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NLP Business Master Practitioner
De opleiding is een verdere verdieping in communicatie, persoonlijke ontwikkeling en
leiderschap. In de NLP Business Practitioner opleiding heeft u de gereedschappen leren kennen.
U heeft de potentiële kracht van de instrumenten en de mogelijkheden ontdekt. In de NLP
Business Master opleiding gaan we verder, laten we de tools en de toepassing beklijven en leert u
de instrumenten als van zelf toe te passen. Onze deelnemers zijn ambitieuze professionals.
Adviseurs, coaches en managers werkzaam in het bedrijfsleven, overheid of nonprofitorganisaties. Onze trainers hebben minimaal vijf jaar ervaring in het verzorgen van NLPopleidingen.
Daar waar we in de Practitioner stopten, gaan we in de Master
verder!
Frame is aangesloten bij het Institute of Neurolinguistic
Programming van de oprichter van NLP, Richard Bandler.

We hebben ons verbonden aan de geldende kwaliteitsnormen en opleidingseisen.

Excellent en persoonsgericht communiceren
Of het nu gaat om coachingsgesprekken, relaties verdiepen, aan de onderhandelingstafel zitten
binnen het management of bestuur of verkoopgesprekken voeren, in onze Business Master
opleiding leren we u om de NLP technieken in gesprekken in te bouwen zonder dat de ontvanger
dat bewust merkt. Het gaat om het masteren van uw professionele skills, zodat u steeds
effectiever kunt communiceren.
Voor ambitieuze professionals die hun persoonlijke effectiviteit en communicatieve kracht willen
vergroten.
Na de Business Master opleiding kunt u uzelf beter profileren. De communicatie naar anderen zal
duidelijker verlopen. U kunt geïnspireerd leiding geven aan uzelf en anderen. Er ontstaat een
ontspannen balans tussen werk en privé. U kunt goed voor uzelf opkomen door precies te vragen
wat u wilt. U doet wat echt belangrijk voor u is en het belangrijkste, u hebt plezier in alles wat u
doet.

Voorbereiding
Met de deelnemers plannen we voor de start een persoonlijk gesprek waarin de leerdoelen
besproken worden. Uiteraard ontvangt iedere deelnemer een syllabus, waarin alle
achtergronden, technieken en oefeningen beschreven staan.
Tijdens de opleiding worden aanvullend boeken, films en informatiebronnen aangeboden,
passend bij uw leerdoel en uw leerstijl. Tussen de blokken door verwachten we dat u de
praktijkopdrachten maakt, de literatuur leest en het aangeboden beeldmateriaal bekijkt. Het
lesprogramma is in grote lijnen vastgelegd. Uiteraard houden we rekening met geformuleerde
leerdoelen.

De deelnemers ontvangen, voor zover ze deze nog niet hebben, een Identity Compass®. Een
volledige rapportage waarin uw persoonlijke meta-programma’s inzichtelijk worden gemaakt.

Waarom de NLP Business Master?
De zevende eigenschap van goed leiderschap (Stephen Covey) is het scherp houden van de zaag,
ofwel blijf jezelf onwikkelen en houd je scherp. Dat doet u met het volgen van de NLP Business
Master opleiding.
De opleiding is als beroepsopleiding erkend door het CRKBO en ook het UWV heeft met Frame
een scholingsovereenkomst gesloten. Frame is bovendien ook aangesloten bij de NRTO (de
Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). Na het met goed gevolg doorlopen van de
opleiding ontvangt u het internationaal erkende NLP certificaat, afgegeven door The Society of
NLP. Ondertekend door de grondlegger zelf: dr. Richard Bandler. Uw trainer is Connie Keurentjes
(internationaal gecertificeerd en gelicenseerd NLP Master en trainer), zij wordt op thema’s
bijgestaan door gespecialiseerde gastdocenten.

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit
en professionaliteit

Frame BV (NLP-opleidingscentrum) bezit het NRTO-keurmerk. Dit
keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche.
Door het NRTO-keurmerk kunt u ervan uitgaan dat wij voldoen aan hoge kwaliteitseisen op
het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening,
professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke,
externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het
NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding
(NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer
informatie http://www.nrto.nl/keurmerk.

Waarom een Frame NLP-opleiding?
Bij ons bent u aan het juiste adres wanneer u een NLP opleiding wilt volgen waar de kwaliteit in
alles wat we doen ons uitgangspunt is. Wij blinken uit in kleinschaligheid en persoonlijke
aandacht. Wij werken met kleine groepen, waardoor de training altijd intensief, persoonlijk en
heel doeltreffend is. U leert uw gedrag anders in te zetten door inzichten te verkrijgen en
vaardigheden aan te leren. Dus geen trucjes en regels die niet bij u passen!
Onze trainers zijn internationaal gecertificeerd, worden continue bijgeschoold én zijn steeds op
de hoogte van de laatste (internationale) ontwikkelingen binnen NLP.

