
 

NLP Communicatieve Vaardigheden 

 

Algemeen 

Tijdens deze tweedaagse Masterclass leer je hoe je door middel van taal en communicatie 
invloed krijgt op onbewuste breinprocessen. Zo kun je NLP gebruiken om je beter te leren 
voelen, beter te leren communiceren of betere strategieën te maken voor het werk dat je 
uitvoert. 

 

Leer hoe miljoenen mensen hebben geleerd om 
expert te worden in communiceren en te verbinden. 

 

In deze training maak je kennis met Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) een 
verzameling van mentale technieken gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling. 
En wel die technieken waarmee je leert je communicatieve vaardigheden naar een hogere 
level te brengen. 

 NLP wordt inmiddels ingezet door miljoenen mensen om zelfvertrouwen te vergroten, 
angsten en onzekerheid te verminderen, meer passie en inspiratie te ontwikkelen en de 
impact van communicatie te vergroten. 

De Communicatieve Vaardigheden met NLP Masterclass is een interactieve cursus, de 
hele cursus doe je actief mee met de groep. 

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. 

Neuro  heeft met het brein te maken. In je brein zijn bepaalde patronen 
vastgelegd die ervoor zorgen dat je je naar voelt of dat je je goed 
voelt. 

Linguïstisch  gaat over taal. De taal waarmee je met jezelf of met anderen 
communiceert. 

Programmeren  wil zeggen dat je met taal je brein programmeert om zich goed te 
voelen. Het gaat niet zozeer om programmeren, maar om het 
veranderen van negatieve patronen in positieve patronen in je brein 
zodat jij je weer goed voelt. 

  

Dit praktijkgerichte programma wordt verzorgd op Masterniveau.  
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Doelgroep 

Deze Masterclass is speciaal ontwikkeld voor coaches en therapeuten op MBO+ niveau. 
En tegelijkertijd zijn ook managers, docenten en iedereen die hun communicatieve 
vaardigheden op Masterniveau willen ontwikkelen welkom in de Masterclass. 

 

Doel en opzet 

Deze Masterclass biedt kennis en inzichten om je communicatieve vaardigheden op een 
hogere level te bevorderen. De interactieve en nieuwe kennis over verbale en non-verbale 
taalpatronen communicatie tools verhoogt je inzicht in jezelf en anderen. Je ontwikkelt 
kennis en concreet toepasbare vaardigheden voor het communiceren met persoonlijke en 
zakelijke relaties. Dit doe je aan de hand van theoretische en interactieve lesmateriaal. 
Aan het einde van dit programma heb je een helder beeld van je eigen manier van 
communiceren en herken je verbale en non-verbale signalen van anderen.  

 

Vooropleiding 

Je beschikt over MBO+ werk- en -denkniveau. 

 

Voorbereiding en studiebelasting 

Je studiebelasting is ongeveer 7-8 uur per bijeenkomst. 

De geleerde tools in de praktijk toepassen is één van de voorwaarden om succesvol te 
communiceren. 

 

Gunstige financiering 

Betaal je het programma zelf? Dan kun je gebruikmaken van het Stap-budget en betaald 
de overheid jouw studie. Neem voor meer informatie contact op met onze 
opleidingsadviseurs. 
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Klassikaal  

Je kunt dit programma klassikaal volgen op een locatie naar keuze. Omdat je binnen een 
groep veel van elkaar leert, bieden we je een alternatieve locatie aan wanneer er voor 
jouw voorkeurslocatie onvoldoende aanmeldingen zijn. Onze leslocaties zijn gevestigd 
door heel Nederland.  

 

Studieprogramma 

 

Programma 

In deze Masterclass komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

• Bewust- en onbewust taalgebruik 
• Inzicht en bewustwording 
• Communiceren volgens NLP-methodes 

• Persoonlijke kernkwaliteiten en valkuilen 

• Verbeterpunten en belemmeringen in taalgebruik 

• Connectie tussen verbale en non-verbale communicatie 

 

Afronding 

Certificaat 

Je rondt deze inspirerende Masterclass af met een persoonlijke reflectie oefening. 

LESPLANNING 

Opleiding 

• Duur van de opleiding: 2 dagen 
• 2 dagen van 09.00 uur tot 17.00 uur 

KOSTENSPECIFICATIE 

Voor kosten, zie website en agenda 

Inbegrepen: Studiemateriaal, eindopdracht en certificaat 

 

Locatie: houdt de agenda in de gaten voor locaties. 
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