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 Neuro Linguïstisch Programmeren  

Lifepoint NLP-Masterpractitioneropleiding 
 

De NLP-Masteropleiding is duidelijk gericht op de praktijk, op het leven van alledag, 

maar wel met een nieuwe dimensie aan je leven, doordat je een ware reis naar de 

Master in jezelf gaat maken. 

NLP wordt daarmee nog meer dan een krachtige en bruikbare techniek: het wordt 

een nieuwe levenshouding, aangeleerd met kernpatronen, metaprogramma’s, 

modelleren en met nog zo veel meer.... 

Zwemmen in het diepe heb je geleerd in de NLP-Practitioneropleiding. In de 

vervolgopleiding, de Masters, ga jij alles wat je aan kennis en inzichten hebt 

verworven verder uitdiepen. Het wordt een duik in het diepere diepe. 

“Er zijn geen obstakels op het spirituele pad, obstakels zijn het pad.” 

- Anonieme Boeddhistische spreuk 

 

Doelstellingen van Lifepoint zijn: 

 verdieping van het NLP-basismateriaal (hogere logische niveaus);  

 integratie van practitioner-technieken (combinatie van NLP-bouwstenen);  

 onbewuste competentie (bekwaam in hanteren van processen);  

 ontwikkelen van eigen visie vanuit identiteit en missie.  

 

Wat bereik je met deze opleiding:  

Tijdens deze opleiding maak je kennis met de gebruiksaanwijzing van jezelf en 

anderen. Op indringende wijze leer je, al genietend, de allernieuwste vaardigheden 

van een NLP-Master Practitioner, naar de laatste inzichten in de communicatie en 

psychologie:  

 meer innerlijke rust;  

 meer zelfvertrouwen;  

 zelfkennis, zodat je je nog meer kunt verbeteren in privé en werk;  
 overtuigingskracht ; 

 meer verkoopkracht;  

 kennis hoe je jezelf en anderen motiveert;  
 het vergroten van persoonlijke kracht; 

 authentieke kracht en persoonlijk leiderschap;  

 het ontdekken van eigen waarden en missie. 

 

Speciale onderdelen 

Er wordt naast de gewone NLP-training gewerkt met creatieve werkvormen. 

Waaronder, tekenen, geleid intern proces, en braingym. Ter ondersteuning van je 

houdingsdoelen. 

Daarnaast is er een tweedaagse: Familieopstelling.  

 

Oefengroep 

Je oefent weer tien dagdelen in een oefengroep. 

 

http://www.newlifepoint.nl/


 

 
Cella van der Staak +31(0)6 - 24568581    Copyright 2018 
Vicus 17 6661 TH     Elst (Gld) NL   email: lifepoint@newlifepoint.nl   www.newlifepoint.nl 

 

Modelleringsproject 

Je kiest een doelvermogen dat je graag wilt leren, en dat je aan anderen wilt 

overdragen. In het najaar modelleer je één of meer experts van buiten de 

opleidingsgroep en maakt hier een verslag van. 

 

Tijdsinvestering 

Trainingsdagen: 18 dagen.  

Oefengroepsbijeenkomsten: 5 dagen (10 dagdelen). 

Literatuurstudie: 2 dagen (geschatte tijdsinvestering). 

Modelleringsproject: 3 dagen (geschatte tijdsinvestering) 

 

Programmatijden 

09.30 uur tot 10.00 uur – Binnenlopen, koffie en thee staan klaar. 

10.00 uur tot 18.00 uur – Dagprogramma (waarin koffie-, thee- en lunchpauze). 

Verplichte literatuur 

De verplichte literatuur voor de opleiding bestaat uit: 

- Het boek ’Voorbij je eigen wijze’ over Metaprogramma’s (Anneke Durlinger en Guus 

Hustinx) 

- Syllabus NLP-Masterpractitioners LifePoint. 

