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Opleiding tot Practitioner in NLP 
 

 
 

 
 
NLP 
 
NLP is een outcome gerichte manier van denken waarmee veel problemen effectief en realistisch 
worden benaderd, opgelost of verlicht. Dat vereist, naast kennis, beheersing van technieken en 
methoden. Voor Smara Opleidingen is NLP daarom doen, ervaren en de persoonlijke mogelijkheden 
van de gewenste veranderingen gewaarworden. Daarbij wordt gewerkt vanuit de aanname dat de 
kracht van verandering ligt in het zelf doen. Iedereen heeft het vermogen zichzelf te overstijgen en 
vanuit een liefdevolle houding naar zichzelf en naar anderen te groeien tot wie hij of zij voorbestemd is 
te zijn. Vanuit deze visie wordt gericht gewerkt aan:  
 

• persoonlijke groei en ontwikkeling; 

• integratie van het aangeboden materiaal;  

• spirituele ontwikkeling: missie en visie; 

• onafhankelijkheid en autonomie: je leven in eigen handen nemen. 
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Wat is NLP 
 
NLP is een outcome gerichte manier van denken en doen en tegelijkertijd een houding, een 
levensvisie. NLP is de studie van de structuur van de subjectieve ervaring en, meer specifiek daarin, de 
communicatie. NLP geeft ons inzicht in de 
denkprocessen die aan onze belevingswereld 
ten grondslag liggen. Deze denkprocessen zijn 
te herkennen in de verbale en non-verbale 
communicatie. NLP bestudeert hoe taal - 
verbaal en non-verbaal - ons zenuwstelsel 
beïnvloedt.  
 
NLP is ooit begonnen met observaties en 
interviews van o.a. de gestalttherapeut en 
wiskundige Richard Bandler en de hoogleraar 
in de linguïstiek John Grinder. Zij analyseerden 
het werk van mensen die op hun specifieke 
terrein succesvol waren in de communicatie, 
zoals gezinstherapeute Virginia Satir, 
grondlegger van de gestalttherapie, Fritz Perls, 
en hypnotherapeut Milton Erikson. Inmiddels 
heeft NLP een stormachtige ontwikkeling 
doorgemaakt. Veel bedrijven, instellingen en 
opleidingen integreerden inmiddels deel-
aspecten van NLP, soms onbewust. Binnen 
NLP opleidingen bij Smara Opleidingen 
worden deze aspecten in een context 
geplaatst: deelnemers worden bewust 
bekwaam in het toepassen van NLP.  
 
NLP Practitioner opleiding 

 
Voor wie meer inzicht in zichzelf en in anderen wil krijgen en zich verder wil ontwikkelen, is de 
opleiding tot NLP Practitioner een geweldige opleiding.  
De training omvat zowel reflectie op de eigen persoon als het verwerven van theoretische inzichten, 
praktische vaardigheden en technieken. Tijdens de training staat jouw leerproces centraal.  
Zelfervaring vinden wij belangrijk, want vanuit die ervaring wordt je zich meer bewust van de 
overtuigingen, verwachtingen en taalpatronen die gedrag, zowel persoonlijk als professioneel, sturen. 
Dat inzicht levert je meer keuzemogelijkheden en flexibiliteit op en maakt je bewust van jouw talenten 
en kwaliteiten. 
 
De NLP Practitioner opleiding opent de blik op jezelf: hoe doe ik het eigenlijk in mijn werk en mijn 
leven? Wat doe ik, wat denk ik, wat voel ik, wat zeg ik en waar ben ik van overtuigd om het op deze 
manier te doen? En wat is het effect daarvan op anderen? Het is van groot belang om dat te weten als 
je discussieert, adviseert, instrueert, leiding geeft, coacht of je emoties uit. De reactie van anderen is 
de beste manier om te ontdekken hoe je communiceert.  
 

 
 
 
 

N L P 
Neuro duidt op het zenuwstelsel waarmee we 
zintuiglijk waarnemen en onze ervaringen creëren. Alles 
wat we meemaakten ligt in ons geheugen en was wel of 
niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van ons eigen IK. 
Niet de oorzaak, maar de betékenis die wij geven aan 
onze herinneringen, emoties en gedachten bestuurt 
ons gedrag in het hier en nu. Ook als we dit gedrag 
liever niet hebben.  
 
