De NLP Coach opleiding
ALLERLAATSTE ONLINE NLP Coach opleiding

Learning by doing

Word een professionele coach!
De enige gecertificeerde online NLP Coach opleiding
Persoonlijke aandacht, kleinschalig, online modules, online workshops, live (oefen) dagen
Wil je een professionele coach worden of een nog betere coach zijn?
Alleen stelde je het steeds uit, was de timing niet goed, de afstand te ver, de prijs te hoog,
of..?
NU heb je geen excuus meer..
Want bij deze internationaal gecertificeerde online NLP™ coach opleiding bepaal jij waar en
wanneer je studeert! En volg je de trainingen live online.

Waar droom jij van?
•
•
•
•
•
•
•
•

Meer mensen echt kunnen helpen
Doen wat je het liefste wilt doen
Van betekenis zijn voor anderen
Je zelfverzekerder voelen als coach
Meer technieken en tools in je rugzak hebben
Een verschil maken in iemands leven
Met coachen je geld verdienen
Een betere coach zijn
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Maar dan komen de twijfels..
-> Kan ik het wel?
-> Is er genoeg ruimte om ervaring op te doen?
-> Kost het me niet teveel tijd?
-> Is dit wel het goede moment?
-> Heb ik wel voldoende support?
-> Met wie moet ik oefenen?
-> Ben ik hier eigenlijk wel geschikt voor?
-> Moet ik mijn baan opzeggen?
-> Zijn er niet al genoeg coaches op de wereld?
Wie zit er nu op mij te wachten??

Herkenbaar?
Heb je deze twijfels ook? Ik snap je.
Ooit had ik zelf een aantal van deze belemmerende overtuigingen. Gedachten die mij
letterlijk blokkeerden. Het weerhield me om in actie te komen. Ik voelde me onzeker. Klein.
Bang. Totdat ik de keuze maakte om het gewoon te DOEN.
Ja, het was spannend en ja, ik had er buikpijn van. En ja, wat heb ik veel geleerd. Het heeft
mijn leven verrijkt! Elke dag geniet ik ervan. Nu heb ik succesvolle bedrijven en mag ik elke
dag mensen inspireren om ook het beste van zichzelf te geven en tegelijkertijd goed voor
zichzelf te zorgen.
Door al je levenservaring heb je van alles geleerd. Zie het als een soort gereedschapskist. Je
draagt het je leven lang al bij je. Het zit vol met instrumenten. Helaas heb je er nooit een
gebruiksaanwijzing bij gekregen. Tijdens deze opleiding inventariseer je je gereedschap,
misschien wil je je box aan of neem je juist afscheid van bepaalde dingen. Je ontdekt wat je
wanneer kunt inzetten.
Ben jij..
* Nieuwsgierig?
* Durf jij van gebaande paden af te wijken?
* En wil vol voor deze opleiding gaan?
Dan is dit programma iets voor jou!
Jarenlang geef ik al NLP opleidingen van NLP Practitioner tot Train de Coach opleidingen. Ik weet dat
je tijd nodig hebt om de stof echt te doorleven, eigen te maken, op te nemen in je dagelijkse
systeem. De training is ook veel leuker als je er de tijd voor neemt, je geeft jezelf de ruimte om het in
je eigen tempo te doen. Kwartjes vallen niet bij iedereen op hetzelfde moment toch? Daarom kost
een NLP opleiding tijd: reistijd en kostbare (vrije) dagen.
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Alleen kan het ook anders?
Die vraag kwam steeds weer op in mijn hoofd. Hoe mooi zou het zijn als ik de hoge kwaliteit
en intense belevenis kan geven van onze reguliere NLP ™ Coach opleiding. En, Ja: het kan!
Want als we iets hebben geleerd in deze Corona tijd is dat online opleiden nog effectiever is
dan face-to-face.
Daarom organiseren we weer een krachtige, intense, kwalitatieve NLP ™ Coach opleiding
online te geven
Ja: een kwalitatieve hoge NLP™ Coach opleiding. We ontmoeten elkaar online. Er zijn 10
modules boordevol praktische en interessante lessen: Theorie (achtergrond informatie),
opdrachten om je coachvaardigheden te vergroten, reflectie-oefeningen om jezelf nog beter
te leren kennen en natuurlijk echte coachopdrachten, waarin je aan de slag gaat met een
ander.
De vaste trainingsmomenten staan vast. Daar ben je bij. De modules bestudeer je waar en
wanneer jij er tijd voor hebt. Verder heb je volop de mogelijkheid om vragen te stellen of
ervaringen te delen. Bijvoorbeeld in onze besloten community of tijdens de wekelijkse online
Q&A en oefen sessies.
Coach opleidingen zijn er genoeg, zelfs NLP Coach opleidingen. Alleen nergens anders vind je
een gecertificeerde NLP™ coach opleiding waar je de opleiding kunt volgen waar en wanneer
jij het wilt. Jij bepaalt! En je hoeft geen coach ervaring te hebben of bepaalde vooropleiding.
Doordat ik je alle aandacht geef, is er maar plek voor een paar coaches. Dus wacht niet te
lang en meld je aan.