Gratis lesdag?
Wilt u graag als daggast een lesdag meemaken? Dat kan! We hebben een aantal lesdagen
gereserveerd waar u als daggast een hele dag mee mag leren en oefenen.
Spreekt dit u aan, neem dan contact met ons op, zodat we een datum en tijdstip met u
kunnen bespreken.

Inhoud van de opleiding

Opleidingsblok 1 Design human engineering
 Vaststellen van de leerdoelen van de deelnemers
 Opfris van de NLP Practitioner
 Het verbinden van Practitioners-technieken
 Strategieën in meta-programma’s
 Design human engineering
 Veranderen van disfunctionele strategieën
Opleidingsblok 2 Onzichtbaar beïnvloeden
 Milton taal, de verdieping
 Analoge markering
 Stapelen van vooronderstellingen
 Indirecte en directe trance
 Werken met metaforen in zakelijke omgeving
 Hypnotisch taalgebruik
 Demonstratie gebruik van hypnose
Opleidingsblok 3 Professioneel coachen en leidinggeven
 Werken met overtuigingen
 Visual squash, werken met delen
 Ankeren
 Walt Disney strategie
 Modelleren
 De tijd voor je laten werken middels timeline
Opleidingsblok 4 Presenteren en storytelling
 De stappen van storytelling
 Gebruik maken van ‘Oeps’ momenten in het leven
 Nestedloops
 Groepsrapport
 Yes-set
Opleidingsblok 5 Systemisch werken
 Werken met opstellingen
 De drie wetten van balans
 Sociaal panorama
 Clean space
 Herkennen van systeemdynamiek
Opleidingsblok 6 Afstuderen



Verbinden Practitioner en Master
Persoonlijke examenopdrachten

De NLP Business Master Practitioner opleiding
De opleiding bestaat uit zes blokken van 2 aaneengesloten dagen, namelijk donderdag en vrijdag.
We starten om 10.00 uur en eindigen rond 17.00 uur. Elk blok heeft een thema, zoals in grote
lijnen beschreven in het programma.

Uw studiebelasting
De opleiding bestaat uit twaalf lesdagen, verdeeld over zes blokken van twee dagen. De
studieduur bedraagt ca. zes maanden. De studiebelasting bedraagt 96 uur.
Voor zelfstudie, bestudering literatuur en praktijkopdrachten moet u rekening houden met
133 uur. Dat brengt de totale studiebelasting op 229 uur.

De opleidingslocatie
De opleiding wordt verzorgd in een unieke locatie, namelijk korenmolen De Hoop,
Schoutenlaan 25, 4854 AV Bavel:

De kosten
De kosten voor de opleiding bedragen € 3.350,-- (vrijgesteld van btw)

Inclusief:
•
•
•
•
•

De Identity Compass (voor zover u die nog niet heeft)
Syllabus, werkmap
Persoonlijke coaching, afstemming gedurende de gehele opleiding op uw leerdoelen
Volledige dagverzorging
Door The Society of NLP erkende certificering
Een groepsgrootte van minimaal 6 en maximaal 14 personen

Opleidingsprogramma 2023
Start 7 september 2023
De opleidingsdagen zijn donderdag en vrijdag.
Blok 1: 7 en 8 september 2023
Blok 2: 5 en 6 oktober 2023
Blok 3: 2 en 3 november 2023
Blok 4: 7 en 8 december 2023
Blok 5: 11 en 12 januari 2024
Blok 6: 1 en 2 februari 2024

Nog meer workshops en opleidingen
Naast de NLP Practitioner opleiding bieden we diverse workshops, opleidingen en trainingen
aan. Zoals:
 Systemisch werken
 Werken met meta-programma’s, toegevoegde waarde van Identity Compass
 Solliciteren met NLP

STAP-budget: ontvang € 1.000,-- korting
Het STAP-budget is een subsidie van de overheid voor scholing. Het is een bedrag van
maximaal € 1.000,-- dat je één keer per jaar kunt gebruiken. STAP staat voor Stimulering
ArbeidsmarktPositie.

STAP-scholingsregister
Al onze opleidingen staan in het STAP-scholingsregister en voor elke opleiding kunt u een
STAP-budget aanvragen.

Wanneer komt u in aanmerking voor een STAP-budget?
U kunt een STAP-budget aanvragen als u:
 Dit jaar (2023) nog geen STAP-budget hebt gekregen;
 U ouder bent dan 18 jaar;
 U geen AOW ontvangt;
 U EU-burger of familielid van een EU-burger bent;
 U in de periode van 27 maandan vóór de aanvraag tenminste zes maanden
verzekerd bent voor de volksverzekeringen.