Linguïstisch duidt op de taal die wij gebruiken om weer 
te geven wat er in ons leeft en waarmee wij bewust 
impulsen geven aan ons zenuwstelsel. Communicatie 
verloopt inter- en intrapersoonlijk en verbaal en non-
verbaal: stemgebruik, lichaamshouding, gebaren, 
enzovoorts.  
 
Programmeren  is het systematisch gebruiken van de 
patronen van de zintuiglijke waarnemingen en de taal 
om een bepaald doel te bereiken. Het is het 
programma waarmee we door het leven gaan en dat de 
kwaliteit van onze ervaringen bepaalt.  
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De opleiding is gebouwd op drie pijlers: 
 
1. NLP is de studie van de structuur van de subjectieve ervaring. Je leert hoe mensen hun innerlijke 

beleving creëren. De centrale vraag daarbij is: hoe komt het dat iemand ervaart wat hij ervaart? 
Hoe ontstaan gevoelens, gedachten en overtuigingen? 

 
2. NLP is professioneel communiceren. Je leert doelgericht communiceren. Hoe kunnen we iemand 

via onze communicatie helpen veranderen? Welke invloed heeft onze verbale en, vooral, onze 
non-verbale communicatie?  
Hoe kunnen we die invloed gebruiken en hoe kunnen we zó met iemand omgaan dat we zoveel 
mogelijk informatie krijgen over de structuur van zijn ervaring. 
 

3. NLP is modelleren. Het is een inhoudelijk neutraal model voor het analyseren, begrijpen en 
overdraagbaar maken van menselijke vermogens. Je leert deze vermogens in kaart te brengen en 
ze over te dragen aan anderen of aan jezelf. Deze pijler komt vooral in de Master opleiding aan de 
orde. 

 
De opleiding tot Practitioner is het eerste jaar van de NLP opleiding, die tot Master het tweede. De 
opleiding tot Practitioner staat geheel op zichzelf en wordt afgerond met een praktische en een 
theoretische toets. De opleiding duurt vierentwintig dagen, inclusief twee dagen NLP & Spiritualiteit 
en drie dagen voor de praktische en theoretische toets. Na het behalen van het certificaat mag je je 
Practitioner in NLP noemen. Dit certificaat geeft toegang tot de opleiding Master in NLP. 
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Smara Opleidingen 
 
Smara Opleidingen is een internationaal opleidingsinstituut voor Neuro Linguïstisch Programmeren 
(NLP) en Systemisch Werk. Al sinds 2001 biedt Smara Opleidingen gecertificeerde opleidingen in 
communicatie en NLP aan particulieren, professionals, diverse beroepsgroepen en aan het 
bedrijfsleven.  
 
Smara Opleidingen werkt nauw samen met 
Arcturus, het opleidingsinstituut van Eric Schneider 
uit België. Hierin staan verschillende opleidingen 
centraal, o.a. de opleiding Transpersoonlijke 
Coaching en Counseling (TCC), de opleiding tot 
internationaal gecertificeerd NLP trainer en 
workshops “NLP en Spiritualiteit”. Zowel in onze 
opleiding tot Practitioner als Master is NLP en 
spiritualiteit een geïntegreerd onderdeel. De 
workshops, waarin Eric Schneider de trainingen 
verzorgd, zijn onderdeel van de NLP opleidingen.  
 
Smara Opleidingen werkt volgens de ideeën van de 
integrale psychologie. Vooral omdat hiermee elk aspect van het menselijk bewustzijn en alle 
denkbeelden hierover samengevoegd worden. Daarnaast zijn in de NLP opleidingen de 
ontwikkelingsniveaus en de transpersoonlijke benadering toegevoegd. Deze versnellen namelijk de 
integratie op emotioneel, mentaal en fysiek gebied én het proces “te worden wie we écht zijn”.  
 
De opleidingen worden verzorgd volgens criteria van het New York Training Institute en de 
Nederlandse Vereniging voor NLP.  
 
Wij zijn geaccrediteerd door onder andere: 

- het Nederlandse Instituut voor Mediation en Hobéon Groep/SKO (het adviesbureau voor het 
hoger (beroeps) onderwijs en BVE- sector en het bedrijfsleven.  

