
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NLP Practitioner plus 
De opleiding NLP Practitioner maakt veel los, is 
helend en leuk. Deelnemers verheugen zich altijd 
weer op de volgende bijeenkomst. Ze zijn blij en 
gemotiveerd om verder te leren en de groep 
weer te zien. Dat lijkt ons een goed teken. 
 

Wat gebeurt er allemaal? 
Alle ervaring die je in eerdere levensjaren hebt 
opgedaan draag je met je mee. Vele ervaringen 
heb je niet meer bewust paraat maar zijn er wel. 
Sommige van die ervaringen sturen je nog steeds 
in een bepaalde richting. Terwijl jij je afvraagt 
hoe dat nou toch mogelijk is. Je wilt namelijk heel 
iets anders dan wat je nu doet.  
 

NLP Practitioner Plus 

Wat is NLP 
Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) is een leer 
die in de jaren 70 werd ontwikkeld. Vandaag de 
dag wordt NLP op uiteenlopende gebieden 
toegepast. NLP bestudeert bijvoorbeeld het 
gedrag van mensen die succesvol zijn. Succes in 
hun baan, relaties of op andere terreinen. Wat je in 

je leven doet wordt bepaald door hoe je met 
jezelf communiceert. Het is deze 
communicatie die grotendeels de kwaliteit 
van je leven bepaalt. Succesvolle mensen 
communiceren zeer efficiënt en helder met 
zichzelf en hun omgeving. Met andere 
woorden:  
succes kan worden aangeleerd! 
 

Voor wie/resultaat 
 
• Zakenmensen worden  
  succesvoller 
 
• Leerkrachten zien nieuwe wegen 

 om leerlingen te motiveren 
 
• Ouders optimaliseren de 

communicatie met hun kind 
 
• Prettigere omgang met je 

medemens 
 

• Inzicht en beïnvloeding op  
 een natuurlijke manier! 

 
De groep  bestaat uit ongeveer vijftien 
mensen. 
 
Je krijgt ruimschoots de mogelijkheid om de 
aangeboden NLP leerstof onder deskundige 
begeleiding te oefenen.  
 
Certificering 
De opleiding wordt afgesloten met een leuk  
certificeringprogramma. Paul van der Velde is 
een internationaal gecertificeerde trainer.  
 
Onze manier van trainen respecteert jouw 
individualiteit volledig. 
 

Open communicatie! 
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Je gaat dan ook een stuk bewuster leven en 
opnieuw genieten, ook van de kleine dingen. 
 
Zomaar even een voorbeeld uit eerdere 
opleidingen. 
Iemand dacht dat ze geen groepsmens was. 
Ze kwam steeds gespannen naar de 
opleiding toe, tot de derde dag. Een 
vroegere ervaring zat nog in de weg. Met een 
leuke en doeltreffende oefening zorgde ze 
ervoor dat ze er geen last meer van heeft. Vier 
weken later werd ze onverwacht gevraagd 
de trouwakte voor te lezen bij het huwelijk van 
een vriendin. Zonder na te hoeven denken of 
stil te staan bij al dan niet rood worden door 
eventuele schaamte, deed ze het. Ze staat nu 
zelfs voor groepen te praten. 
 
 

Waarom de Practitioner Plus? 
 
Omdat de meeste NLP-opleidingen zich 
beperken tot de trainingsdagen en soms 
een oefengroep tussendoor. 
 
Deze Practitioner naast de trainingsdagen 
het volgend Plus-pakket omvat: 
 
• Drie individuele coachsessies van 45 

minuten 
 
• Persoonlijk ontwikkelprofiel op basis van 

persoonlijkheidstest, incl. talententest 
 
• 4 aanvullende thema-avonden met 

aandacht voor Systemisch werk, 
Mindfulness, Spiritualiteit, Transactionele 
Analyse etc. 

 
• Feedback middels een mooi digitaal 

platform  
 
• Een online-leeromgeving met digitaal 

werkboek waarbij je je eigen 
ontwikkeling in kaart kunt brengen en 
ervaringen kunt delen met anderen 

 
• Intervisiebijeenkomsten tussen de 

trainingsdagen 
 
• Een uitgebreid digitaal NLP-werkboek 

en NLP-handboek. 