Voordelen
Dit speciale online programma kost € 4.997,- excl. BTW
Inclusief: certificering Society of NLP™, NLP™ Practitioner en NLP™ Master Practitioner
opleiding.
(Natuurlijk is het mogelijk om in 4 of 6 termijnen te betalen)
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Over Karin
Mijn naam is Karin van Kas (1972). Ik ben een NLP™ Master Coach en Trainer en opgeleid
door Dr. Richard Bandler om coaches op te leiden tot een gecertificeerde coach. Daarnaast
ben ik een gecertificeerde e-coach, systemische coach en heb ik verschillende (HBO Master)
coach opleidingen gevolgd.
Mijn grote drijfveer is mensen beter maken, niet omdat ze ziek zijn, omdat ze een volgende
stap wil of soms moeten zetten. Ik gun iedereen een leven waarin ze hun talenten en
kwaliteiten kunnen inzetten. Ik werk graag met mensen die naar zichzelf kunnen en durven
te kijken, die het lef hebben om uit hun comfortzone te stappen.
Zowel binnen de Rijksoverheid als in de privaat sector heb ik rollen als (interne) coach,
trainer, mediator en vertrouwenspersoon vervuld. Sinds 2005 ben ik als zelfstandige trainer
verbonden aan het Instituut voor Durf en Daadkracht en de School voor online coaching
(2015).

Karin van Kas

Fantastic coach!
Anyone who is trained by Karin is blessed and will
experience that desired personal development. She has
continued to attend trainings to keep up with the latest
developments and she has developed into the fantastic
coach she is today! She knows how to take confusing or
intense situations and makes sure you are in safe hands
and takes care of you. Working with Karin is a pleasure
for anyone.
John La Valle
President of the society of NLP™
VLNR: John La Valle, Karin van Kas, Dr. Richard Bandler.
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Wat heb ik te bieden?
(Online) Coach opleidingen zijn er genoeg, zelfs NLP Coach opleidingen. Alleen nergens
anders vind je een gecertificeerde NLP™ coach opleiding waar je de opleiding kunt volgen
waar en wanneer jij het wilt. Jij bepaalt! Je hebt geen speciale opleidingseisen nodig, want
we beginnen bij het begin.
Unieke NLP™ opleiding INCLUSIEF NLP™ Practitioner en NLP™ Master Practitioner opleiding
Voordelen
• Het is een praktisch, direct toepasbare opleiding
• Je onderscheidt je direct in de overvolle coach markt
• Je leert nieuwe interventie technieken
• Je hebt geen reistijd
• Je volgt de modules waar en wanneer je wilt
• De verdieping vindt plaats tijdens de intervisie sessies
• Professionele begeleiding is 24 uur bereikbaar
• In een besloten leeromgeving kun je ervaringen delen en vragen stellen
• Je kijkt continue mee over mijn schouder
• Je krijgt een kijkje in de NLP keuken
• Je vult je (coach/trainers) rugtas met krachtige oefeningen en werkvormen
• Het is een Internationaal gecertificeerde opleiding
• Aanvullende live trainings- en oefendagen (als het mogelijk is)
• Je ontvangt het internationaal hooggewaardeerde coach certificaat ondertekend
door Dr. Richard Bandler (co-creator van NLP).