- de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde; 

- Centraal Register Kort Beroepsonderwijs 

- KTNO 

- SKJ 

- SNRO 
 
 
 

Smara komt uit het Sanskriet. 

 

Smara betekent in essentie herinneren 

wie je écht bent. Terug naar de 

essentie, los van alle onware gedachten 

die wij over ons zelf, anderen en de 

wereld hebben, vrij van alle vervormde 

scripts en imprints, vrij van beperkende 

gedachten zoals “ik kan niks, ik deug 

niet, etc.” 

 

NLP helpt om te herinneren wie je in 

essentie bent. 
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Trainers 
 
Jannie IJzendoorn:  
 
Na het VWO volgde ik de opleiding Maatschappelijk Werk en daar maakte ik 
kennis met NLP. Ik raakte zo enthousiast dat ik met de opleiding NLP 
Practitioner begon. Dat enthousiasme is gebleven. Als internationaal 
gecertificeerd NLP en geautoriseerd TCC Trainer richtte ik Smara Opleidingen 
op (2002). In mijn leven - en dus ook als trainer - wil ik mijn waarden laten 
zien. Vriendschap, trouw, eerlijkheid, onafhankelijkheid, emotionele en 

cognitieve ontwikkeling, eten, lezen, lachen, gezin, plezier en harmonie. NLP helpt mij om aan de 
begrippen inhoud te geven, zowel in spirituele als in praktische zin.  
 
Mijn missie betekent voor mij leven vanuit mijn hart. In mijn werk als trainer word ik dagelijks 
uitgedaagd om hierin verantwoordelijkheid te nemen en meer congruentie te ontwikkelen.  
Ik ervaar blijheid om aan een instituut als Smara Opleidingen leiding te mogen geven. Het is fijn om 
met anderen, zowel individueel als in groepsverband, te ervaren hoe wij, door onder andere NLP, 
authenticiteit kunnen ontwikkelen en daardoor meer onszelf leren zijn. Vanuit mijn werk als trainer 
draag ik heel graag mijn steentjes bij aan samen creëren van een liefdevolle samenleving.  
 
 

Annemarie Wijbenga- Sonius (NLP Trainer, transpersoonlijke- en systemisch coach) 

Annemarie demonstreert, vanuit haar jarenlange ervaring als 
gecertificeerd trainster en coach, krachtige en effectieve NLP inzichten. 
Met haar heldere en liefdevolle non-nonsens benadering laat ze zien hoe 
je kunt omgaan met belemmeringen en hoe je hier inzicht in krijgt, zodat je 
energie hebt voor die dingen die jij echt belangrijk en prettig vindt. 

Wil je meer uit jezelf, je leven of je werk halen? Of meer tijd hebben en 
voldoening ervaren? Annemarie leert je als trainster dit stap voor stap 
concreet te maken en te bereiken. 

Annemarie heeft zich, vanuit haar commerciële achtergrond en de diverse leidinggevende functies, 
altijd al geïnteresseerd voor hoe er gecommuniceerd wordt op de werkvloer. Zowel verbaal als non-
verbaal, met oog voor haar eigen rol hierin. Deze nieuwsgierigheid werd verder aangewakkerd toen zij 
tien jaar geleden met NLP in aanraking kwam. “De zeer toepasbare tools die NLP mij geeft, het inzicht 
in zowel de communicatie met mezelf als de ander, maakt NLP voor mij tot zeer krachtige en 
effectieve opleiding. NLP staat voor mij voor: N – in het Nu leven, L – Liefdevol communiceren met 
mezelf en de ander, P – Proces in bewustwording.” 

“Als NLP trainster vind ik verbinding zeer belangrijk. De verbinding die ontstaat tijdens de opleiding 
met jezelf en met elkaar, zodat er in veiligheid en vertrouwen gewerkt kan worden. Verbinding maken 
met hoofd, hart en lichaam zodat er balans ontstaat in het denken, doen en voelen.” 
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Natasja de Lange (NLP Trainer, Transpersoonlijke Coach, Lichaamswerker en 
Yoga Teacher) 

 “Mensen inspireren en begeleiden op hun pad van groei en ontwikkeling 
zijn samen met dans en beweging mijn grote passie. Dit is voortgekomen uit 
de wens om te zijn wie ik werkelijk ben, wat me (hoe kan het ook anders!) 
bij Smara Opleidingen bracht. Hier heb ik me ontwikkeld tot NLP trainer, 
transpersoonlijke coach en counselor. De lichaam geest connectie 
onderzocht ik via dans, yoga, healing tao en vipassana. Dit onderzoek leidde 
me naar subbody butoh, waarvoor ik een jaar in de Himalaya gewoond heb, 
vlakbij de Dalai Lama.  

