NLP Master Informatieblad

IM-Pact Opleidingen stelt zich als doel om de cursist te begeleiden naar het toepassen van NLP
technieken uitgaande van eigen ervaringen, eigen ontwikkelingen en het bereiken van persoonlijke
doelen. IM-Pact Opleidingen verwacht in de resultaten van de opleiding terug te vinden:
professionaliteit, doelgerichtheid, leren van eigen beperkingen en successen, ecologie en
persoonlijke verdieping.
Certificaat
De opleiding leidt tot het internationaal erkende certificaat NLP Master Practitioner.
Dit geeft de mogelijkheid om:
• Als coach een eigen praktijk te starten.
• Sturing in eigen ontwikkeling.
• Lid te worden van de Nederlandse Vereniging van NLP (NvNLP)
• Aan te sluiten bij de NOBCO
• Vrijstelling te verkrijgen voor opleidingen waar NLP (communicatie) een onderdeel van de
opleiding vormt.
• Opleidingen te volgen waar NLP Master Practitioner als voorwaarde wordt gesteld
• Zich als Top Sport Coach te vestigen
• Communicatie vaardigheden op topniveau te onderbouwen
Doelstelling
De doelstellingen voor de NLP Master Practitioner opleiding zijn:
- Kennis maken met de NLP principes en methodiek
- Toepassen van NLP kennis passend binnen de NLP Master Practitioner Opleiding
- Persoonlijke effectiviteit (het bereiken van doelen aan de hand van eigen ontwikkelplan)
- Competentie verwerving binnen communicatieprocessen.
- Zelfreflectie: patroonherkenning, blokkades, projecties, oordelen.
- Kennis omtrent veranderprocessen gebaseerd op overtuigingen en criteria
- Zelfmanagement
- Eigen leersysteem analyseren
- Modellering
- Ontwikkeling persoonlijk referentie kader
- Grenzen verruimen en hanteren

In de NLP Master Practitioner Opleiding wordt behandeld:
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•
•
•
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ethiek
Fair Witness
Mindmapping
Modelleren
Metaprogramma’s
Linguïstische vaardigheden, Vraagtechnieken
Emoties
Criteria
Grenzen
Logische niveaus
Verwachtingen
Processen
Tijdlijnen
Overtuigingen

Opleidings Niveau.
De NLP opleiding heeft een HBO opleidingsniveau
Toelating
Cursisten in het bezit van een NLP Practitioner certificaat van een NVNLP, of andere internationaal
erkend, aangesloten instituut worden toegelaten.
Studie belasting
De studie betreft 18 dagen (36 dagdelen). De trainingstijden zijn van 10:00 tot 17:00. IM-Pact
origaniseert NLP oefenavonden van 2 uur voor intergratie en oefen mogelijkheden.
Naast de opleidingsdagen wordt van de cursisten verwacht in groepen de theorie en oefeningen door
te nemen, om vervolgens NLP in de praktijk te gebruiken. Dit vergt minimaal 10 dagdelen.
Voor de certificering dient een schriftelijk eindwerk (modelling) te worden opgeleverd. Dit neemt
gemiddeld 20 uur in beslag.
Voorbereiding voor de certificering vergt gemiddeld 25 uur.
Certificering
Om aan het examen deel te kunnen nemen dient het schriftelijk eindwerk (de modelling) 14 dagen
voor de certificering te zijn ingediend.
De certificering bevat zowel NLP Practitioner als NLP Master -theorie en –praktijk en vindt plaats
tijdens 2 aanéénsluitende dagen bestaande uit:
- Modelleringsverslag
- Identiteits ontwikkeling
- Integratie oefeningen waarbij de ontwikkeling die door de opleiding is ontstaan wordt
geïntegreerd

Studiemateriaal
Het studiemateriaal van IMpact Opleidingen bestaat uit de opleidingssyllabus
waarin is opgenomen:
- Theorie
- Opdrachten
- Technieken
- Aanvullende opleidingsmaterialen.
Er is geen aanvullend studiemateriaal noodzakelijk
Inbegrepen
- Tijdens de opleiding is koffie, thee en water inbegrepen.
- Tussentijdse evaluatie ten aanzien van het persoonlijk voortgangsproces.
Ter voorgebereiding van het examen wordt verwacht dat de cursist de metafoor ter
evaluatie aanlevert. Aan de hand hiervan krijgt elke cursist persoonlijke feed-back van de
trainers.
- De certificerings kosten
- Locatie kosten

Aanmelding en Facturatie:
Bij inschrijving ontvangt de cursist/opdrachtgever per e-mail een directe bevestiging. Daarbij wordt
dit document, de algemen voorwaarden en de inschrijving toegezonden. Per post volgt een
bevestiging van de inschrijving (contract) vergezeld van de trainingsagenda en.
De curstist/opdrachtgever wordt bekend verondersteld met de algemene voorwaarden die bij
aanmelding via de website automatisch wordt toegezonden.

Vertrouwelijkheid.
IM-Pact Opleidingen behandeld alle informatie vertrouwelijk. Tijdens deze dag kan men middels een
informatie formulier aangeven of men de nieuwsbrief wenst te ontvangen.
Klachtenprocedure
Conform IM-Pact Opleidingen zoals vermeld op de website: www.impactopleidingen.nl, footersectie,
klachtenprocedure
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IM-Pact Opleidingen is aangesloten bij de NvNLP, CRKBO (CPION), NVCC en NBVH. Op al onze producten zijn de algemene voorwaarden
van toepassing.