I met Karin early 2019 and thanks to her, I deepened my NLP coaching learning in such a
meaningful way: although I am already certified since years, I continue to train and Karin brought
me the “why” in addition to the “how” and “what”.
Karin is the best NPL coach I have ever met, as she has the ability to combine her extensive
expertise and deep knowledge in such a genuine manner! I am really grateful I met her, and
would recommend her to anyone who truly wants and aspires to grow in that field.
Laurence Methot
Executive coach - Rethink Performance
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Mijn missie
Je zou de wereld kunnen zien als een grote puzzel. Wij zijn allemaal stukjes. Zolang we niet al
onze talenten gebruiken, is de puzzel niet af. Ik geef je een kans om je zelf verder te
ontwikkelen zodat jij al je talenten kunt inzetten in deze wereld! Zo kunnen we de samen de
wereld nog mooier maken.

Ik heb verschillende opleidingen afgerond. Van cursussen tot universiteit. Mooie theorieën
en interessante denkwijzen bestudeerd. Misschien heb je, net zoals ik, verschillende
coach-opleiding gevolgd. Serieuze lange trajecten of korte intensieve workshops. Hoe dan
ook.. De meeste ‘vaardigheden’ die ik kreeg aangereikt zoals ‘goed luisteren’ en
‘empathisch zijn’ klonken mooi maar gaven niet aan hoe ik dat moest doen. Voor mij bleef
het vaak soms wat zweverig en vaag.
Bij toeval kwam ik in aanraking met NLP. Grote verwarring: kon het zo makkelijk zijn? Ja en
nee. Je gaat het pas zien als je het doorhebt (zou Johan Cruijff zeggen) en nee, want soms is
het nodig om een slag dieper te gaan. Want als het ècht zo makkelijk zou zijn, waarom heb je
dan een coach nodig? Soms is er iets wat je tegenhoudt, soms ben je er zelf niet van bewust
of levert het oude gedrag je nog iets op. Daarom houd je het gedrag (soms onbewust) in
stand. NLP gaat over het HOE. Het werkt en levert resultaten op. Het is een instrumentarium
dat veel verder gaat dan ‘trucjes’. Het mooier is dat het je werk (en je privéleven) nog
zinvoller maakt.
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De oplossing
Jij hoeft niet dezelfde fouten te maken als ik, je hoeft geen tienduizenden euro’s uit te geven
aan allerlei opleidingen, je hoeft niet dagen, weken, maanden, jaren te investeren in zinloze
workshops, trainingen en opleidingen.
Jij krijgt NU de kans om een praktisch, intensief traject te volgen, waarbij je alles leert wat je
nodig hebt, waarmee je nieuwe kanten van jezelf gaat ontdekken en waar je rugtas zo wordt
gevuld dat je direct je eigen praktijk kunt beginnen (mocht je die nog niet hebben).

Voordelen van een online programma
* Volg de online trainingssessies waar jij wilt.
* Flexibiliteit. Je bepaalt zelf wanneer en waar je de modules volgt en maakt.
* De gezamenlijke online zoomsessies worden opgenomen, zodat je ze kunt terugkijken.
* Je hoeft niet te wachten tot de trainingssessie, je direct je vragen stellen.
* Je kunt zelf aan de slag met de opdrachten, alleen of met je buddy.
* Je hoeft het niet alleen te doen, want je omringt je met andere gemotiveerde coaches.
* Wil je verdieping op een bepaald thema dan kunnen we dat bespreken.
Investering in jezelf
Investering in je professionalisering/ professionaliteit
Investering in je toekomst € 4.997,- excl. btw
Inclusief je NLP™ Practitioner en NLP™ Master Practitioner certificaat
Inclusief certificering Society of NLP™ ondertekend door Dr. Richard Bandler

NLP Coach opleiding 2022

7

BONUSSEN
Bonus 1. Pilot programma Hybride coachen
Leer hoe jij ook een meester coach kunt zijn online! Het is een online groepsprogramma met
persoonlijke aandacht, zodat je feedback krijgt op maat.
Ter waarde van € 997

