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ER IS VEEL POSITIEFS GEBEURD. WAARBIJ 
NLP EEN HEEL ERG GROTE ROL SPEELT. 
ONTZETTEND BOEIEND EN HEEL ERG FIJN OM 
BIJ JOU DE NLP TE DOEN! Martine, HRM manager

Deze opleiding tot erkend coach geeft je binnen 1,5 jaar 
alle vaardigheden en inzichten, om snelle en effectieve 
resultaten te bereiken bij cliënten of medewerkers.

OPLEIDING TOT PROFESSIONEEL NLP COACH
Tijdens deze opleiding leer je hoe mensen kracht en 
zelfvertrouwen uit zichzelf halen en zich motiveren om 
concrete doelen te realiseren, angsten te overwinnen en 
positief te veranderen.

Deze opleiding is geschikt voor leidinggevenden, coaches 
met of zonder ervaring, en iedereen die geïnteresseerd is in 
hoe het menselijk brein functioneert en wil weten welke rol 
ons onderbewuste speelt.

NLP PRACTITIONER + NLP MASTER OPLEIDING
De opleiding is een gecombineerde NLP Practitioner en NLP 
Master opleiding, aangevuld met extra coachvaardigheden 
uit de training Vakbekwaam Coach.

Als NLP coach gebruikt je technieken, methoden en 
inzichten uit Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP).

KRACHTIGE, SNELWERKENDE METHODEN
Wil je oplossingsgericht coachen met oog voor de cliënt, 
dan geeft deze opleiding geeft je krachtige, snelwerkende 
methoden:

• Snel inzicht in drijfveren en motivatie van ons handelen 
• Het beste uit jezelf en de ander naar boven halen
• Hulpbronnen activeren voor blijvend resultaat 
• Doorbreken van ongewenste (gedrags)patronen 

KLEINE GROEPEN EN PERSOONLIJKE AANDACHT
Op Koers werkt met een positieve en praktische aanpak: 
“Weten wat iemand wil - Coachen naar succes - Gebruik van 
eigen kracht”.

• kleine groepen van maximaal 12 personen 
• extra persoonlijke aandacht voor de deelnemers 
• gedreven, enthousiaste trainers met ruime ervaring 
• sfeervolle en inspirerende trainingslocatie aan het water 
•   int. erkend certifi caat van NLP Society, Richard Bandler
Je gebruikt het geleerde direct in de praktijk.

SCHIJF JE IN EN ONTVANG 200+ WERKMETHODEN
Zie www.opkoers.info voor inschrijven, investering, 
korting, bonus en data van de NLP Coach opleiding.

Let op: Als erkend NLP coach bereik 
je snelle en effectieve resultaten

trainer

NAAST GOEDE HANDVATTEN EN TECHNIEKEN DIE IK IN MIJN 
WERK HEEL GOED KAN TOEPASSEN, WAS ER OOK AANDACHT VOOR 
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING. IK BEN VAN MENING DAT DE 
OPLEIDING IEDERE CENT WAARD WAS.  Margit Lechthaler, hulpverlener
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