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Neuro Linguïstisch Programmeren  

Lifepoint NLP-Practitioner  
 
 
Elk jaar gaat New Lifepoint, onderdeel van Centrum Lifepoint, van start met de  
NLP-Practitioneropleiding.  
 
Wat is NLP 
Op school hebben we praktische zaken, zoals geschiedenis, aardrijkskunde en wiskunde geleerd, maar we 
hebben niet veel geleerd over “hoe we ons goed kunnen voelen” of “hoe we geweldige relaties kunnen 
opbouwen”. Hiervoor kunnen we NLP-technieken gebruiken. 
NLP is een methode die een aantal technieken omvat waarmee je onder andere: 

 leert om beter (effectiever) met jezelf (en andere mensen) te communiceren; 

 ontdekt hoe je overkomt bij anderen en wat de (onbewuste) sturing is achter je handelen en je 
gedrag; 

 leert hoe je je doelen nog succesvoller kunt bereiken, door gebruik te maken van bv 
modelleringtechnieken; 
…….... én je leert hoe je hiermee anderen kunt helpen.  

NLP is dus een instrument dat je inzicht geeft in je sterke kanten en je gedrag en het stelt je in staat om al 
je kwaliteiten, inzichten en energie te gebruiken, om doelen te stellen en te bereiken, om effectief te 
werken en te communiceren! 
 
Waar staan de Letters NLP voor 
      Neuro                 Linguïstiek         Programmeren 

                                   
 
Neuro  
We nemen de wereld om ons heen waar via onze zintuigen (neurologisch proces).  
De gevonden informatie slaan we op in de vorm van beelden, geluiden, gevoelens, geuren en smaken. Op 
basis hiervan creëren we allemaal ons eigen unieke model van de wereld.  

 
Linguïstisch  
Onze ervaringen die gevormd worden door en opgeslagen liggen in dit wereldmodel, krijgen betekenis op 
het moment dat we ze in taal omzetten. NLP helpt ons begrijpen hoe we via taal ons denken, gevoel en 
gedrag beïnvloeden.  
 
Programmeren  
Onze interne processen hebben een structuur, waarin een bepaalde opeenvolging te onderscheiden is. De 
kunst is steeds de best werkende strategie te gebruiken bij het realiseren van het doel dat we ons gesteld 
hebben. Hierdoor vergroten we onze flexibiliteit, keuzemogelijkheden en effectiviteit.  
 
Opleidingsdata 
De NLP-Practitioneropleiding bestaat uit 2 moduleblokken van drie dagen: donderdag, vrijdag en zaterdag  
En 5 blokken van 2 dagen per maand:   
 
Moduleblok     Datum zie website   

Blok 1 :    

 Blok 2 :    

 Blok 3 :    

 Blok 4 :    

 Blok 5 :    

 Blok 6 :    

 Blok 7: 

http://www.newlifepoint.nl/
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Programmatijden 
09.00 uur tot 9.30 uur – Binnenlopen, koffie en thee staan klaar. 
09,30 uur tot 20.00 uur op lange vrijdag (waarin koffie-, thee- , lunch- en avondpauze). 
09.30 uur tot 18.00 uur – bij normaal Dagprogramma (waarin koffie-, thee- en lunchpauze). 
 
Studiebelasting  
De jaaropleiding bestaat uit 37 dagdelen van (gem 3,5 uur).  
Oefenen met je intervisiegroep, tijdsinvestering gemiddeld 10 dagdelen. ( 1 dagdeel is 2,5 uur). 
Bestuderen behandelde stof, tijdsinvestering gemiddeld 20 uur. 
 
Locatie 
Centrum LifePoint, Vicus 17, 6661 TH Elst (Westeraam) 
Telefoonnummer: 0481-350705 
Email: lifepoint@lifepoint.nl 
Website: www.newlifepoint.nl  of www.lifepoint.nl 
 
Toetsing  
Gedurende de opleiding wordt de theorie getoetst door middel van open vragen die je thuis rustig kunt 
beantwoorden en een meerkeuzetoets tijdens de oefendag. De opleiding wordt afgesloten met een 
praktijkexamen, waarna een certificaat wordt uitgereikt volgens de eisen van de NVNLP en de Global 
Trainer and Consultancy Community. Deelnemers zijn dan gecertificeerd NLP-Practitioner. 