Bonus 2. Online training Succesvol ondernemerschap.
Moeiteloos Meer Klanten, een succesvol Marketing en Sales programma. Hierin ontdek je
hoe je op een ontspannen manier je eigen coachpraktijk opzet of verder uitbouwt. Je heb je
toegang tot allerlei marketing technieken. Met deze online training verdien je je investering
zo weer terug.
Ter waarde van € 497

Wat zeggen anderen over deze NLP coach opleiding:
Het afgelopen half jaar nam ik deel aan de NLP coachopleiding bij Karin. Wat was het elke week weer
een feest! Karin wist op een prettige manier een veilige sfeer in de groep te creëren door haar
ervaring en openheid. Het was fijn om van al haar kennis, ervaring en inzichten te mogen leren.
Zowel op het gebied van NLP, coaching als het ondernemerschap. Haar doortastendheid heeft me
veel mooie inzichten opgeleverd.
Barbara de Beer
NLP Coach, Systemisch coach en opsteller van opvoedvraagstukken
De opleiding was een intensieve periode waarin Karin in een strak tempo ons meenam in de vele
facetten van NLP, waarbij constant de nadruk lag op oefenen, toepassen, reflecteren en aanscherpen
van je coachingsvaardigheden. Karin is een gepassioneerde en creatieve trainer en haalt het beste in
iedereen naar boven, ik heb ontzettend veel geleerd en zie steeds meer toepassingsmogelijkheden. En
ook al werk je niet als coach, de opleiding brengt je zoveel nieuwe (zelf)inzichten, die waardevol zijn
en meer diepgang in je dagelijks leven brengen. Een zinnige investering!
Saskia van der Meer
Coach en HR professional
Karin heeft mij uitgenodigd, geïnspireerd en vooral ook uitgedaagd om tijdens de opleiding het beste
uit mijzelf te halen. Ik heb de door mijn gestelde doelen – boven verwachting- gehaald en kijk dan
ook met intense voldoening terug op deze mooie training. Van alles wat hier op zijn plek viel, de
opgedane ervaringen en de krachtige NLP-tools ga ik nog heel veel plezier beleven. Karin heeft in
deze mooie periode van mijn leven het verschil gemaakt.
Ronald Sprenkeling
Owner Body @ Mind support Kolibri
Karin is een warme, oprechte en waarde vrije vrouw die snel kan schakelen tussen
verschillende processen. Ze onderscheidt zichzelf in haar vermogen om continu te schakelen
NLP Coach opleiding 2022

8

tussen verschillende coaching stijlen en aan te sluiten bij wat een coachee op dat moment
nodig heeft. Wat vooral indruk op mij maakte is de snelheid waarmee ze dit deed tijdens de
online sessies waarbij we met meerdere tegelijk verbonden waren.
Haar soms directe en confronterende stijl, maakte dat je scherp en alert bleef, terwijl er ook
ruimte was om tot rust te komen. Ieder op zijn eigen manier en volgens zijn eigen proces. Ze
laat je in enkele woorden direct in een intern proces komen, m.b.v. spraak als in schrift. Haar
ambitie om een coach-opleiding te starten met de combinatie tussen live-dagen en online is
meer dan geslaagd en raad ik dan ook aan, aan iedereen die de ambitie heeft om te gaan
coachen.
Ik heb het ervaren als een no-nonsense opleiding waarbij je/en met behulp van een warm
gezelschap een grote ontwikkeling doormaakt.
Corné van Nispen
Cornectie

Wil je in één keer het hele traject tot NLP coach doorlopen? En je online skills in communicatie
aanscherpen? Dan ben je bij Karin van Kas in goede handen!
Het is een intensief traject, waarbij in korte tijd veel thema’s aan bod komen.
Karin reikt de lesstof op diverse manieren aan, net wat je prettig vindt; je kunt haar audio bestanden
luisteren op het moment dat het jou uitkomt. Je kunt de syllabus lezen en ze licht het nog mondeling
toe tijdens de lessen.
Het is een lekker praktische training; er wordt veel geoefend in breakout rooms. Dit gaat op een
ontspannen en leuke manier.
Karin richt zich op coaches, zodat je, naast van Karin zelf, ook van de andere deelnemers kunt leren.
Maryse Spapens
Zorgkompaz Consultancy

