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Doel

De NLP Summit is een 5 daags programma waarbij je echt leert NLP goed te ‘pakken’, dus goed te

begrijpen, verwoorden, toepassen en uit te leggen. Het neusje van de NLP zalm, waarbij het vooral gaat

over het ‘leven’ van principes van NLP. Richard Bandler zei: “NLP begint bij een houding van

nieuwsgierigheid en bereid zijn om te experimenteren, vertaald in een structuur waar een reeks

technieken uit voortkomen”. Hoe wordt je echt (onbewust) bekwaam in NLP waardoor je de beweging

kunt maken van de NLP attitude naar de NLP modellen en principes. Daarnaast stellen we je in staat om

de relatie tussen attitude, modellen en de NLP technieken echt te begrijpen.

De NLP Summit maakt deel uit van de opleiding tot internationaal NLP trainer en is uiteraard ook los te

volgen. Deelnemers volgen de opleiding tot NLP trainer of willen nog beter (dan ze al doen) worden in

NLP. 

INHOUD

De NLP Summit kent 3 grote bewegingen:

1.Het Waarom achter NLP

Simon Sinek zei het al: always start with the WHY. Dat gaan we in de NLP summit ook doen. 

     - Hoe pas ik NLP principes toe om mijn missie, verlangen of hartenwens vorm te geven? 

     - Wat is de essentie van de NLP vooronderstellingen en hoe leef ik die?

     - Wie ben ik en hoe geef ik daar congruent uiting aan?

2.Het WHAT van de belangrijkste NLP principes

     - Wat zijn de NLP vooronderstellingen, waar komen ze vandaan en wat betekenen ze?

     - Wat is de hoogste chunk van NLP technieken en principes?

     - Hoe beweeg ik door het veld van ‘matching’ en ‘chunking’? Op welke manier pas ik daarbij ankeren

        en herkaderen toe?

3.Het HOE van de NLP toepassingen

     - Hoe vertaal ik praktijkervaringen naar de structuur en essentie van NLP?

     - Hoe leg ik verbinding tussen NLP en een concrete situatie uit mijn leven?

     - Hoe pas ik NLP toe in moeilijke situaties en hoe vertaal ik NLP naar mijn professie?



"Stap in de arena en daag jezelf uit om een kei te worden in 

de sturingsmechanismen van NLP"

 Peter Dalmeijer (trainer en directeur van Vidarte)
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Met gemak voor een groep staan

Trainen, opleiden en presenteren is een vak. Trainen en Presenteren met NLP biedt een (inter)actief en

speels programma voor zowel trainers, opleiders en presentatoren. Aan het einde van de training ben je in

staat om op een boeiende en indringende manier inzichten en vaardigheden over te dragen op anderen.

Zodanig dat de boodschap met een maximaal effect binnenkomt bij jouw doelgroep.

Trainen en Presenteren mét NLP?

Het NLP element zit ‘m in deze training in de werkvormen. NLP is een krachtige communicatiemethodiek

en die passen we hier toe op het werken met groepen als trainer of presentator. Hoe zorg ik voor

groepsrapport, hoe zet ik een helder kader neer, hoe hanteer ik (metaforische en hypnotische) taalpatronen

en zintuiglijke werkvormen, hoe communiceer ik mijn visie en missie, en hoe breng ik mensen in beweging

en geef ik ze een ervaring mee? Wie ben ik als trainer en wat zend ik (onbedoeld) mee? Hoe gebruik ik

mijzelf als belangrijkste leermiddel? NLP kennis is geen vereiste om deel te kunnen nemen. De training

biedt voor iedere deelnemer veel nieuwe inzichten en vaardigheden in het werken met groepen. Je gaat je

eigen stijl ontwikkelen vanuit je persoonlijke kracht. 

www.vidarte.nl - info@vidarte.nl

De NLP Summit is ontwikkeld in 2020. Vanuit een vraag en verlangen heeft Peter Dalmeijer deze speciale training

ontwikkeld en vormgegeven. In de video op onze website vidarte.nl legt hij uit waarom en wat je mag verwachten.

Ben jij Onbewust Bekwaam in het beheersen van NLP? Dat is wat de ‘Summit’ toevoegt aan NLP Master Practitioners.

Deze 5 daagse training ‘NLP-op-topniveau’ is in eerste instantie ontwikkeld voor Trainers-in-opleiding die leren NLP

tot in de puntjes te beheersen.

Werk jij samen, met mensen en wil je meer uit jezelf halen in je rol als creator, inspirator of innovator, dan is deze NLP

Summit een prachtige kans voor jou.

De NLP Summit brengt je naar het summum-niveau van het beheersen van NLP.



Aanwezigheidscriteria en integratiedag

De NLP Summit kent geen integratie- of toetsingsdag. De cursist dient minimaal 90% van de totale

opleidingstijd aanwezig te zijn geweest en de opdrachten voldaan hebben.

Dat betekent dat een cursist voor deze opleiding maximaal 2 dagdelen mag missen. De gemiste opdracht

wordt dan op een ander moment ingehaald. 

Kwalificatie/diploma

De opleiding wordt afgesloten met het Vidarte deelname certificaat ‘NLP SUMMIT”. 

Dit certificaat verklaart dat de deelnemer heeft deelgenomen aan het programma en de opdrachten met

goed gevolg afgelegd heeft. Samen met andere deelcertificaten vormt de NLP Summit een onderdeel van

de opleiding tot NLP Trainer/Post HBO Trainer.

 

Trainer:     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.

Lengte opleiding en studiebelasting

De opleiding bestaat uit 10 dagdelen van 3 uur. De tijdsinvestering naast de opleidingsdagen bestaat uit

20 uur voor de voorbereiding en uitvoering van opdrachten. Tenslotte studie van literatuur uit de manual,

gemiddeld 12 uur. 

Niveau

De NLP Summit is een vervolgopleiding. Cursisten worden toegelaten wanneer ze gecertificeerd zijn als

NLP Practitioner of de NLP Summit volgen in het kader van de NLP Trainer/Post HBO trainer opleiding. De

kern dit opleidingsprogramma is de essentie van NLP, het gemak waarmee men NLP kennis en

vaardigheden kan (leren) demonstreren en de attitude van een NLP professional. We bekijken naar NLP

vanuit andere invalshoeken, methodieken of modellen. Wat maakt NLP uniek en waarom werkt het?
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Prijs van de opleiding

De kosten voor de opleiding zijn inclusief:

     - Opleidingsmateriaal

     - Koffie/thee

Deze opleiding is vrijgesteld van BTW.  


