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NLP Business Practitioner  
 

NLP is een zeer krachtig en concreet toepasbaar communicatiemodel. Het is een 

gedachtegoed met technieken die u helpen meer bewust te worden van uw 

mogelijkheden. Met behulp van NLP realiseert u veranderingen in uw leven, zowel 

privé als zakelijk!  

NLP geeft u inzicht in hoe u waarneemt, denkt, voelt en handelt. De methode 

wordt dan ook wel gezien als de sleutel tot inzicht, zelfkennis, verandering en 

effectieve communicatie.  

 

Investeer in uw professionele en persoonlijke 

ontwikkeling door het volgen van de NLP 

Business Practitioner.  

 

 

Waarom NLP? 

 

NLP is de techniek van de mindset en studie naar succes. De NLP opleiding is een praktische 

studie, vol ingrediënten van excellent communiceren. Tijdens de opleiding leert u een scala 

aan communicatietechnieken en krijgt u inzicht in hoe mensen waarnemen, denken en 

handelen. Het maakt u bewust van de processen die spelen binnen communicatie. Ook krijgt 

u in de NLP opleiding tools en technieken om uw communicatie met anderen succesvoller en 

flexibeler te maken.  

 

 

NLP en business, kan dat?  
 

En of dat kan! NLP is gebaseerd op wetenschappelijke kennis en modellen. NLP wordt veelal 

toegepast bij coaching, persoonsontwikkeling, persoonlijke groei, duurzame inzetbaarheid, 

maar ook bij leidinggeven en sales.  

Wij hebben de NLP Business opleiding ontwikkeld vanuit de combinatie van uw business- en 

persoonlijke ontwikkeling. Dit kunt u in onze ogen niet los van elkaar zien. We hebben een 

zakelijke focus, de opleiding is bestemd voor en wordt gegeven door mensen vanuit de 

zakelijke wereld. Technieken waar u direct en concreet wat aan heeft. Waar u meteen mee 

aan de slag kunt en u helpen slagen vooruit te maken.  

 

 

Wie gingen u voor? 
 

De opleiding is speciaal ontwikkeld voor professionals, o.a. adviseurs, consultants, 

ondernemers, projectmanagers, therapeuten, HRM-medewerkers, relatiemanagers, 

accountants, arboartsen, leidinggevenden, interim-managers en coaches die hun 

persoonlijke en professionele effectiviteit verder willen ontwikkelen in de werkcontext.  

U heeft geen speciale voorkennis nodig. De opleiding sluit naadloos aan wanneer u met of 

voor mensen werkt en effectief wilt communiceren. De opleiding wordt geheel afgestemd op 

de opleidingsvraag van de deelnemers, zonder uiteraard de kwalitatieve inhoud uit het oog 



te verliezen. Wij vinden het belangrijk dat u naast de theorie ook aandacht kunt schenken 

aan uw persoonlijke leerdoelen.  

 

Meta-programma’s 

 

Is het niet veel beter te kunnen begrijpen hoe iemand denkt? En om te weten hoe die 

denkvoorkeuren te gebruiken (of te beïnvloeden) zijn? 

De manier waarop iemand binnen een bepaalde context waarneemt, denkt en zich gedraagt 

noemen we binnen NLP “metaprogramma’s”. Dankzij de verschillende denkstijlen leren en 

communiceren mensen anders. Door hier geen rekening mee te houden, blijkt leren en 

communiceren in veel gevallen weinig effectief. Gevolg? Mislukken van projecten, ontstaan 

van irritatie of conflict, verloren gaan van investeringen, ontstaan van verloop onder 

medewerkers etc.. 

 

 

De Identity Compass® 

 

Veel (onbewuste) beslissingen worden bepaald door uw voorkeur van denkstijl. U ontdekt 

welke denkvoorkeuren u het liefst gebruikt bij ontvangen, verwerken, opslaan, 

terugvinden en zenden van informatie. Maar u ontdekt ook de denkstijlen van de ander! 

De rode draad in de NLP Business Practitioner is de kracht van taal, de metaprogramma’s 

en de Identity Compass®.  

 

 

De kracht van taal 

 

Met communicatie beïnvloeden we een ander met een vooropgezet doel. De manier waarop 

we communiceren is van groot belang, het zorgt er namelijk voor dat een doel wel of niet 

wordt behaald. Zo leert u tijdens de opleiding juist heel concreet of heel abstract te 

communiceren. Een ander voorbeeld: u zult horen welke woorden uw gesprekspartner 

uitspreekt, of juist niet.  En ook de werkwoorden en hulpwerkwoorden zullen u opvallen. 

