vaardigheden brengen we u graag op de hoogte van de nieuwste 

ontwikkelingen op NLP-gebied. Er zijn geen kosten verbonden aan deze dag.  

Van 10.00 uur tot 16.30 uur.  

 

Data 

Vrijdag   15 september  2017 

Zaterdag  18 november  2017 

Zaterdag  3 februari  2018 

Vrijdag   11 mei   2018 

Zaterdag  15 september 2018 

Vrijdag  16 november  2018    
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Waarom een Frame NLP-opleiding?  

Bij ons bent u aan het juiste adres wanneer u een NLP opleiding wilt volgen waar de kwaliteit in alles 

wat we doen ons uitgangspunt is. Wij blinken uit in kleinschaligheid en persoonlijke aandacht. Wij 

werken met kleine groepen, waardoor de training altijd intensief, persoonlijk en heel doeltreffend is. 

Je leert je gedrag anders in te zetten door inzichten te verkrijgen en vaardigheden aan te leren. Dus 

geen trucjes en regels die niet bij jouw passen!  

Onze trainers zijn internationaal gecertificeerd en worden continue bijgeschoold én zijn steeds op de 

hoogte van de laatste (internationale) ontwikkelingen binnen NLP.  

 

Persoonlijke en professionele ontwikkeling 

Deze combinatie maakt onze NLP Business opleidingen uniek. Al jaren combineren wij onze brede 

praktijkervaring in executive coaching, teamontwikkeling, management development binnen een 

ruime range van sectoren met onze NLP opleidingen.  

Excellent en persoonsgericht communiceren 

Of het nu gaat om coachingsgesprekken, relaties verdiepen, aan de onderhandelingstafel zitten 

binnen het management of bestuur of verkoopgesprekken voeren, in onze Master Business opleiding 

leren we u om de NLP technieken in gesprekken in te bouwen zonder dat de ontvanger dat bewust 

merkt. Het gaat om het masteren van uw professionele skills, zodat u steeds effectiever kunt 

communiceren. 

Voor ambitieuze professionals die hun persoonlijke effectiviteit en 

communicatieve kracht willen vergroten 

Na de Master Business opleiding kunt u uzelf beter profileren. De communicatie naar anderen zal 

duidelijker verlopen. U kunt geïnspireerd leiding geven aan uzelf en anderen. Er ontstaat een 

ontspannen balans tussen werk en privé. U kunt goed voor uzelf opkomen door precies te vragen 

wat u wilt. U doet wat echt belangrijk voor u is en het belangrijkste, u hebt plezier in alles wat u doet. 
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USP’s van Frame  

• Erkende NLP certificaten 

• Business georiënteerd 

• Persoonlijke coaching  

• Individuele huiswerkopdrachten 

• Voorbeelden en casuïstiek uit de praktijk  

• Eigen NLP  / coaching bibliotheek 

• Prachtige landelijke locatie 
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Testimonial 

"The two trainers, Connie and Heidi, joined our international meeting of the 

Society of NLP and studied at the Charisma Enhancement Trainers Training. So 

they are fully licensed. They studied how to be a neuro-linguistic programmer 

themselves and mastered all the skills and the strategies. If you want to study the 

structure of success, and have the opportunity to meet these trainers in your own 

field, and have them demonstrate how successful NLP is, go for it! They will teach 

you with professionalism and with great enthusiasm in 12 days. And afterwards 

you’re still welcome during the SuperVISION-days they offer you throughout the 

year. As Dr. Richard Bandler would say ‘Move on, do your best, and then do 

better!’ I hope to meet you personally on many NLP occasion  

- John LaValle, President of The Society of NLP™ 

 

“De opleiding heeft meer dan voldaan aan mijn verwachtingen. Ik heb het als één groot cadeau 

ervaren. Dank voor de feedback, veiligheid en het gereedschap waar ik vanaf nu gebruik van kan 

maken. En tot ziens!” 

“Ik kwam hier met een verwachting. Die is overtroffen. Dit smaakt naar meer!!” 

“Heel fijne opleiding. Heb veel geleerd, ervaren wat ik kan meenemen in mijn leven. Heidi en Connie 

zijn heel fijn en deskundig als opleiders en ik vind het zo mooi dat jullie elkaar goed aanvullen.” 

 

Op Springest scoren we een  gemiddelde van 8.8  

 

 

 

 

 

Contact 

Telefoonnummer: 0161-450045  

info@nlp-opleidingscentrum.nl   

www.nlp-opleidingscentrum.nl 