De aanpak van Karin is, om je tijdens deze opleiding zoveel mogelijk te laten ervaren en te
oefenen, waardoor je meer en meer inzicht krijgt in je eigen gedrag. Karin zegt niet wat te
doen en ze geeft geen oordeel, ze vertrouwt op jou, op je eigen inzichten en dat je die
ontvangt op het moment dat goed is voor jou.
Het belangrijkste dat deze NLP coach opleiding mij heeft opgeleverd, is dat ik minder in mijn
hoofd zit en eerder tot actie overga. Ik heb meer zelfvertrouwen opgebouwd.
Mocht jij je eigen leven willen verrijken en hiermee tevens het leven van anderen, dan is de
NLP coach opleiding iets voor jou.
Marion van Kraaij - de Bie
Idecrea
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Karin is een kanjer in het (online) coachen en lesgeven.
De wijze waarop zij lesgeeft en haar kennis en kunde weet over te dragen heb ik als super effectief en
efficiënt ervaren!
Les gemist? Of misschien de les even herhalen? No problem!
Ook het opleidingsmateriaal is duidelijk en gestructureerd in een besloten community te raadplegen.
Met deze combinatie weet Karin een verbindingsbrug te slaan tussen diverse wereld (del)en!
Roel Sadhinoch
Coach & Mediator

Ik heb Karin getroffen in de rol van NLP-trainer, coach en inspirator. Mede door haar inbreng heb ik
grote stappen kunnen maken zowel op het vlak van persoonlijke ontwikkeling als op zakelijk vlak. Ik
heb Karin ervaren als een kundig iemand die in haar aanpak goed aansluit bij de klant zodat de klant
krijgt waarvoor die komt.

Kristel Knebel
Lifecoach at "De Stemvork" coachpraktijk voor persoonlijke groei

Wow! Karin blaast je regelmatig figuurlijk omver. Door alle kennis die zij heeft over coaching,
over NLP en over online coaching. Ze is expert zonder hoog van de toren te blazen. Het is
ontzettend prettig om met Karin samen te werken. Als je serieus je coaching skills wilt
vergroten en ook wilt leren hoe je dat online doet, dan raad ik je aan om met Karin samen te
werken.
Jeanet Bathoorn
VrijheidsOndernemer

Prikkelend, inspirerend en motiverend! Zo heb ik Karin ervaren tijdens de NLP-Coachopleiding.
Deze opleiding heeft mij nieuwe handvatten aangereikt om met nog meer speelsheid en
creativiteit te coachen. Doordat deze opleiding in blended vorm werd aangeboden heb ik de
gelegenheid gehad om NLP te integreren in mijn dagelijkse doen en laten. Wow, wat een
toegevoegde waarde is dit! Voor iedere NLP-er een aanrader, vooral als je vanuit oprechte
aandacht mensen wilt begeleiden, aansturen en/of coachen.
Ellen Zorn
EMZ Loopbaan coaching en advies
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Inhoud programma
Naast de gezamenlijke trainingsmomenten en Q&A’s/intervisies kun
je zelfstandig de lessen volgen in de online leeromgeving. Hier vind je achtergrond
informatie en opdrachten. In de besloten Facebook groep ben ik dagelijks aanwezig om je te
helpen als je vastloopt en hier kunnen we elkaar inspireren en motiveren.
Mijn aanpak
We gaan starten waar je nu bent. Stap voor stap doorlopen we het programma. Onze
gezamenlijke momenten zijn interactief.
Blok 1 en 2:
Tijdens het eerste en tweede blok leggen we een fundament. Praktisch en actief. Tijdens
deze blokken besteden we aandacht aan:
•
•
•
•
•
•
•

het formuleren van (leer/coach) doelen
de kracht van taal
het communiceren met jezelf en anderen
voorkeurssystemen bij jezelf en anderen
hoe je strategieën in kaart brengt en kunt veranderen
hoe je (jouw belemmerende) overtuigingen kunt veranderen
hoe je vermogende stemmingen kunt oproepen