Na het volgen van de opleiding kunt u een vertaalslag maken naar gedrag dat vanuit de 

denkstijl is ontwikkeld. Daardoor bent u ook in staat gedrag en denkstijlen van anderen te 

herkennen en daarop aan te sluiten. 

 

 

USP’s van Frame  
 

• Erkende NLP certificaten 

• Business georiënteerd 

• Persoonlijke coaching  

• Individuele huiswerkopdrachten 

• Voorbeelden en casuïstiek uit de praktijk  

• Eigen NLP  / coaching bibliotheek 

• Ervaren trainers opgeleid door Richard Bandler en John La Valle 

 

 

  



 

 

Opleidingsprogramma 

 

De inhoud van de opleiding bestaat uit 12 lesdagen, zes blokken van ieder twee dagen. 

Tijdens de blokken worden de volgende NLP technieken behandeld: 

 

Blok 1: De pijlers van NLP 

 Persoonlijke leerdoelen 

 NLP communicatiemodel 

 Werken met meta-programma’s 

 NLP vooronderstellingen  

 NLP grondhoudingen (steeds in de juiste ‘state’) 

Blok 2: De verschillende manieren van waarnemen en denken 

 Waarnemingen 

 Zintuigelijke scherpte 

 Modaliteiten 

 Submodaliteiten 

 Visual squash 

 All purpose strategy 

 Swish 

Blok 3: Verbinden maken met de ander 

 Rapport opbouwen 

 Backtracken 

 Pacing and leading in een gesprek 

 Uptime – downtime  

 Logische niveaus in communicatie van Bateson 

Blok 4: De kracht van taal 

 Milton taalmodel 

 Yes-set 

 Meta-taalmodel 

 Taalpatronen gebruiken 

 Andere vragen stellen 

Blok 5: Waarden en visie ontwikkelen 

 Posities innemen in een gesprek 

 Perceptual positions 

 Tijdlijn 

 Ankeren 

 Successtrategie en zelfsabottage 

Blok 6:  

 Herkaderen 

 Proeve van bekwaamheid 

 Certificering 

 

 

 

  



 

 

 

Uw resultaat 

 

Bij succesvol afsluiten van de NLP Business opleiding bereikt u het NLP Practitioner niveau. 

Na het volgen van de opleiding heeft u inzicht in uzelf en uw gesprekspartners. U beschikt 

over uitstekende contactuele en communicatieve vaardigheden, u heeft een hogere mate 

van persoonlijke congruentie bereikt, bent authentiek en heeft een natuurlijk impact op uw 

omgeving. U zult bedrijfsmatige resultaten bereiken zoals minder verloop, betere connectie, 

minder irritaties, meer intrinsieke motivatie en minder ‘sociaal gewenst gedrag’.  

Aan het eind van de opleiding bent u in staat om:  

• De impact van uw communicatie in te schatten en te gebruiken voor effectieve, 

overtuigende communicatie. 

• Aan te sluiten op de taal van uw gesprekspartner. 

• Onzichtbaar te beïnvloeden. 

• Succesvoller te onderhandelen.  

• Verschillende gedrag- en denkstijlen van anderen te herkennen en hierop in te 

spelen.  

• Effectiever te werken. 

 

 

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 

112 uur. Dat brengt de totale studiebelasting op 208 uur.  

 

Uw certificering 
 

De opleiding wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid en een certificering.  Het 

certificaat is geaccrediteerd door The Society of NLP van de grondlegger van NLP Richard 

Bandler. Het certificaat is twee jaar geldig en wordt op aanvraag gratis verlengd.  

 

 

Extra’s  
 

Voor deelname aan de opleiding kan er een intakegesprek met u worden gepland om uw 

doelstellingen en verwachtingen in kaart te brengen.  

Tussen de leerblokken door kan optioneel een individueel coachingsgesprek ingepland 

worden om de voortgang op individueel leerniveau te stimuleren en vast te houden. Tijdens 

de opleiding gaat u vanzelfsprekend aan de slag met uw eigen leerdoelen.  

