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Brochure opleiding Post HBO (NLP) Trainer

ALGEMEEN

Vidarte heeft in 2021 de opleiding tot Internationaal NLP een upgrade gegeven tot Post HBO trainer. De

opleiding duurt tussen 2 en 3 jaar. Als cursist stel je jouw eigen leerroute samen. De opleiding kent twee

sporen. Het is mogelijk om te kiezen voor het spoor en certificaat Post HBO trainer en/of het spoor en

certificaat internationaal NLP trainer/Post HBO trainer.

VOORWAARDEN

Internationaal NLP trainer: een cursist dient in het bezit te zijn van een erkend NLP Master Practitioner

Certificaat. Post HBO trainer: een cursist dient minimaal twee jaar of twee opleidingen gevolgd te hebben

op het gebied van zelfontwikkeling, persoonlijke groei en/of communicatie.

NIVEAU/CERTIFICERING

De opleiding kent twee sporen:

Kies je voor de ‘Post HBO trainer leerroute, dan leidt dat tot het NOBTRA certificaat Post HBO trainer. Je

volgt dan de ‘algemene’ trainersonderdelen, zonder de specifieke NLP trainersonderdelen. 

Kies je voor de uitgebreidere leerroute tot Internationaal NLP trainer, dan leidt dat tot het NOBTRA

certificaat Post HBO trainer én het IANLP certificaat internationaal NLP trainer. 

PROGRAMMA

De gehele opleiding kent vier didactische werkvormen: methodiek, theorie, reflectie en praktijk. Deze

werkvormen zien er voor de twee opleidingsroutes anders uitzien.

     A. METHODIEK

TOP TRAINIING

De 10 daagse TOP training (Trainen, Opleiden & Presenteren) inclusief certificatiedag. Deze training

vormt de basis van de opleiding. De TOP-training richt zich op de vaardigheid van ambacht (trainen en

presenteren) en is gebaseerd op NLP principes.

Zie www.vidarte.nl voor meer concrete informatie over inhoud en data. 

Trainers: Peter Dalmeijer, Saskia Janssen en gasttrainers.

De TOP-training maakt deel uit van de Post HBO trainer- en NLP trainer opleiding. Cursisten 

die kiezen voor het certificaat NLP Trainer volgen ook het volgende onderdeel.



"Een opleiding waarin  passie, talent en ambacht 

elkaar versterken"

 Peter Dalmeijer (trainer en directeur van Vidarte)

Post HBO (NLP) Trainer

www.vidarte.nl - info@vidarte.nl

NLP SUMMIT

De 5 daagse NLP Summit richt zich op de theorie, methodiek, toepassing en praktijk van NLP. Je leert als NLP-trainer

met de attitude, structuur en technieken van NLP te werken.

Zie www.vidarte.nl voor meer concrete informatie over inhoud en data.

Trainers:     Peter Dalmeijer en Saskia Janssen.

     B. THEORIE

Post HBO-trainer: literatuurstudie en -& toets. Cursisten lezen 2 boeken over professioneel trainen. Een theorie toets

maakt deel uit van het afstudeerdeel.

NLP-trainer: literatuurstudie en -& toets. Cursisten lezen 2 boeken over professioneel trainen en 3 boeken over NLP.

Een (NLP)theorie toets maakt deel uit van het afstudeerdeel.

     C. REFLECTIE

Post HBO-trainer & NLP-trainer: Cursisten volgen een supervisieprogramma, 4 bijeenkomsten van 3 uur, in een

supervisiegroep met een supervisor (opleider van Vidarte). De supervisie richt zich op de reflectie op de het eigen

leerproces tot trainer. Een reflectieverslag (portfolio) maakt deel uit van het afstudeerdeel. Verder volgen cursisten de

1 daagse training: mijn systemische bedding (als onderdeel van de TOP-training).

     D. PRAKTIJK

Post HBO-trainer: Cursisten doen ervaring op als trainer langs de volgende onderdelen:

Praktijk ervaring als trainer. De cursist volgt een programma dat bestaat uit praktijkobservatie, stage / praktijkervaring

(min. 50 dagdelen praktijkervaring). Cursisten kiezen hun eigen praktijk/stage omgeving. 

NLP-trainer: De praktijk van opleiding tot NLP-trainer bestaat uit het opdoen van praktijkervaring in de vorm van 3

mentorschappen in NLP opleidingen. Je volgt assistentschap als mentor in drie NLP opleidingen, waarvan twee NLP

Practitioner opleidingen en één NLP Master Practitioner opleiding. Duur: 66 dagen (3 x 22)



Trainers:     Peter Dalmeijer, Saskia Janssen en gasttrainers

Tijden:       De opleidingsdagen beginnen om 10.00 uur en eindigen om 17.00 uur. 

Data:          Zie de bijlage van deze brochure en  op www.vidarte.nl

Kosten:     Zie de bijlage van deze brochure en op www.vidarte.nl. Deze opleiding is vrijgesteld van BTW.

                     De kosten zijn inclusief opleidingsmateriaal en koffie/thee.

Prijs van de opleiding

De kosten voor de opleiding zijn inclusief:

    - Opleidingsmateriaal (afhankelijk van opleidng tot Post HBO (NLP) Trainer of NLP Trainer)

     - Koffie/thee

Deze opleiding is vrijgesteld van BTW.  

Brochure opleiding Post HBO (NLP) Trainer

AFSTUDEERPROGRAMME

Post HBO trainer: Praktijktoets: demonstreer een trainingstechniek.

Theorie toets; vragen over literatuur onderzoek 

Werkstuk & eindpresentatie: presenteer een mini-training over het werkstuk (een eigen gekozen

onderwerk). 

NLP Trainer: Praktijktoets: demonstreer een NLP-techniek.

Theorie toets; vragen over NLP literatuur/theorie 

Werkstuk & eindpresentatie: presenteer een mini-training over het werkstuk (een eigen gekozen

onderwerk).

Een keer per jaar organiseert Vidarte een trainers-certificatiedag. De beoordeling van deze dag gescheidt

door een examencommissie bestaande uit onafhankelijke externe trainers/deskundigen (die geen formele

relatie met Vidarte of de kandidaten hebben) en opleiders van Vidarte. Zowel de masterproof als de

eindpresentatie dient een voldoende beoordeling van de examencommissie te krijgen. 


