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NLP Masterpractitioners
Opleiding 2017
Omschrijving
Wat is dit voor opleiding?

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) leert mensen
om hun innerlijke ervaring zo te veranderen dat ze
hun doelen bereiken.
De NLP Masterpractitioners-opleiding is na de Practitionersopleiding de volgende stap in uw professionele
ontwikkeling. U brengt uw werk met mensen naar
een dieper niveau en u komt ook zelf tot belangrijke
persoonlijke veranderingen. In dit tweede jaar van
uw NLP opleiding verdiept u zich in het veranderen
van overtuigingen en denkstijlen, het werken met de
betovering van de taal en de kunst van het modelleren. De kracht van de opleiding zoals die door het IEP
wordt gegeven, ligt in de combinatie van rationeel plus
emotioneel, van overtuiging plus vaardigheid en van
structuur plus intuïtie.

Doelstelling
Wat is het resultaat?

Globaal is het doel: nog eﬀectiever worden als professional, nog gevoeliger in uw communicatie en nog
sterker als persoon. U leert mensen om hun dieper
liggende doelen te bereiken en hun potentie te ontwikkelen. U kunt horen, zien en voelen hoe mensen
zich versterken en hoe ze zich beperken door meer of
minder bewuste overtuigingen. Via taal en afgestemde

instrumenten kunt u bewustwording en verandering
op gang brengen. U ontwikkelt uw optimale zijnstoestand als coach of begeleider: evenwicht, openheid, aandacht, verbondenheid en acceptatie. U kunt
denkstijlen waarnemen en gebruiken om uw communicatie te versterken en samenwerkingsprocessen
te verbeteren. Verder kunt u uitzonderlijke menselijke
vaardigheden bij anderen modelleren en overdragen
aan derden, wat een onderscheidend voordeel kan zijn
voor de organisatie waar u werkt.

Doelgroep
Wie nemen er deel?

Bedoeld voor mensen met minimaal een HBO-opleiding die met mensen werken: coaches, trainers, hulpverleners, adviseurs, managers en leidinggevenden.
Een door het IEP erkend NLP Practitioners-cerificaat is
een voorwaarde.

Meer informatie
Contact
•
•
•
•
•
•

E-mail: mail@iepdoc.nl
Telefoon: 024-323 08 37 (9:00 tot 15:00 uur)
Website: www.iepdoc.nl
Adres: Staringstraat 1, 6511 PC Nijmegen
Twitter: @IEPNijmegen
KvK IEP: 091274688
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Werkwijze
Hoe wordt er gewerkt?

De opleiding bestaat uit 20 of 21 trainingsdagen (afhankelijk van de gekozen keuzeworkshop) met uitleg,
praktijkdemonstraties, gestructureerde oefeningen,
supervisie en persoonlijke begeleiding. Er wordt
gewerkt in groepen van 30 tot 50 personen met 2
trainers en 1 begeleider per 6 tot 8 deelnemers. Buiten
de training zijn er huiswerkopdrachten, oefengroepbijeenkomsten (10 dagdelen) en e-learning.

Trainers
Wie geeft de training?

De training wordt gegeven door Anneke Meijer en Jaap
Hollander (beiden psycholoog). Zij worden bijgestaan
door gasttrainers Anneke Durlinger, Guus Hustinx
(metaprogramma’s), Lucas Derks (keuzeworkshop
Sociaal Panorama), Koos Wolcken en Jennet Burghard
(keuzeworkshop Verbindend Leiderschap), Robert Dilts
(keuzeworkshop nieuwe ontwikkelingen in NLP) en
Inge Land (keuzeworkshop familie-opstellingen).