In New York en Ibiza vond ik de inspiratie voor Natasja Moves en sindsdien leef ik mijn passie. In 
verschillende workshops en trainingen begeleid ik deelnemers aan de hand van het chakra systeem uit 
de yoga traditie op hun reis naar binnen. De bevrijdende stroom en de manifesterende stroom komen 
samen in het hart. Ontdek met NLP en lichaamswerk wie je in essentie bent.” 

 

Paul den Bakker (NLP trainer en Coach) 

Paul is al jaren gepassioneerd coach en trainer. Hij heeft verschillende 
leidinggevende functies gehad en gebruikt zijn kwaliteiten, kennis, passie 
en ervaring om een krachtige bijdrage te leveren aan groei en ontwikkeling 
van teams en individuen. Hij is vader van twee prachtige dochters en is als 
muzikant actief in verschillende theaterproducties. “Ik ondersteun mensen 
om vanuit contact met het innerlijk vermogen hun eigen leven te creëren. 
Zicht en grip op wat er innerlijk gebeurt en hoe je omgaat met de 

buitenwereld is de sleutel tot ontwikkeling.” Voor mij is NLP: “Een prachtige methodiek, die leidt tot 
een leven vanuit authenticiteit en zingeving. Ik ben dankbaar dat ik als trainer verbonden ben met het 
prachtige team van Smara Opleidingen.” 
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Gasttrainer: Eric Schneider (2 daagse workshop NLP en Spiritualiteit) 
 

“NLP is niet uitsluitend een psychologische technologie maar ook een 
levenshouding, een manier van denken en communiceren die ons leert te 
leren van het succes van anderen. Dat versnelt onze spirituele ontplooiing 
en zelfrealisatie, los van religieuze, ideologische en theologische 
beschouwingen en formuleringen” (Eric Schneider) 
 
Spiritualiteit is transpersoonlijk groeien, is boven ons ego uitgroeien. Het 
is de gedachten, die we over onszelf hebben geformuleerd in het 
verleden, loslaten en leven vanuit het hier en nu. Het is de realisatie van 

hetzelf in haar diepste diepte: hoe meer diepte, hoe meer realisatie. 
 
Spiritualiteit is een weg die te beklimmen is. Het is een inspirerende, vreugdevolle en zelfontdekkende 
weg. Als spiritualiteit een weg is die we beklimmen, dan is het uiteindelijke doel van ons als 
“klimmers” het ontwikkelen van hogere niveaus van bewustzijn. En de ontwikkeling daarvan leidt ons 
uiteindelijk naar wie we voorbestemd zijn te Zijn: liefdevolle, authentieke en vrije mensen. En, dat 
hoef ik me alleen maar te herinneren. Alleen maar, zo simpel.  

 
We kunnen al onze delen - aspecten van 
onszelf - helen totdat we een geheel zijn. 
Daarom benut Smara Opleidingen in haar 
opleidingen de transpersoonlijke visie van Ken 
Wilber, voornamelijk de niveaus van 
bewustzijn. Dit, omdat zij een theoretische en 
praktisch kader schept, dat inzicht verschaft op 
welk niveau een deelaspect functioneert en 
welke interventie nodig is. In combinatie met 
de logische niveaus van Robert Dilts en de 

kerntransformatie vormt dit een krachtig 
geheel. 

 
Door NLP in ons dagelijks leven bewust toe te passen, wordt spirituele ontwikkeling toegankelijker en 
krijgen we een duidelijk en praktisch antwoord op vragen als: hoe creëren we onze werkelijkheid? Wat 
is loslaten? Hoe komen we los van onze neiging tot oordelen? Wat is liefde precies? Hoe kunnen we 
liefde ontwikkelen en vrijkomen van angst? Wat is ego? Wat is missie?  
 