 

Toetsing 

De opleiding wordt afgerond met een toetsing. Deze toetsing omvat de volgende 

onderdelen: 

 Verslag modelleringsproject. 

 Metamodel-interview-interpretatie inleveren van twee casuïstieken. 

 Evaluatie van praktijkwerk ter plekke (NLP-gesprek op 

Masterpractitionersniveau met een cliënt, door loting bepaald). 

 

Herkansing 

Mocht iemand de toetsing onverhoopt de eerste keer niet halen, dan wordt hem of 

haar een herkansing aangeboden. De herkansing wordt op een vaste datum 

gehouden. Deze data wordt tijdens het examen bekendgemaakt. 

 

Bestemd voor 

NLP-Practitioners met een erkend certificaat. 

 

Deelnamekosten 

Bij schriftelijke aanmelding vóór “zie agenda”  kost de opleiding € “zie tarieven”  

Na deze datum wordt het officiële bedrag in rekening gebracht. (Dit bedrag is 

exclusief +/- € 50,- voor lesmateriaal en kopieerkosten). 

 

Locatie:  

New LifePoint, Vicus 17  6661 TH Elst. 
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De eindtermen zijn onder te brengen in drie leergebieden:  

1. KENNIS en INZICHT in processen en structuren.  

2. VAARDIGHEID in technieken en processen.  

3. Congruente HOUDING/ATTITUDE.  

 

INZICHTDOELEN:  

A. Principe en techniek van modelleren (welke stappen en welke onderdelen);  

B. Kernpatronen;   

C. Principe en functie van belemmerende overtuigingen (structuur van de 

overtuiging);  

D. Functie en betekenis van metaprogramma’s;  

E. Principe en structuur van loslaten van belemmeringen boven/op/naast de tijdslijn 

(tijdslijntechnieken);  

F. Inzicht in taalpatronen, de structuur van taal;  

G. Het onbewuste bewust maken. 

 

VAARDIGHEIDSDOELEN:  

A. Het uitvoeren van een modelleerproces (leerling/meester/coach);  

B. Het ontdekken en hanteren van de structuur van de overtuiging ; 

C. Metaprogramma’s “horen” bij mensen en hierop kunnen aansluiten/sturen;  

D. Het toepassen van enkele master-verandertechnieken op overtuigingsniveau:  

 Veranderingstechniek ‘Reframing op de levenslijn’; 

 Veranderingstechniek ‘Het hoefijzer’ (fysiologie en submodaliteiten); 

 Veranderingstechniek ‘Reïmprinting’; 

 Veranderingstechniek ‘Het resonantiepatroon’; 

 Veranderingstechniek ‘Remodelling’; 

 Veranderingstechniek ‘Vergeving geven’. 

E. Kunnen herkennen en gebruiken van taalpatronen in communicatie;  

(metamodel, miltonmodel, doelen formuleren en sleight of mouth-patronen).  

 

HOUDINGSDOELEN:  

A. Het blijk geven van integratie van NLP-vooronderstellingen;  

B. Uitgaan van een ecologische benadering naar mensen/processen;  

C. Principes en technieken betrekken op zowel zichzelf als anderen;  

D. Bewust van eigen “overtredingen” in generalisaties, vervormingen en weglatingen 

binnen een bepaalde context;  

E. Streven naar congruentie als coach: een coach zijn voor zichzelf en anderen, met 

flexibiliteit, creativiteit en verantwoordelijkheid;  

F. Zelfreflectie: bewust zijn van eigen blokkades, projecties en patronen;  

G. Blijk geven van integratie van logische niveaus, bewust worden van eigen 

identiteit, missie en visie en dit congruent presenteren. 
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Neuro Linguïstisch Programmeren 

Opleiding NLP-Master-Practitioner 

Inschrijfformulier   

  

 

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

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

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

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

 

 

 

Ik schrijf me in voor de opleiding NLP-Master-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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