  



 

 

 

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® ( uw meta-programma’s) 

• Syllabus, werkmap 

• Het boek ‘het ABC van NLP’ van Yoka en Dick Brouwer 

• Persoonlijke coaching, afstemming gedurende de gehele opleiding op uw leerdoelen  

• Toegang tot onze bibliotheek vol studiematerialen  

• Volledige dagverzorging 

• Erkende certificering 

• Twee trainers op een groepsgrootte van maximaal 14 personen 

 

CRKBO en NRTO geregistreerd 
 

Frame BV, NLP-opleidingscentrum, staat geregistreerd bij het Centraal Register Kort 

Beroepsonderwijs (CRKBO) en is vrijgesteld van btw.Bovendien beschikken wij over het 

NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) keurmerk.    

           

        

  
 

 



 

 

Opleidingsprogramma 2023 

 

NLP Business Practitioner  
 

Start 2 maart 2023 

Deze opleiding omvat zes blokken van twee lesdagen. 

De lesdagen zijn donderdag en vrijdag: 

Blok 1: 2 en 3 maart 2023 

Blok 2: 13 en 14 april 2023 

Blok 3: 11 en 12 mei 2023 

Blok 4: 1 en 2 juni 2023 

Blok 5: 29 en 30 juni 2023 

Blok 6: 13 en 14 juli 2023 

 

Start 28 september 2023 

Blok 1: 28 en 29 september 2023 

Blok 2: 26 en 27 oktober 2023 

Blok 3: 30 november 2023 en 1 december 2023 

Blok 4: 25 en 26 januari 2024 

Blok 5: 29 februari 2024 en 1 maart 2024 

Blok 6: 28 en 29 maart 2024 

 

NLP informatieavonden 
 

Voor veel mensen is het belangrijk om de trainers en de trainingsomgeving te kennen 

voordat ze beslissen of ze het juiste opleidingsinstituut gevonden hebben. Wat ons betreft 

kunt u kwaliteit en internationale erkenning al afvinken. Die garantie heeft u bij ons!  
Natuurlijk bieden we u ook de mogelijkheid tot kennismaking met ons en onze 

trainingslocatie.  

Daarvoor bieden we met plezier 2 mogelijkheden: een persoonlijk gesprek met een van onze 

trainers en wilt u onze opleiding echt ervaren? Dat kan! We hebben een aantal lesdagen 

gereserveerd waar u als daggast, gratis, 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. 

 

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 doien 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 om 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 snel 

op was en heel veel aanvragers 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!  

 

 

 
 

 

Waarom een Frame NLP-opleiding?  
 

Bij ons bent u aan het juiste adres wanneer u een NLP opleiding wilt volgen waar kwaliteit 

het uitgangspunt is.  

Wij blinken uit in kleinschaligheid en persoonlijke aandacht. Wij werken met kleine groepen ( 

maximaal 6-14 personen), waardoor de opleiding 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 passen bij u. 

Onze trainers zijn al jaren internationaal gecertificeerd door Richard Bandler en worden 

continue bijgeschoold én zijn steeds op de hoogte van de laatste (internationale) 

ontwikkelingen binnen NLP.  

 

Frame is aangesloten bij het Institute of Neurolinguistic Programming van de oprichter van 

NLP, Richard Bandler en heeft zich verbonden aan de daaraan verbonden kwaliteitsnormen 

en opleidingseisen. 

 

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 

kun je 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. 



 

Persoonlijke en professionele ontwikkeling 

 

Deze combinatie maakt onze NLP Business opleidingen uniek. Al jaren combineren wij onze 

brede praktijkervaring in executive coaching, teamontwikkeling, management development 

met onze NLP Business opleidingen.  

 

 

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 

 De gecertificeerde NLP Master Practitioner opleiding kan gevolgd worden nadat u de 

Practitioner opleiding behaald heeft. Deze opleiding start 7 september 2023. 

 

 

Testimonial Society of NLP  

 

John LaValle 
 

"The two trainers, Connie and Heidi, joined our international meeting of the Society of NLP 

and studied at the Charisma Enhancement Trainers Training. So they are fully licensed.  

They studied how to be a neuro-linguistic programmer themselves and mastered all the skills 

and the strategies. If you want to study the structure of success, and have the opportunity to 

meet these trainers in your own field, and have them demonstrate how successful NLP is, go 

for it!  

They will teach you with professionalism and with great enthusiasm in 12 days. And 

afterwards you’re still welcome during the SuperVISION-days they offer 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 

Ik vond het een fantastische reis. Jammer dat het afgelopen is. De reis wordt natuurlijk voortgezet. Dank jullie wel!   