NLP heeft hiertoe vele technieken tot haar beschikking. Zij geeft de mogelijkheid om in een relatief 
korte tijd je levenskwaliteit op psychologisch en praktisch vlak aanzienlijk te vergroten op een 
emotioneel intelligente manier.  
 

Als extra bevat onze opleiding tot Practitioner de 

tweedaagse workshop NLP & spiritualiteit, 

verzorgd door Eric Schneider. 

 

 

Schneider:  ‘Als spiritualiteit de ontwikkeling van 

liefde is, dan is NLP een weg.’ 
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Ethiek 

 

Binnen Smara Opleidingen is ethiek belangrijk. De richtlijnen gelden voor onszelf en 

voor wie bij ons studeren en het geleerde gebruiken: 

• respecteer het individu en jezelf 

• respecteer de autonomie en de waardigheid, zoals het recht op informatie en het 

recht op vrijheid van keuze 

• behandel de ander integer in woord en gedrag 

• lok nooit bewust veranderingen of interventies uit 

• houd de vertrouwelijkheid strikt in acht 

• certificatie leidt niet tot het recht om psychotherapeut genoemd te worden 
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 Wat leer je tijdens de Practitioner opleiding? 
 
- Een sfeer van vertrouwen opbouwen in jouw gesprekken. 
- Doelgericht werken in situaties waar mensen de bepalende factoren zijn. 
- Het inwinnen van nauwkeurige, concreet gespecificeerde informatie, door gebruik te maken van 

bepaalde taalpatronen. 
- Observatie van onbewuste non-verbale reacties om inzicht te krijgen in hoe iemand informatie tot 

zich neemt, informatie verwerkt en uitdrukt. 
- Het ontdekken van innerlijke hulpbronnen bij anderen en bij jezelf en die voor een bepaald doel in 

te zetten ofwel optimaal te gebruiken. 
- Het gebruik van taal voor het uitbreiden en bewust worden van iemands wereldmodel en het 

doorbreken van beperkende overtuigingen of ideeën. 
- Het sneller oplossen van innerlijke conflicten en, als intermediair, conflicten tussen anderen. 
 
Bijzonderheden van onze opleidingen 
 

- Tweedaagse training NLP en Spiritualiteit met als trainer Eric Schneider. 

- Missie ontwikkeling, humor, flexibiliteit, persoonlijke groei, betrokkenheid, veiligheid en ecologie 
zijn belangrijke waarden binnen de opleidingen. 

- Ervaringsgericht leren, zelf ondergaan en praktisch gericht bezig zijn met de oefeningen en 
technieken. Feedback geven en ontvangen in de oefengroepen. 

- De verbinding naar de professionele context wordt gemaakt door het bespreken en uitwerken 
van casuïstiek. Het met elkaar delen van ervaringen, verslag doen van de integratie van het 
geleerde in de praktijk, is essentieel in het leerproces. 

- Wij werken volgens de ideeën van de integrale psychologie, omdat deze elk aspect van menselijk 
bewustzijn en alle denkbeelden hierover tot een geheel wil samenvoegen en volledig wil maken. 

- Toegevoegd aan onze NLP opleidingen zijn de ontwikkelingsniveaus en de transpersoonlijke 
benadering. Deze versnellen de integratie op emotioneel, mentaal en fysiek gebied en het proces 
te worden wie we bedoeld zijn te Zijn.  

 
Waar richten wij ons op? 
 
 Persoonlijke ontwikkeling. 
 Integratie van het aangeboden materiaal en niet alleen theoretische kennis. 
 Spirituele ontwikkeling: missie en visie. 
 Autonomie: je leven in eigen hand nemen. 
 Onafhankelijk worden: loskomen van geconditioneerde rollen. 
 Bewust worden van wat ik wil, in plaats van wat ik niet wil. 
 Het vinden van zin en doelstelling. 
 
Wie werken o.a. met NLP en volgen de verschillende opleidingen? 
 
