- OPLEIDER IN LEVENSKUNST -

Persoonlijke groei en professionele ontwikkeling in één

Brochure

NLP PRACTITIONER +
OPLEIDING

SYSTEMISCH COAC

VIDARTE - INFO@VIDARTE.NL - WWW.VIDARTE.NL - 073-6440936

Brochure opleiding NLP Practitioner +

Doel
- Kennismaken met de principes en methodologie van NLP.
- Toepassen van NLP Practitioner technieken (combinatie van NLP bouwstenen).
- Verwerven van competentie binnen communicatieprocessen.
- Inzicht en ervaring opdoen in het coachen met NLP-principes
- Kennis van begrippen NLP en deze herkennen in de praktijk.
- De principes van systemisch werk en opstellingen kennen.
Je leert een coach te zijn voor jezelf en anderen:
Jouw persoonlijke groei en professionele ontwikkeling gaan hierin hand in hand. NLP geeft je een reeks excellente
communicatie skills en Systemisch Werk geeft je inzicht in de oorsprong van anderen en jezelf : je wortels en je
wezen en staat volledig in dienst van jou, dat maakt de opleiding vernieuwend en uniek.
NLP, Neuro Linguïstisch Programmeren, leert je effectieve tools over de ‘vorm’ van de inter-menselijke en intramenselijke communicatie.

Niveau
Deze NLP Practitioner plus opleiding van Vidarte heeft een HBO opleidingsniveau en is toelaatbaar voor cursisten
met een MBO, HBO of WO vooropleiding. Kandidaten die geen MBO-vooropleiding, of HBO denkniveau hebben,
kunnen na een individuele mondelinge intake alsnog toegelaten worden tot de opleiding.
Twee vormen
We bieden deze opleiding aan in een 18 daagse en 14 daagse variant.
De 18 daagse opleiding bestaat uit 36 dagdelen (van 3 uur) training in Villa Vidarte met medecursisten. De
theorie wordt uitgelegd, daarna volgen demonstraties en vervolgens ga je oefenen met je medecursisten.
Optioneel kun je kiezen voor een pakket e-learning (zie hieronder) ter ondersteuning van deze opleiding.
De 14 daagse opleiding bestaat uit 28 dagdelen (van 3 uur) training in Villa Vidarte met medecursisten. De
opleiding wordt aangevuld met 10 blokken e-learning van 3 uur. Je krijgt toegang tot het pakket video's over
theorie, demonstraties en oefeningen die je thuis op je eigen moment bestudeert.
Lengte opleiding en studiebelasting
De opleiding bestaat uit 28 of 36 dagdelen van 3 uur training in de villa en voor de 14 daagse 10 blokken e-learning
van 3 uur. De tijdsinvestering naast de opleidingsdagen bestaat uit een reeks oefenavonden/-dagen, gemiddeld 10
dagdelen. Tenslotte studie van literatuur uit de manual, gemiddeld 20 uur.
Aanwezigheidscriteria en integratiedagen
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.

Brochure opleiding NLP Practitioner +

Cursisten die meer dan 8 dagdelen gemist hebben, kunnen niet deelnemen aan de integratiedagen en ontvangen
dan ook geen certificaat. De opleiding wordt afgesloten met een praktijkopdracht. De integratiedagen worden
eventueel bijgewoond door een externe waarnemer.
De kandidaat die tijdens de integratiedagen niet voldoet aan de praktijkopdracht, wordt aan het eind van de dag
nogmaals in staat gesteld de praktijkopdracht uit te voeren.
De opdracht wordt dan eerst met de kandidaat doorgenomen. Tevens krijgt de kandidaat advies over hoe de
onderdelen die onvoldoende zijn, te verbeteren. Is deze praktijkopdracht weer onvoldoende, dan is er nog één
gelegenheid om op een onderling af te spreken dag en tijdstip opnieuw de praktijkopdracht uit te voeren.

