
NLP Master Practitioner™ 

Opleiding

Meesterschap in NLP brengt
Leiderschap in Communicatie



‘‘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

Waarom doen wij mensen 
wat wij doen? 

Wat motiveert mij? Wat drijft mij en anderen? 
Het zijn onze waarden die aangeven wat 
wij belangrijk vinden en waar we energie in 
stoppen en van krijgen. Waarden spelen een 
belangrijke rol in de keuzes die we maken 
en ook geeft het inzicht in mogelijke 
conflicterende situaties.
Hoe wij de informatie uit onze omgeving 
filteren wordt vooral bepaald door onze 
metaprogramma’s; een filtersysteem dat 
voor een belangrijk deel onze persoonlijkheid 
bepaalt. Inzicht in de combinatie meta-
programma’s, waarden en overtuigingen 
geven inzicht in hoe mensen intrinsiek te 
motiveren. En het verdiept jezelf inzicht. 



In de NLP Master
Practitioner leer je:

• Doelgericht te communiceren door in 
elke situatie gewenste staten op te 
roepen bij je jezelf, cliënten en publiek

• Ontwikkelen van grotere emotionele 
flexibiliteit 

• Je eigen uitdagingen en krachten beter
te identificeren waardoor je doelen
gaat stellen vanuit passie en kracht

• Metaprogramma’s actief te herkennen 
en benutten in bijvoorbeeld coaching,
job-profiling, sollicitaties, verkoop etc.

• Je overtuigingskracht te vergroten

• Vastgeroeste overtuigingen los te maken 
en krachtige strategieën daarvoor 
in de plaats te installeren

• Persoonlijke waarden op te vragen en 
congruent aan deze waarden doelen 
te stellen voor het creëren van balans 
in het leven

• Mensen uit negatieve, vaste staten te 
halen en richting actiegerichte en 
succesvolle paden van succes te begeleiden

• Leren van trance inducties en -technieken 
en deze effectief te gebruiken om
succesvolle verandering in te zetten

• De taal van de overeenstemming 
(Milton taal) leren toe te passen in 
conversaties, veranderingstrajecten 
en motivatie speeches

• Meester worden in het doorvragen 
(Metamodel) om zo snel tot de kern te 
komen voor precieze communicatie

• Het proces van modelleren onder de knie 
te krijgen om succesvolle strategieën 
en vaardigheden over te nemen en toe 
te passen in eigen leven

• Opvragen van strategieën, ontwerpen 
en installeren van nieuwe strategieën 
zodat je steeds effectiever wordt in je 
denken en gedrag

• Ontwikkel jezelf als veranderingscoach, 
leider en professionele communicator



Voor wie?

Deze NLP Master Practitioner 
opleiding is de vervolgopleiding 
van de NLP Practitioner opleiding. 

De NLP Master Practitioner opleiding 
kan door iedereen gevolgd worden 
die een internationaal gecertificeerd 
NLP Practitioner certificaat heeft 
behaald en dit kan aantonen.

Hoe verloopt de training?

In 10 volle avonden en 5 zaterdagen met
‘Best Lessons Ever’ leer je alles wat er 
voor nodig is om zo effectief mogelijk te 
communiceren in elke situatie. Tevens ga 
jezelf een proces van positieve verandering 
in en leer je tegelijkertijd om anderen – 
waar gewenst – mee te nemen in een 
veranderingsproces op weg naar persoonlijke 
groei. Dit wordt bewerkstelligd doordat de 
overdracht van theorie en het onderlinge 
oefenen van de technieken in de praktijk, 
zich telkens afwisselen.



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



Data

De lestijden op de maandag
zijn van 18.15 uur – 22.15 uur.

De lestijden op de zaterdag
zijn van 9.00 – 17.00 uur.

2018/2019

17 sept 2018 

22 sept 2018

1 oktober 2018

15 oktober 2018

29 oktober 2018

3 november 2018

12 november 2018

26 november 2018

10 december 2018

15 december 2018 

14 januari 2019

19 januari 2019

28 januari 2019

11 februari 2019

16 februari 2019
(Praktijk Examen)

Maandag 

Zaterdag

Maandag 

Maandag 

Maandag 

Zaterdag 

Maandag 

Maandag 

Maandag 

Zaterdag 

Maandag 

Zaterdag 

Maandag

Maandag 

Zaterdag 

Waarom deze opleiding?

• Focus op praktische toepassing
• Kleine groepen waardoor er ruimte is voor

persoonlijke aandacht
• Dicht bij de bron: de trainer is getraind door

co-founder van NLP, Dr. Richard Bandler, 
van wie je een originele handtekening op 
het certificaat krijgt



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.

Assistent-Trainer
Helene van Dijk 

Helene van Dijk is een ervaren manager 
uit het bedrijfsleven. Zij was leidinggevende 
bij verschillende opleidingscentra. 
Helene is een internationaal gecertificeerd 
NLP Master Practioner bij de ABNLP 
en Crucial Conversations trainer. 
Helene is NLP-coach, verzorgt 
bedrijfstrainingen CC, 1ste dag 
verzuimgesprekken en is assistent 
trainer NLP bij NLperception.



NLPerception
Tara Dik

www.nlperception.com 
E-mail: info@nlperception.com
Tel: 06-45482861V
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Eerst kennismaken?

Indien u nog niet bekend bent met NLperception en/of 
de trainer(s) en u wilt graag kennismaken, neem dan 
gerust telefonisch of per e-mail contact op voor 
informatie of een persoonlijke afspraak! 

U bent tevens van harte welkom op een van de 
kennismakingsavonden zoals vermeld op de website.

“Nu heb ik Tara ook als NLP trainer en daar 

schittert ze door een heldere en duidelijke 

weergave van de stof. Ze maakt daarbij 

gebruik van veel voorbeelden, verhalen, 

filmpjes, liedjes en andere media. Ze is ook 

niet bang om haar eigen verhalen te delen 

met de klas en dat maakt de drempel 

tussen trainer en cursist lekker laag”.

Rutger Putter, Technical Consultant at Centric