Testimonials
Ervaringen van deelnemers
’Het IEP staat voor grondigheid en is zeer sterk door psychologische kennis en inzicht.’
Marie-José van Asseldonk - Dramatherapeut
’Een super-vervolg op de practitioners opleiding! Vooral
Milton-taal en woordmagie zijn in mijn werk als projectleider een waardevolle verrijking.’
Gerrit Dijkstra - Projectleider
Ik beveel deze training aan aan elke coach die zijn instrumentarium wil uitbreiden.
Ivo Geurts - Psycholoog

’Ik kan aan iedereen die open staat voor leren deze opleiding aanraden. Degelijk, professioneel en staat als een
huis door jarenlange ervaring.’
Esther van der Brandt - Dierenarts/Coach
‘Overtuigingen veranderen kan niet? Echt wel. Stap voor
stap of in één klap.’
Edith Butterman - Accountant
’Een praktische, goed opgebouwde training. Een aanrader voor iedereen die anderen wil helpen bij persoonlijke
ontwikkeling.’
Norbert Haans - Directeur P&O
’Ik zou deze training aan iedereen gunnen. Het heeft mij
persoonlijk enorm verrijkt, maar ook in de communicatie
met anderen, wie dan ook.’
Loes Kusters - Tandarts
‘Een gedegen training, waarin zelfontwikkeling hand in
hand gaat met vaardigheden in het eﬀectief begeleiden
van mensen in veranderingsprocessen.’
Coby Smeenk - HRD Adviseur/trainer/coach
‘Als je echt aan je persoonlijke ontwikkeling wilt werken,
dan is dit echt een aanrader. Onder goede begeleiding en
in een hele prettige, ontspannen sfeer.’
Jo Kremer - Trainer/coach
‘Voor een docent zeer toepasbaar. Bewust van (eigen)
gedrag en overtuiging en praktisch toepasbaar in de les.’
Dries van den Enden - Docent (HB)/Ondernemer ICT
‘Persoonlijke ontwikkeling en een andere kijk op het doen
en laten van mensen. Het vermogen gekregen om mensen
in hun kracht te helpen.’
Eddy Lieferink - Zorgcontroller
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Praktisch

Deelnamekosten

Data

Investering

•
•
•
•
•
•
•

Blok I: 9, 10 en 11 februari 2017
Blok II: 23, 24 en 25 maart 2017
Blok III: 11, 12 en 13 mei 2017
Blok IV: 22, 23 en 24 juni 2017
Blok V: 15 en 16 september 2015
Blok VI: 4 november 2017
Blok VII: 7, 8 en 9 december 2017

Keuze-workshops

Er worden 4 keuze-workshops gepland, u kunt kiezen
aan welke workshop u gaat deelnemen:
• Familie-opstellingen met Inge Land
• Sociaal Panorama met Lucas Derks
• Leiderschap, Identiteit en Visie met Koos Wolcken en
Jennet Burghard
• Workshop met Robert Dilts

€ 3.450,– inclusief lesmateriaal, koﬃe, thee en lunch,
exclusief diner en overnachting. Gespreide betaling in
drie termijnen is mogelijk. Het IEP is BTW-vrijgesteld.

Volgende mogelijkheid
Volgende opleiding

Deze Masterpractitioners-opleiding start in februari
2017. De daarop volgende start in februari 2018.

Vervolgtrainingen
Mogelijke vervolgtrainingen
•
•

MindSonar Certificatie Training.
Opleiding Provocatief Coachen.

Leren bij het IEP
Het IEP, bron van NLP in Nederland

Locatie
Waar gebeurt het?

De opleiding vindt plaats in Nijmegen of omgeving.

Erkenningen
Accreditaties
•

NVNLP

•

MFN (individuele aanvraag indienen).

•

Kan onderdeel vormen van ‘Master of Applied
Coaching’ University of Derby (UK).

Het IEP is de Nederlandse bron van NLP. Wij hebben
sinds 1981 letterlijk duizenden NLP-ers opgeleid (in
totaal trainden wij meer dan 11.000 mensen). Het IEP
combineert 30 jaar ervaring met de nieuwste ontwikkelingen in NLP. Veel IEP trainers zijn internationaal
actief. Ook na die 30 jaar wordt de opleiding nog elk
jaar bijgesteld.

Toetsing
Integratie en afronding

De toetsing bestaat uit praktijkwerk, reflectieverslag,
schriftelijke toetsen Miltontaal, woordmagie en metaprogramma’s en een modelleringsproject. Certificaat:
NLP Masterpractitioner IEP.
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Contact
•
•
•
•

E-mail: mail@iepdoc.nl
Telefoon: 024-323 08 37 (9:00 tot 15:00 uur)
Website: www.iepdoc.nl
Adres: Staringstraat 1, 6511 PC Nijmegen