De duur van het examen is 2 dagdelen. Het examen wordt bijgewoond door een externe waarnemer.  
 
Kosten 
De kosten voor de NLP-Practitioneropleiding, die start op zie website, zijn voor 2019 € 2.500.- excl 21% 
btw. 
Dit bedrag is inclusief cursusmateriaal en exclusief lunches (zelf brood meenemen), Centrum LifePoint 
zorgt voor soep en/ of salade, (kruiden)thee en koffie.  

 

Toelatingseisen 
Je bent geïnteresseerd in NLP, persoonlijke ontwikkeling en bewustwording; 
Je bent nieuwsgierig en staat open voor persoonlijke feedback; 
Je bent bereid om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen groeiproces; 
Je hebt min. MBO denk- en werkniveau als specifieke vooropleiding nodig. 
 
Groepsgrootte en begeleiding 
Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen de aandacht krijgt die hij/ zij nodig heeft. Daardoor bestaat in 
ons Centrum een groep uit maximaal 8 personen. Deze groepen worden begeleid door een coach/trainer 
en, afhankelijk van het aantal deelnemers, door een ervaren begeleider. 
 
Intervisiegroepen 
Tussen de trainingsblokken wordt in groepen gewerkt aan opdrachten om het geleerde “in de spieren” te 
krijgen. Deze intervisiegroepen maken deel uit van de opleiding. 
We adviseren je ook om de behandelde stof na elk blok te bestuderen, zodat je eventuele vragen in het 
volgende blok kunt stellen.  
 
Individuele begeleiding 
Het is binnen Centrum LifePoint mogelijk om je, buiten de trainingsdagen om, in te schrijven voor 
persoonlijke therapie- of coachsessies. In deze sessies werk je met een psycholoog /coach aan je 
persoonlijke vragen of individuele doelen. 

De kosten hiervan vallen buiten de opleidingskosten. Ze worden meestal wel vergoed door de ziektekosten 
verzekeraars, als je aanvullend bent verzekerd. 
 
Aanpak 
De aanpak van New LifePoint kenmerkt zich door de begrippen: vrijheid, betrouwbaarheid, kwaliteit, 
deskundigheid, veiligheid en het op een respectvolle wijze omgaan met de behoeften en de vraag van alle 

betrokkenen. 
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Neuro Linguïstisch Programmeren 

Opleiding NLP-Practitioner 
Inschrijfformulier   

 
 
 

Naam: …………………………………………. Voornaam: ………………..……………………….. 

Adres: ……………………………………….. .. Postcode: …………………..………………………. 

Woonplaats: …………………………………. Telefoon: ……………………………………………. 

E-mail: …………………………………………. Geboortedatum: ………………………………….. 
 
 

 
Ik schrijf me in voor de opleiding NLP-Practitioner van --------- en kies voor: 
 

◊ Betaling in 1 maal € 2.875,-  ( 5% korting op € 3.025,- ) (prijs 2019) 

◊ Betaling in 2 gelijke termijnen à € 1.500,- 

◊ Betaling in 7 gelijke termijnen à €  435,- 

 
Bij betaling in termijnen wordt éénmalig € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. 
 

Eventueel factuuradres:   ………………………………………………………….. 

      ………………………………………………………….. 

      ………………………………………………………….. 

 
 
 

Zodra met de opleiding is gestart, is alleen in zeer uitzonderlijke gevallen restitutie van de 
opleidingskosten of een gedeelte daarvan mogelijk. 
 

 
Plaats: …………………………………………. Datum: ………………………………………………. 
 

Handtekening: ……………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
Dit formulier s.v.p. ondertekend opsturen naar: 
Centrum LifePoint, 
Vicus 17 

6661 TH Elst 
lifepoint@newlifepoint.nl/ of  lifepoint@lifepoint.nl  
 

Na ontvangst van je aanmelding ontvang je de bevestiging van ons per post. 
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