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Doel
Als NLP Master Practitioner plus ben je in staat aan jezelf en anderen de juiste vragen te stellen om de
achterliggende ‘verborgen’ patronen zichtbaar te maken. Je kunt gedragspatronen doorbreken, heldere
feedback geven en duidelijke kaders aangeven.
Dankzij deze opleiding weet je de werkelijke kern te raken van de problemen waarmee je zelf mee worstelt
en waarmee anderen worstelen. Investeren in jezelf brengt je naar de essentie, naar datgene wat er
werkelijk toe doet en geeft je de hoogste kwaliteit in het hier en nu. Je bent zelf de creator van je eigen
succes en geluk. Andere beschouwen je als een waardevolle coach, manager en partner.
Niveau
De NLP Master Practitioner plus Opleiding van Vidarte heeft een HBO denk- en werkniveau en is
toelaatbaar voor cursisten met een afgeronde NLP Practitioner opleiding. Wanneer u een NLP
Practitioner Opleiding buiten Vidarte heeft gevolgd, is meesturen van een kopie van uw certificaat bij het
aanmeldingsformulier een voorwaarde. NLP Practitioner certificaten behaald bij een door NVNLP erkend
NLP instituut worden door Vidarte automatisch erkend. In andere gevallen volgt er een mondeling
intakegesprek.
Lengte opleiding en studiebelasting
De opleiding bestaat uit 36 dagdelen van 3 uur. De tijdsinvestering naast de opleidingsdagen bestaat uit
een reeks oefenavonden/-dagen, gemiddeld 10 dagdelen. Daarnaast ga je 2 dagdelen observeren in de
NLP Practitioner. Tenslotte studie van literatuur uit de manual en modelleer opdracht, gemiddeld 30 uur.

Aanwezigheidscriteria en examen
Het is in beginsel niet mogelijk om gemiste dagdelen op een ander moment in te halen. Het groepsproces
van de opleiding speelt daarin mede een rol.
De cursist dient minimaal 90% van de totale opleidingstijd aanwezig te zijn geweest.
Dat betekent dat de cursist voor deze opleiding maximaal 4 dagdelen mag missen.
Bij een afwezigheid van 4 tot 8 dagdelen, krijgt de cursist een aanvullende opdracht. Cursisten die meer
dan 8 dagdelen gemist hebben, kunnen geen examen doen en ontvangen dan ook geen certificaat.
.
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De opleiding wordt afgesloten met een praktijkexamen (coachopdracht) en een presentatie over de
modelleeropdracht. Duur van het examen: 4 dagdelen.
De kandidaat die tijdens het examen niet voldoet aan de praktijktoets, wordt aan het eind van de examen
dag nogmaals in staat gesteld de praktijktoets uit te voeren.
Het examen wordt dan eerst met de kandidaat doorgenomen. Tevens krijgt de kandidaat advies over hoe
de onderdelen die onvoldoende zijn, te verbeteren. Is deze praktijktoets weer onvoldoende, dan is er nog
één gelegenheid om op een onderling af te spreken dag en tijdstip opnieuw de praktijktoets uit te voeren.

Kwalificatie/diploma
De opleiding leidt op tot het internationaal erkende certificaat ‘NLP Master Practitioner’
(volgens de criteria van de IANLP: International Association of Neuro-Linguistic Programming).
Na het behalen van dit certificaat kan deelnemer besluiten om door te gaan met NLP trainerstraject.
Erkenning
Deze opleiding is erkend bij de volgende beroepsverenigingen:
• VIV: Vereniging Integrale Vitaliteitkunde
• KNGF: Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, 30 punten
• BGN Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, 15 punten

Prijs van de opleiding
De kosten voor deze opleiding zijn inclusief;
- Opleidingsmateriaal
- Koffie/thee
- 1 extra opleidingsdag bij de NLP Practitioner opleiding t.b.v. observatie-opdracht
- Examenkosten
Deze opleiding is vrijgesteld van BTW.
Trainers: Diverse trainers van Vidarte
Tijden: De opleidingsdagen beginnen om 10.00 uur en eindigen om 17.00 uur.
Data:
In de bijlage van deze brochure vind je de data van de opleiding. ook vind je deze op de website

"Je verwerft meesterschap in communicatie en werkt aan je
eigen diepere processen."
Saskia Janssen (trainer Vidarte)

Verwerf meesterschap in communicatie:
voor "op en top" levenskunstenaars
De NLP Master Practitioner is een opleiding in communicatief meesterschap. Het toepassen van
hoogwaardige en diepgaande coach- en verandertechnieken staan centraal in de opleiding NLP Master
Practitioner +. Daarbij maken we de verbinding met dagelijkse praktijksituaties. Op persoonlijk vlak is dit
bovendien een ware reis naar de master in jezelf. Net zoals in de opleiding NLP Practitioner + heeft deze
opleiding twee kanten: Je werkt aan jouw communicatie en aan je eigen patronen. Tevens leer je als een
coach te communiceren en aan de patronen van anderen te werken. Dus dezelfde insteek, maar dan op
een hoger niveau en wat dieper op de stof in.
De doelen van de opleiding op een rijtje:
• Principe en techniek van modelleren (welke stappen en welke onderdelen).
• Functie en rangorde/hiërarchie van waarden.
• Principe en functie van belemmerende overtuigingen (structuur van de overtuiging).
• Het uitvoeren van een modelleerproces (leerling/meester/coach).
• Het ontdekken en veranderen van een waardenhiërarchie.
• Het ontdekken en hanteren van de structuur van de overtuiging. Principes en technieken betrekken
op zowel zichzelf als anderen.
• Integratie van de Wet van de Aantrekking en systemisch werk op ‘master-niveau’
• Bewust van eigen ‘overtredingen’ in generalisaties, vervormingen en weglatingen binnen een
bepaalde context.
• Streven naar congruentie als coach: een coach zijn voor zichzelf en anderen, met flexibiliteit, creativiteit
en verantwoordelijkheid.
Waar de NLP Practitioner + een beoefenaar in NLP van je maakt, daar leidt de NLP Master Practitioner + je op
tot meesterschap in NLP. Verrijkt met elementen uit Systemisch Werk en de Wet van de Aantrekking biedt
de NLP Master Practitioner + opleiding je een ware reis naar de master in jezelf. Jouw persoonlijke groei
hand in hand met het ontwikkelen van hoogwaardige communicatievaardigheden en coachtechnieken.
Je gaat op een volgend niveau aan jezelf en NLP werken.
• Je wordt een meester in communicatie
• Je leert verandertechnieken toepassen op de hogeren neurologische niveaus
• Je gaat de kunst van modelleren optimaal snappen en toepassen
• Je zet een volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling
• Je leert verandertechnieken toepassen op de hogeren neurologische
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