- Zorg: bijvoorbeeld verpleegkundigen, artsen, psychologen, maatschappelijk werkers, 

fysiotherapeuten, logopedisten, bedrijfsartsen 
- Non-profit organisatie: bijvoorbeeld politie, brandweer, welzijnwerk  
- Onderwijs bijvoorbeeld: docenten, remedial teachers, onderwijsdeskundigen, managers, 

faalangst-reductietrainers; 
- Bedrijfsleven bijvoorbeeld leidinggevenden, personeelsfunctionarissen, trainers, consultant, 

personeel, ver- en inkopers,  
- Privé: ouders en verzorgers, jongeren 
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 De opleiding tot NLP Practitioner omvat de volgende onderwerpen 
 

Vooronderstellingen 

• basisprincipes waarop NLP is gebaseerd 
 
 

Metaforen 

• leren schrijven en toepassen in de praktijk 

• werken met deze interventie techniek o.a. 
in het begeleiden van jongeren 

•  

Outcome model 

• leren outcome gericht denken en handelen 

• het realiseren van doelen (wat wil ik precies) 

• analyseren van huidige en gewenst toestand 

• onze strategieën  

• structuur van de subjectieve ervaring  
 
 

Herkaderen 

• tegenstrijdigheden opsporen in jezelf en in 
harmonie brengen 

• herkaderen van betekenisgeving van de 
context en de inhoud  

• zesstaps-herkadering 

• ruimtelijk herkaderen: model voor het 
oplossen van innerlijke conflicten 

• verbaal herkaderen 

Rapport 

• contact leren leggen op elk niveau van de 
relatie (inhoud en vorm van de boodschap)  

• leren coachen, technieken om te leren leiden 
door te volgen 

• communicatie: verbaal en non-verbaal 

• matchen en mismatchen 

• criteria en hun hiërarchie 

• representatie systemen  

• NLP overtuigingen als 'mindset' voor 
zelfsturing en professionele 

 

Werken met Tijdlijnen 

• Time Line als werkvorm (levensloop = 
levenslijn) 

• Time Line therapie ontdekken en leren 
kennen als krachtige veranderingstechniek, 
die vele prachtige toepassingen heeft 

• leren werken met tijdlijnen als interventie bij 
pijnlijke- of traumatische ervaringen.  

• Time Line leren inzetten bij het creëren van 
een succesvol toekomstperspectief.  

Ankeren en anker technieken 

• hulpbronnen ankeren 

• verschillende ankertechnieken 

• patroonherkenning 

• fysiologische processen en emotionele 
vrijheid 

• fysiologie van uitmuntendheid 

• Emotioneel lichaamswerk 
 

Waarnemingsposities 

• ontdekken van de drie posities (ik, de ander 
en de neutrale getuige) voor het verzamelen 
van meer informatie en het oplossen van 
conflicten 

• verhogen van het vermogen om een andere 
perceptie in te nemen, waardoor er vrijheid 
in denken en handelen ontstaat 

• leren associëren en dissociëren 

• waarnemingsposities als interventie 
 

Waarnemingstechnieken 

• kalibreren 

• zintuiglijke weergavesystemen ontdekken 

• taal en representatiesysteem 

• predikaten en oogbewegingen 
 

Taalpatronen 

• metamodel 

• Miltonmodel 

Strategieën 

• herkennen van strategiepatronen o.a. 

• spellingsstrategie 

• leer-, denk- en gedragstrategieën.  

• motivatiestrategieën 

Systemisch werk 

• Ons leven krijgt vorm in, en door de relaties 
die we hebben met anderen. Zowel relaties 
uit het heden als het verleden doen hun 
invloed gelden.  
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 • Hoe geven wij ons leven vorm vanuit 
systemisch werk gezien. Wat zijn daarbinnen 
de belangrijkste dynamieken?  

 

Logische niveaus 

• analyses en interventies 

• verwerven van inzichten met betrekking tot 
o.a. overtuigingen, gedrag en criteria 

•  

NLP en spiritualiteit 

• tweedaagse workshop verzorgd door Eric 
Schneider  

 

Submodaliteiten 

• verfijningen van de modaliteiten 

• de impact van ervaringen op emotioneel vlak  

• bouwstenen van ervaringen 

Chunking 

• herkennen van de organisatie van taal:  
kleine delen, evenwaardige delen of grote 
gehelen 

 
 
Werkwijze 
 
Smara Opleidingen kiest voor ervaringsgericht leren, het ‘zelf-ondergaan’, praktisch gericht bezig zijn 
met de oefeningen/technieken en feedback geven en ontvangen in de oefengroepen. 
De verbinding met de professionele context wordt gemaakt door het bespreken en uitwerken van 
casuïstiek. Het met elkaar delen van ervaringen, verslag doen van de integratie van het geleerde in de 
praktijk, is essentieel in het leerproces. 
 