Kwalificatie/diploma
Deze opleiding duurt ongeveer 8 maanden. Het traject wordt afgesloten met het internationaal erkende certificaat
NLP Practitioner.
Je persoonlijke groei wordt beoordeeld aan de hand van jouw eigen groeiproces. De professionele ontwikkeling
wordt beoordeeld aan de hand van de toepassing van NLP technieken en systemische vormen binnen je eigen
werkveld of beroep.
Accreditatie
Deze opleiding is geaccrediteerd bij:
- De NVNLP: Nederlandse vereniging van NLP
- De IANLP: International Association for NLP
Prijs van de opleiding
De totale kosten voor deze opleiding zijn inclusief:
- Opleidingsmateriaal
- E-learning module (afhankelijk je keuze voor de 18 daagse of 14 daagse opleiding)
- Het boek “De NLP coach als inspirator”
- Het NLP spel
- Koffie/thee
Deze opleiding is vrijgesteld van BTW.

Trainers: Diverse NLP Trainers van Vidarte
Yvonne Stams (voor het onderdeel Systemisch werken)
Tijden: De opleidingsdagen beginnen om 10.00 uur en eindigen om 17.00 uur.
De uitzondering hierop is de vrijdagopleiding, deze start om 10.00 en eindigt om 21.30 uur.
Data:
In de bijlage van deze brochure vind je de data van de opleiding. ook vind je deze op de website.
Kosten: Zie de bijlage van deze brochure en onze website.

"NLP is een prachtige methodiek waardoor jouw professionele
communicatieve vaardigheden groeien. Tevens ontwikkel ook je
potentiële kwaliteiten, twee-in-een dus!"
Karin Lammers (trainers van Vidarte)

investeer in Jouw persoonlijke groei en professionele communicatie
Of je nu adviseert, discussieert, instrueert, leiding geeft, coacht of uiting geeft aan je emoties; de kwaliteit van
communiceren is altijd van belang. Maar om uit te vinden of jouw communicatie zijn doel bereikt, moet je de reactie
van de ander kunnen ‘lezen’. De NLP Practitioner +opleiding biedt daarvoor de tools, zoals:
• Het kennen en herkennen van eigen gedragspatronen.
• Het zien van een verband tussen jouw manier van communiceren en de gevolgen hiervan bij anderen.
• Het eigen maken van krachtige technieken die je opnieuw leren kijken naar je eigen leven en dat van anderen.
Wat leer je in de opleiding NLP Practitioner +?
De NLP Practitioner + opleiding is een unieke opleiding die volledig recht doet aan dat waar Vidarte voor staat: La
Vida en El Arte. De opleiding vult de eerder opgedane kennis aan met dingen als het kennen en herkennen van
eigen gedragspatronen, het zien van een verband tussen jouw manier van communiceren en de gevolgen hiervan
bij anderen, en het eigen maken van krachtige technieken die je opnieuw leren kijken naar je eigen leven en dat van
anderen.
Deze opleiding geeft je een reeks excellente communicatie skills. Daarnaast geeft de introductie in Systemisch Werk
je inzicht in de oorsprong van anderen en jezelf: je wortels en je wezen! Beide methodieken staan in dienst van jou,
dat maakt de opleiding vernieuwend en uniek.
Nog niet helemaal zeker of je een hele NLP opleiding wil doen? Dan bieden wij ook de NLP Technician opleiding
aan. Voor meer informatie, neem even contact met ons op.
Inhoud van de opleiding
Internationaal erkende trainers zorgen voor ondersteuning en persoonlijke feedback. De volgende items zullen
tijdens de NLP Practitioner +opleiding worden behandeld:
• Vooronderstellingen en basisprincipes van NLP.
• Een coachmodel en de neurologische niveaus.
• Zintuiglijke waarneming & rapport (contact maken).
• Subjectieve waarneming en sub-modaliteiten.
• Doelen, kaders en strategieën.
• Taalpatronen: metamodel & Milton model.
• Ankeren, herkaderen en tijdlijnen.
• Interventies en technieken: delen, tijdlijnen en de helende beweging.
• Systemisch werken; je eigen systemische bedding en de systemische werkwoorden.
Naast de opleidingsmanual ontvang je in het begin van je opleiding het boek “De NLP Coach als Inspirator” van
Peter Dalmeijer en het NLP-spel. Tevens leer door NLP jezelf beter kennen en krijg je tools en technieken om je
doelen te bereiken. Je wordt zeker en krachtig in je communicatie. Je doorbreekt belemmerende patronen en
emoties. Je optimaliseert je ‘performance’ en ontwikkelt je als mens en professional.kkel jezelf als professional
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