
NLP Practitioner™ 

Opleiding

Communiceer en coach met impact!



‘‘Wat een dag, DE goeroe 

Richard Bandler heeft mijn 

papiertje getekend, en DE 

beste docente ever genaamd 

Tara heeft deze overhandigd. 

En DE leukste groep weer 

even gezien en geknuffeld. 

Zeer gelukkig!’’

Jessica de Vroege, Healthcoach
bij Lifeguard & Massage
therapeut

Met NLP-technieken in je rugzak krijg je 
communicatie- en coachtechnieken die je
ondersteunen bij het bereiken van resultaten, 
waarvan je misschien eerst dacht dat deze 
niet mogelijk waren!

NLP, wat kun je daar 
nu mee?!

NLP staat voor Neuro Linguïstisch 
Programmeren en maakt gebruik van 
de kennis van de Neurowetenschap over 
hoe het brein werkt en vertaalt dit in een 
set van praktisch toepasbare technieken. 
Deze technieken gaan dus dieper (!) 
waardoor resultaten sneller binnen 
handbereik komen.



‘‘Deze tien dagen zijn 

voorbij gevlogen. Het was 

een feestje! Ik heb ook 

enorm van alles en iedereen 

genoten. Dank voor deze 

mooie ervaring en lessen 

voor het leven.’’

Ilse Stoffels, Docent Nederlands, 
Scholengemeenschap Dalton 
Voorburg

     

Je krijgt toegang tot onbewuste gedrags-
patronen waardoor communicatie soepeler 
verloopt. Je dringt als het ware eerder door
bij mensen. Het effect hiervan is dat 
gesprekken, presentaties, samenwerking, 
leidinggeven, lesgeven, coaching en 
advisering efficiënter en effectiever gaat 
lopen. Ga eens na hoeveel plezier je hiervan 
kunt hebben en de resultaten die je hiermee 
kunt behalen! 

Gedurende de opleiding ontdek je je eigen 
manier van communiceren en manier van 
doen. Je krijgt dus ook inzicht in jezelf 
waardoor een belangrijk bijeffect van de 
opleiding is, dat je je ontwikkelt als persoon 
en groeit als mens.Je wordt tevens vaardiger 
in het communiceren met andere communi-
catiestijlen. Je leert de basisvaardigheden van 
coaching en je wint aan overtuigingskracht.

NLP gaat in feite over leiderschap over jezelf, 
in de samenwerking met anderen en ook 
om uitdagende situaties, die op je pad 
komen, de baas te kunnen blijven.



Voor wie?

De NLP-opleiding kan door iedereen 
gevolgd worden en is voor iedereen 
te gebruiken in het dagelijks leven. 
Communicatie en samenwerken 
doe je immers zowel op je werk als 
privé. Je krijgt vaardigheden erbij 
waarmee je effectiever en efficiënter 
kunt communiceren.
 
Met name voor leidinggevenden, 
managers, coaches, trainers, docenten, 
consultants, coördinatoren, verkopers, 
ouders en iedereen die in zijn leven 
soepeler wil communiceren, zijn de 
vaardigheden van NLP een verrijking 
in vele opzichten.

Hoe verloopt de training?

De trainingsbijeenkomsten vinden plaats 
op tien dagen van 9.00 tot 17.00 uur; 
7 donderdagen en 3 zaterdagen van september 
tot half december 2019. Op deze wijze is de 
stof stap voor stap te leren en tegelijkertijd 
te integreren in het dagelijkse werk- en 
privéleven. 

Tijdens de bijeenkomsten worden de 
NLP-technieken uitgelegd aan de hand van 
praktijkcases en leer je ze toepassen door 
middel van praktische oefeningen. Daarnaast 
wordt aangeraden om gedurende de opleiding 
aan intervisie te doen, zodat je klaar bent om 
de technieken in je eigen (werk)situatie toe 
te passen. 

Op de laatste dag, zaterdag 14 december 
2019 wordt de opleiding afgesloten met 
een examen (theorie en praktijk). 



Prijs & Inschrijving

De prijs bedraagt ¤ 2.495 en is vrijgesteld van BTW. Dit is 
inclusief het internationale erkende certificaat van The Society 
of NLP/Richard Bandler, een uitgebreide syllabus, hand-outs 
van elke bijeenkomst en drankjes gedurende de training. 

•   Inschrijving kun je doen door het inschrijfformulier 
in te vullen op de website, zie deze link of door een 
e-mail te sturen  aan info@nlperception.com waarbij 
je automatisch akkoord gaat met de Algemene 
Voorwaarden van NLperception en Sportception, 
welke hier te vinden zijn.

Locatie

Op de prachtige groene vlakte, 
tussen Den Haag en Gouda, tussen 
Leiden en Zoetermeer, ligt Golfbaan 
Bentwoud, Boslaan 3, in Benthuizen, 
waar op de eerste verdieping de 
opleiding wordt gegeven. Je bent 
echt even weg uit je dagelijkse route. 
Het is gratis parkeren. 
Zie: www.golfbaanbentwoud.nl

https://www.nlperception.com/inschrijfformulier/
https://www.nlperception.com/NLperception_Sportception_Algemene_Voorwaarden_080218.pdf


Waarom deze opleiding?

•  Focus op de praktische toepassing en plezier
•  Kies voor het origineel! Wij zijn getraind 

en erkend door Dr. Richard Bandler, 
mede-grondlegger en bedenker van NLP.  
Uw certificaat wordt persoonlijk ondertekend 
door Dr. Richard Bandler zelf!

•  Wij werken met kleine groepen zodat er ruimte
is voor persoonlijke aandacht in een plezierige,
veilige omgeving.

Eerst kennismaken?

Je bent van harte welkom om eerst 
kennis te maken met de trainer Tara Dik. 

Bel naar: 06-45482861 of stuur een 
mail naar: info@nlperception.com voor 
een persoonlijke afspraak!

Data

De lestijden op donderdag
en zaterdag zijn van
9.00 – 17.00 uur. 

2019

 Zaterdag 21 september

Donderdag 26 september

Donderdag 3 oktober

Donderdag 10 oktober

Donderdag 17 oktober

Zaterdag 2 november

Donderdag 7 november

Donderdag 14 november

Donderdag 28 november

Zaterdag 14 december examen



Trainer
Drs. Tara Dik

Tara is Communicatiewetenschapper,
internationaal gecertificeerd NLP 
trainer (The Society of NLP), 
Oplossingsgericht Coach/Docent, 
Trainer Time Line Therapy® en
getraind in Systemische Opstellingen. 
Als zelfstandig ondernemer van 
Sportception en NLPerception 
verzorgt zij (bedrijfs)trainingen 
en –coaching op het gebied van 
NLP, Leiderschap, Mental Coaching 
en Vitaliteit. Naast mensen uit 
het bedrijfsleven coacht zij ook 
particulieren en (top)sporters.



NLPerception
Tara Dik

www.nlperception.com 
E-mail: info@nlperception.com
Tel: 06-45482861V
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‘‘De beste investering die je voor jezelf 

en/of je bedrijf kan doen deze nlp cursus. 

In 10 weken tijd, op een zeer leuke manier,

ontzettend veel geleerd.’’ 

Beppie Vermeulen   

     

‘‘Tara is a very enthusiastic, talented and 

inspiring NLP trainer and coach. It has been 

a pleasure to work with her!’’

Madelon Schoemaker, Abacaxi Bedrijfstrainingen, 
Coaching en HR interim management