 

Theorie en oefening 
De cursusdagen bestaan uit korte delen theorie. 
Deze wordt onmiddellijk toegepast in een 
oefening. Je oefent in drietallen, zodat je de 
oefening observeert, ondergaat en uitvoert. Het 
uiteindelijke resultaat is de correcte uitvoering 
van de oefeningen.  
 
Prettige bijkomstigheden zijn: 
• Dat jij een onderwerp uit je leven kunt 

veranderen als je een oefening ondergaat 
  

• Dat de ander jouw persoonlijke issue of 
inhoud niet hoeft te weten. 



      

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NLP leert methoden aan om succesvol te functioneren 
op ieder denkbaar terrein, zoals bijvoorbeeld: 

Nieuwste kennis over het brein 
 

Zelfvertrouwen ontwikkelen en behouden 

De wereld begrijpen vanuit verschillende 
perspectieven 
 

Stoppen met ongewenste gewoontes 

Inkomen creëren dat bij je past 

Je doelen bereiken 

Succesvol zijn in alle vormen van 
onderhandelen, de gewenste resultaten 
bereiken in een win/win context 

Krachtige motivaties in jezelf en anderen 
aanboren, je gaat je (onbewuste) 
potentieel gebruiken 

Vrij en blij zijn! 
 

Snel en goed contact opbouwen met je 
omgeving 

Herkennen en ontwikkelen van de non-
verbale communicatie 

Betere relaties opbouwen en in stand 
houden 

Beperkende overtuigingen omvormen 
tot overtuigingen die je succes brengen 

Verbeterde zelfkennis en zelfbegrip, je 
zult geconcentreerd blijven op de 
essentie van je leven 

De veranderende wereld begrijpen en 
op in kunnen spelen 

De opleiding wordt gegeven door Lizelotte Wijn & Paul van der Velde 

We hebben de nieuwste kennis over ons brein en hoe de 
neurologische paden worden aangelegd in de practitioner 
verwerkt.  
 
In onze NLP Practitioner Plus lijkt het alsof alles wat met 
onzichtbare inkt geschreven staat helder wordt. Je gaat 
bewuster leven en opnieuw genieten.  
 
Van veel ervaringen uit je eerdere levensjaren ben je je niet 
meer bewust, maar ze zijn er nog wel. Sommige ervaringen 
sturen je in een gewenste en sommige in een ongewenste 
richting. Deze patronen leer je herkennen om meer richting te 
geven aan je denken, doen en voelen. 
 

Wil jij ook….. 
 

tijd aan jezelf besteden en stilstaan bij wat je belangrijk 
vindt? 

meer sturing geven aan je communicatie? 

een nieuwe uitdaging aangaan en je richting bepalen? 

bepaalde voornemens nu eindelijk eens opvolgen en 
weet je nog niet hoe? 

je bewuster worden van de dingen waar je goed in bent? 

meer uit je leven halen dan dat je nu ervaart? 

veranderingen kunnen ervaren als de gewoonste zaak? 

werken aan je eigen ontwikkeling in een prettige en veilige 
omgeving?….  
 
dan is de NLP practitioner Plus zeker iets voor jou! 
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Tijdsbestek 
De opleiding NLP Practitioner plus  
duurt 16 dagen.  

Een dag duurt van 09:30 tot ongeveer 
17:00 uur, met daarin pauzes voor 
koffie/thee en een lunchpauze. 
 
Investering 

Je wordt een meester van je eigen 
gedrag, gewoontes en conditioneringen. 
De deelnameprijs voor open inschrijving 
bedraagt € 3350,- vrij van B.T.W. In dit 
bedrag zijn deelname, cursusmateriaal, 
lunches, koffie/thee en frisdranken 
inbegrepen. 
 
Vragen? 
Bel gerust naar 0252 518 537 of stuur een  
e-mail: paul@globaledutainment.nl  
  

Wij vinden deze drie variabelen belangrijk om 
een goede opleiding te geven: 
 

1e Integriteit / respect 
2e Empathie 
3e Veiligheid, openheid en durf 

Global Edutainment 
Wilsonweg 6 
2182 LR  Hillegom 
0252 - 518 537 / 06 - 5439 8521         
www.globaledutainment.nl 

Emo-Ratio 
Emmaplein 12 
2014 VA Haarlem 
06 - 25 40 47 72 
www.emo-ratio.nl 

Je kunt je hier inschrijven 