Waar dit gewenst is, kunnen buiten de trainingen om persoonlijke gesprekken met een trainer 
plaatsvinden. Deze gesprekken kunnen variëren van persoonlijke ondersteuning, reflectie op het 
leertraject tot coaching en supervisie m.b.t. het functioneren binnen de eigen werksituatie.  
 
Toetsing en certificatie 
 
De opleiding wordt afgesloten met zowel een schriftelijke als een praktische toets. Wie niet meer dan 
3 dagdelen van de training afwezig was en de evaluatiegesprekken heeft gehad kan aan het examen 
deelnemen. Bij de praktische test moet de deelnemer rapport kunnen vestigen en behouden en zowel 
fair-witness als flexibel zijn. Hij is geslaagd als hij een voldoende heeft behaald voor beide testen. De 
beoordeling daarvan ligt bij de trainers. Als dit negatief uitvalt, wordt dit persoonlijk met hem 
doorgenomen zodat hij bij een volgende certificering revanche kan nemen. Dat geldt ook voor wie zelf 
aangeeft nog niet toe te zijn aan certificering. Ook dan is het mogelijk op een later tijdstip op te gaan 
voor de certificatie. Gedurende de opleiding zijn voldoende evaluatiemomenten ingebouwd!   
De geslaagden ontvangen het internationaal erkende certificaat ‘Practitioner in NLP’  
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Redenen om je opleiding bij Smara Opleidingen te doen! 
 
- Het professionele gebruik van NLP staat centraal. Je leert hoe je zelf kunt veranderen en hoe je 

anderen bij hun verandering kunt begeleiden vanuit die persoonlijk doorleefde ervaring. 
- Een mooie en sfeervolle locatie. Gratis parkeren!  
- De training omvat het verwerven van theoretische inzichten, praktische vaardigheden en 

technieken en reflectie op de eigen persoon. Tijdens de training staat het individuele leerproces 
centraal. Die zelfervaring is belangrijk: je wordt je bewust van de overtuigingen, verwachtingen en 
taalpatronen die jouw gedrag, persoonlijk en professionele sturen en dat inzicht levert je 
flexibiliteit en keuzemogelijkheden op.  

- Via van casuïstiek wordt tijdens de lessen een link naar het werkveld en/of het privéleven gelegd.  
- Smara Opleidingen heeft door haar ervaring veel mogelijkheden om NLP en andere benaderingen 

optimaal te integreren. 
- Smara Opleidingen staat voor persoonlijke begeleiding.  
- Smara Opleidingen heeft, zoals eerder gezegd, aan NLP de ontwikkelingsniveaus toegevoegd. Dit 

geeft in combinatie met de logische niveaus, een krachtige werking. De logische niveaus brengen 
je dichter bij jouw missie en bij het geassocieerde deel waarmee je op een moment bewust mee 
aan het werk gaat. Dit maakt je bewust van wat jouw gedrag stuurt, wat jij nodig heeft en hoe je 
dit kunt creëren.  Tevens worden er vele mogelijkheden geboden om de gewenste veranderingen 
te integreren en deze concreet in de praktijk toe te passen. 
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Training   168 uur training (inclusief certificering), 21 uur supervisie en zelfstudie 150 
   uur (dat verschilt per persoon)  
 
Huiswerkgroep Minimaal acht dagdelen van drie uur of bezoeken van de gratis oefenavonden 
 
Literatuur Smara Opleidingen reader en NLP voor beginners, J. O’Conner 

en J.Seymour, ISBN 9060206835 
 

Kosten:   € 3295,-  
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24 dagen  Practitioner in NLP 

 

Wij bieden op verschillende dagen de 
opleiding aan. 

www.smaraopleidingen.nl 

 

KTNO en SKJ geaccrediteerd 

http://www.smaraopleidingen.nl/

