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NLP practitioner opleiding 

In de NLP practitioner opleiding leer je hoe het denken werkt en ontdek je wat dat voor jou kan 
betekenen.

• Je leert om onbewuste patronen in denken en gedrag te herkennen.

• Je gaat op een andere manier kijken en luisteren naar wat mensen doen en zeggen. Door 

anders te luisteren ga je horen wat iemands denkvoorkeuren en motivaties zijn en daar kun je 
dan weer op inspelen.


• Je leert technieken om beter contact te maken met gesprekspartners, om gesprekken beter te 
sturen en om betere vragen te stellen.


• Je leert een aantal technieken om gedrag en denken te kunnen sturen en te veranderen.

Kortom, NLP biedt handvatten om je leven meer onder controle te krijgen, op zowel persoonlijk 
als professioneel vlak.


NLP onderwerpen die o.a. behandeld worden:

• zintuigen en informatieverwerking,

• de werking van psychologische filters en het denkproces

• rapport maken, 

• metaprogramma’s (denkvoorkeuren)

• waarden en overtuigingen

• strategieën en het leggen van ankers

• tijdlijn en submodaliteiten

• metamodel, het gebruik van taal

• herkaderen

• informatie verzamelen en vragen stellen

• Milton taal en metaforen

• creëren en installeren van states

• verschillende technieken voor het veranderen van denken en gedrag


Details NLP practitioner opleiding 
Aantal dagen: 7

Verdeeld over: In NL: 2 online sessies + 3x 2 dagen. In Fr: 7 dagen aan 1 stuk.

Locatie: Jan/feb: Zeist - NL. Mei en juli/aug. Abbaye de Faverney - Frankrijk

Data: zie agenda op de website: https://ravisie.nl/agenda

Werktijden: 10.00 - 18.00 uur

Investering: € 2.395 incl. btw.

Overnachting Kijk voor overnachting in Frankrijk op:

https://ravisie.nl/nlp-informatie/overnachten

Inclusief: het NLP leerboek, een internationaal erkend certificaat en

een Identity Compass profiel van de persoonlijke denkvoorkeuren

Lunch: inbegrepen

Trainer: Bas Licher

Webadres: https://ravisie.nl/nlp-opleidingen/nlp-practitioner
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