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Inleiding
Wil jij je verder bekwamen in NLP en een professionele coach worden? Wil je de Practitioner en Master principes
verankeren en als coach leren toepassen? Spreekt het je aan om op een eclectische manier als coach te leren
werken, waarbij je NLP met andere verandermodellen en –technieken leert te hanteren? Dan is deze 12-daagse
Professionele NLP coachopleiding ideaal voor jou?
Wanneer is iemand coach? Dat is een moeilijk te beantwoorden vraag. Coaching is een vrij beroep, iedereen mag
zich coach noemen: Belasting-coach, fit-coach, loopbaan-coach, etc. De IANLP (International Association for NLP)
heeft criteria (global standards) ontwikkeld voor NLP opleidingen en kwalificaties. Daarin is naast de kwalificatie
Professioneel NLP Trainer ook een certificatieprogramma voor Professioneel NLP Coach ontwikkeld: een 3e level
in jezelf bekwamen in NLP.
Vidarte is door de IANLP gecertificeerd om NLP Masters op te leiden tot Professioneel NLP
coach. Waarin de NLP Practitioner je vooral hoogwaardige communicaties skills geeft en de
NLP Master Practitioner je bewustzijn en competenties vergroot op de hogere
neurologische niveaus, daar gaat de NLP coach opleiding weer een stap verder. Naast een
IANLP certificering is de opleiding ook door de NOBCO geaccrediteerd met P.E. punten.
Deze bijzondere opleiding kent, net zoals de overige opleidingen van Vidarte, het bekende
dubbele spoor: je gaat aan jouw eigen ‘coach’-attitude en aan je eigen ontwikkeling werken.
Tevens leer je een prachtige reeks nieuwe krachtige NLP-technieken die binnen coaching
het verschil maken. De opleiding kent moderne ‘multi-layer learning’ werkvormen: theorie,
methodiek(en), praktijk en reflectie.

Vooropleiding, trainers en certificaat
NLP Master Practitioner opleiding is een voorwaarde om toegelaten te worden. De keuzetraining kan ook
bestaan uit alternatieve coachspecialisaties.
De opleiding wordt verzorgd door een team van Vidarte trainers, die ieder hun specialisme inzetten.
De opleiding wordt afgesloten met het certificaat : Professioneel NLP Coach met een IANLP en NOBCO
accreditatie.
Trainers:
Diverse Vidarte-trainers
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
Accreditatie: IANLP en NOBCO
Kosten:
Zie hiervoor de bijlage van deze brochure en onze site www.vidarte.nl. De kosten zijn
incl. opleidingsmateriaal, koffie, thee. Deze opleiding is vrijgesteld van BTW.
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Programma
Het traject tot NLP Coach bestaat uit de volgende onderdelen:
A. 12 daagse Training NLP coach, 6 modules van 2 dagen .
B. Supervisie en praktijk:
Supervisiebijeenkomsten met een
supervisor, 4 dagdelen
Doe coachervaring op: ga coachen.
C. Keuzetraining. Maak een keuze uit de volgende trainingen:
Systemisch coachen,
Coachen met T.A.
mBit-coaching
TeamWerk (teamcoaching)
De keuzetraining kan ook bestaan uit alternatieve coachspecialisaties
D. Afstudeer-route:
Theorie over coaching
Reflectieverslag
Portfolio coaching
Praktijktoets coaching

12-daagse Training NLP Coach
De training bestaat uit 6 modules van 2 dagen. Onderstaand een overzicht van de modules die aan bod zullen
komen:

Module 1: Het coach proces
Inhoud:
1. Het coachgesprek
2. Het coachtraject & behandelplan
3. Het coachkader: Inhouds- en relatiecontract

Module 2: De attitude van de coach
Inhoud:
1. Werken vanuit een excellente coachhouding
2. Bewust zijn van overdracht en tegenoverdracht
3. De spiegel van de coach (mijn neurologische niveaus & mijn triggers)
(vervolg op volgende pagina)

Module 3: Het bewuste en onbewuste brein
Inhoud:
a. De werking van het brein vanuit toegepaste psychologie en de theorie van dr. Joe Dispenza.
b. Hypnotische technieken en communicatie met het onderbewuste vanuit de methodiek
van Dr. Milton Erickson.

Module 4: Advanced NLP coach skills
Inhoud:
1. NLP-technieken toepassen binnen coaching, de werking van NLP-technieken: wanneer doe ik wat?
2. Nieuwe gevorderde NLP coachtechnieken gericht op ‘groei, geluk en gezondheid.

Module 5: coaching in een breder perspectief
Inhoud:
1. Het systemische veld rondom de coachee (ijsbergmodel, systemische werkwoorden), coaching op
meerdere lagen.
2. Reflectie op coaching vanuit Transactionele Analyse: het OK-venster, de Drama driehoek en de Ego-posities
van input om de eigen plek als coach goed af te bakenen en de positionering van de coachee te herkennen.
3. Perifere coachvisie: een Integrale benadering van de vraag van de coachee. Integratie van de 3 ‘breinen’:
hoofd, hart en buik vanuit mBit.

Module 6: ik als coach
Inhoud:
1. Reflectie op het eigen (systemische) verleden: Wat heb ik nog aan te kijken wat mijn professionele coach
attitude in de weg staat?
2. Het starten van mijn coachpraktijk. Het professionele veld rond een praktijk: Kamer van Koophandel,
verzekeringen, beroepsverenigingen, boekhouding, website & marketing.
Totale studiebelasting (tenminste 192 uur);
Trainingsdagen; 24 dagdelen van 3 uur= 72 uur, lezen manual 4 uur en 24 uur voorbereiden trainingsdagen
Intervisie; Maandelijks 3 uur gedurende de opleiding (totaal 24 uur)
Supervisiebijeenkomsten; 4x bijeenkomsten gedurende de opleiding (totaal12 uur)
Coachtraject; 4 sessies van tenminste 1,5 uur per sessie met 4 verschillende externe cliënten en 5x
buddytraject van minimaal 1 uur (minimaal 29 uur)
Keuzetraining; I.O.O. (minimaal 20 uur)
Schrijven persoonlijke reflectieverslag; 4 uur
Theorie- en Praktijktoets; 1 uur voor theorie en 1,5 uur voor praktijktoets
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