Wanneer aanvragen?
De aanvraag moet minimaal 4 weken voordat de opleiding start worden ingediend

STAP aanmeldingsbewijs
Om de aanvraag bij het UWV te kunnen doen hebt u een STAP-aanmeldingsbewijs nodig van
NLP Opleidingscentrum (Frame BV). Als u zich aanmeldt voor de opleiding of een optie
daarop neemt, sturen we u het aanmeldingsbewijs per e-mail toe.

Wat zijn de aanvraagtermijnen in 2023?
In 2023 kunt u op de volgende data vanaf 10.00 uur via het UWV STAP-portaal een vraag
indienen (DigiD noodzakelijk!). Let op: er is per aanvraagperiode een beperkt budget
beschikbaar, zorg er daarom voor dat u vanaf 10.00 uur probeert in te loggen. De
aanvraagtermijnen in 2023 zijn:
Van 2 januari t/m 28 februari: de opleiding moet dan in de periode vanaf 30 januari t/m 31
mei starten;
Van 1 maart t/m 30 april: de opleiding moet dan in de periode vanaf 1 mei t/m 2 juli starten;
Van 1 mei t/m 2 juli: de opleiding moet dan in de periode vanaf 29 mei t/m 30 september
starten;
Van 3 juli t/m 3 september: de opleiding moet dan in de periode vanaf 31 juli t/m 30
november starten;
Van 4 september t/m 31 oktober: de opleiding moet dan in de periode vanaf 02 oktober t/m
31 januari 2024 starten;
Van 01 november t/m 31 december: de opleiding moet dan in de periode vanaf 29 november
t/m 31 maart 2024 starten.
Wordt uw aanvraag afgekeurd? Dan moet u wachten op de volgende aanvraagtermijn. U
kunt maar één keer per jaar een STAP-budget aanvragen.

LET OP: in 2022 bleek dat per aanvraagperiode het beschikbare budget heel erg
snel op was en heel veel aanvragers daarom teleurgesteld werden. Zorg dat u alles
bij de hand hebt en zodra het kan probeert in te loggen!

Gelukt?
Als uw aanvraag is goedgekeurd, melden we u definitief aan voor deelname aan de
opleiding, wij factureren € 1.000,-- bij het UWV en het restant bij u (of uw werkgever).

Niet gelukt?
Is het toch niet gelukt en is uw aanvraag afgewezen? Misschien is er nog een kans bij de
volgende aanvraagperiode!

Testimonial Society of NLP
John LaValle
"The trainer, Connie, joined our international meeting of the Society of NLP and studied at the
Charisma Enhancement Trainers Training. So she is fully licensed.
She studied how to be a neuro-linguistic programmer themselve and mastered all the skills
and the strategies. If you want to study the structure of success, and have the opportunity to
meet this trainer in your own field, and have her demonstrate how successful NLP is, go for it!
She will teach you with professionalism and with great enthusiasm in 12 days. And
afterwards you’re still welcome during the SuperVISION-days she offers you throughout the
year.
As Dr. Richard Bandler would say ‘Move on, do your best, and then do better!’
I hope to meet you personally on many NLP occasion - John LaValle, President of The Society
of NLP™

Een greep uit de reacties van onze deelnemers
Er staat aangegeven dat het hoogste cijfer dat gegeven kan worden een 9 is. Echter dan zou ik de opleiding, verzorging en kennis van
de trainers te kort doen. Kortom,'n geweldige opleiding.
Prima, inspirerende opleiding! Top!
Goed programma en goede aansluiting met de diverse achtergronden van de studenten.
Genoten van de opleiding van alle facetten. Wat een verrijking!
Ga zo door!
Het is een cadeautje voor jezelf.

Misschien wat meer huiswerk tussentijds. Feedback op reflectie. De combinatie theorie en praktijk is echt top.
Ik heb met ontzettend veel plezier deelgenomen en heel veel geleerd. Vooral de sfeer vond ik heel aangenaam. Met dank aan jou Connie.
Ontzettend genoten en veel geleerd! Dank jullie wel. Tip: mogelijk meer feedback op (intervisie)opdracht.
Fantastisch hoe jullie op iedereen persoonlijk reageren. Ik was daar soms zoekende in, en dat lag aan mij. Heel goed hoe jullie dat doen.
Het was een mooie reis en fijn dat er intervisiemomenten blijven en ik als daggast kon aansluiten. Tip: duidelijker aangeven wat de
huiswerkopdrachten zijn en wat er mee te doen!
Geen! Alleen dankbaar voor de begeleiding, kennis en ervaringen.

Meer weten?
We hebben ons best gedaan om de brochure zo volledig mogelijk te maken.
Heeft u een vraag, of mist u iets? Aarzel dan niet om met ons contact op te nemen via
onderstaande mogelijkheden. We horen graag van u.
076-5084915
info@nlp-opleidingscentrum.nl