Tot de master :-)          
 

Ik heb GEEN verbetervoorstellen. Ik vind jullie alle 3 als docenten geweldig, ook Michael. Michael is nog maar net begonnen als docent,  

ook hem vond ik super. Wil jullie alle drie heel hartelijk bedanken en tot de Master. Het was BRILJANT. 

 

De opleiding heeft mij heel veel gebracht en geleerd. De afwisseling tussen de docenten was fijn omdat ze ieder zichzelf meebrengen  

en je andere accenten legt. Ik vond het top. 

 

Inhoudelijk goed. Opbouw perfect. Diepgang meer dan voldoende. Bijzonder prettig qua verdeling van de dagen (2 dagen achter elkaar)  

en dan een aantal weken om "in te laten werken".  

Heel erg bedankt!          
 

Cursusmateriaal iets vernieuwen (check op taalfouten). Tempo nog iets omhoog, maar dit verschilt ook per onderwerp.  

Fijne sfeer in de groep en betrokkenheid zonder dat het therapeutisch wordt. Enorm genoten en zal er lol van hebben in de toekomst. 

 

Ik ben héél positief verrast door de rijkdom die het afgelopen NLP-half jaar heeft gebracht. In alle opzichten, inhoud/theorie,  

persoonlijke ontwikkeling, de connectie met de groep, fijne/warme/veilige docenten. De locatie (vanaf de molen) is ook echt een cadeautje, 

lunch, sfeer, top!!Ik vond de interactie met de groep heel wervelend, maar had daarbij denk ik ook geluk met de hechte groep. 

Als dit minder is, haal je er denk ik minder uit, misschien een tip. BEDANKT!!! 

 

Dank voor een onvergetelijke ervaring, alle wijze lessen & een nieuwe mindset! Als tip: denk ik dat er nog meer uit het materiaal te halen is,  

bijvoorbeeld delen van info op slides of de slides verzorgen van materiaal (kaarten etc. die gebruikt worden). Verder keep up the good work. 

Connie is NLP in alles wat ze vertelt en ziet. Speelt direct in op wat ze ziet. Theoretisch enorm breed. Rianne is NLP met alle voorbeelden  

uit het leven gegrepen met veel humor en relativering. Michael consentieus en serieus in wat hij doet, heel toegewijd. 

Echt een supergave opleiding. Veel geleerd waar ik voor mezelf veel aan heb en meeneem! Ook fijn met de combi van trainers.  
 

Materiaal mocht van mij wel digitaal, ook voor naslagwerk, ook was het moeilijk om te schrijven in een kring en op een stoel, dat kan verbeterd  

worden. 

Ik heb er zeker wat aan gehad! Bedankt daarvoor.        

Ik had graag de sheets ontvangen. Daar stonden net soms wat handige dingen op. Ik heb genoten van de opleiding.   

Tempo lag vrij hoog.          

Begeleiding tijdens oefeningen zou intensiever mogen of eerst een Demo. Was nu soms zoeken.    

De tussenperiode van 4 weken is perfect. Met twee weken is dat te snel achter elkaar.     

Geen opmerkingen. Ervaren als een fijne opleiding.        

Ga zo door! Dank voor de tijd!         
 

Het invoegen van twee losse dagen tussendoor maakte de tijd om de inhoud te verwerken voor mij i.i.g. net te kort. Die oorspronkelijke  

maand was fijner geweest. 

 

Wat een feestje was het om deze training te mogen volgen bij jullie. Een "kadootje" aan jezelf, hoorde ik van anderen. En dat is het geweest.  

Jullie hebben gezorgd voor een warm bad waarin ik veel geleerd heb. Het smaakt naar meer! 

Ik ben jullie onwijs dankbaar voor de kennis, liefde en aandacht welke jullie hebben voor de stof, groep & individu. Lekker blijven wie jullie zijn en  

doen wat jullie doen:-) 

 

Het opdelen van een blok (op verzoek van de groep) comprimeerde de stof te veel voor mij. Ik heb echt een paar weken nodig om alles te  

verwerken. Dus….niet meer hun zin geven -:) 

Zeer waardevol. Dat zouden er meer moeten doen!        
 

Bedankt voor jullie persoonlijke inzichten en kennis waarvan ik veel heb mogen leren. Jullie allen hebben de methode NLP als geen ander  

op mij kunnen overdragen. Hiervoor ben ik ontzettend dankbaar. Punt! 

 

 

 

 
 



 

 

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  

 