Blok 3
In het derde blok gaan we verder met het integreren van het geleerde in het eerste twee
blokken. Nu dat je je bewust bent wie je bent, gaan we ons focussen op de ander. Je leert op
een open en persoonlijke manier met je coachees te communiceren zonder gevangen te
raken in hun interpretatie van de werkelijkheid. Je traint jezelf in het bewaren van een open
onbevangen houding en helemaal in het moment (up-time) te zijn. Je zal merken dat je
hierdoor minder belast bent met je verleden of je zorgen over de toekomst. Hierdoor word
je een sterke coach die om kan gaan met elke situatie en werkelijkheid.
We gaan verder waar we het tweede blok zijn geëindigd. Een stap dieper. We besteden
aandacht aan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

het Meta model voor coaching
de Milton taal patronen voor coaching
het toepassen van Hypnose interventies
het modelleren
het werken met tijdlijn
ethiek, overdracht en tegenoverdracht
congruentie en alignement
gesprekstechnieken
persoonlijke leer- en coachstijlen
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Je leert op een open en persoonlijke manier met je coachees te communiceren zonder
gevangen te raken in hun interpretatie van de werkelijkheid. Je traint jezelf in het bewaren
van een open onbevangen houding en helemaal in het moment (up-time) te zijn. Je zal
merken dat je hierdoor minder belast bent met je verleden of je zorgen over de toekomst.
Hierdoor word je een sterke coach die om kan gaan met elke situatie en werkelijkheid.
Blok 4 en 5
In het vierde en vijfde blok gaan we verder verdiepen. Je leert zowel op de inhoud te
reageren als ook op de energie van wat wordt gezegd en wat er niet wordt gezegd. Je
ontwikkelt een ‘bi-focal vision’, waardoor je behalve de bovenliggende vraag ook de diepere
kwestie hoort klinken. Je leert als NLP™ coach hoe je coachees activeert om (weer) in
contact te komen met hun eigen hulpbronnen als kracht, zelfvertrouwen en
doorzettingsvermogen.
Onderwerpen die voorbij komen tijdens dit blok:
•
•
•
•
•
•
•

het gebruiken van ankers
het inzetten van metafoortaal
systemisch perspectief
overdracht/tegenoverdracht/projecties
overlevingspatronen en hulpbronnen inzetten
lichaamsgericht werken
stemgebruik

Blok 6
Alles komt in dit blok samen.
In dit laatste blok verfijnen we je communicatieve- en coach vaardigheden. Doordat je nu
veel ervaring hebt met het coachen van je medecursisten en (proef)coachees ga je een eigen
stijl (verder) (door) ontwikkelen. We maken wat uitstapjes naar andere coach methodieken
en technieken.
In dit blok vindt ook het examen plaats.
Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je het internationaal erkende certificaat
ondertekend door Dr. Richard Bandler (Co-creator van NLP). Daarna kun je je registeren bij
de NOBCO als coach.
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MEEST GESTELDE VRAGEN
Wat kan ik verwachten van de opleiding?
Een waanzinnige ontdekkingsreis! Een avontuur waarin je jezelf (nog) beter leert kennen en waarin je
dingen leert die je zowel zakelijk als privé enorm helpen. De manier hoe je communiceert verandert,
je zelfvertrouwen groeit en je wordt uitgedaagd om steeds de verantwoordelijkheid te nemen over je
eigen leven en plezier en succes.
Is het wel mogelijk om coach te worden in 4 maanden?
Eigenlijk is het net als autorijden. Je haalt je rijbewijs en door veel auto ritjes te maken, ontwikkel je
je vaardigheden. Tijdens deze coach opleiding bereiden we je voor om te werken als zelfstandig
coach. Je vult je rugzak met tools en technieken. Je maakt vlieguren door verschillende mensen te
begeleiden en door vooral veel te oefenen. Misschien wel het belangrijkste is dat je jezelf beter leert
kennen. Je ontdekt waar je goed in bent en wat je dus meer kunt inzetten. Misschien kom je ook
zaken tegen die nog wat aandacht vragen. Gelukkig word je hier omringd met mensen die je daarbij
kunnen helpen.
Wanneer begint de opleiding?
De eerste volgende opleiding start op dinsdag 10 januari 2023. Vanaf 8 januari is de besloten
Facebook groep open en kunnen we alvast online kennismaken.
Hoe laat begint en eindigt de trainingsdagen?
We starten om 19:30 – 21:30u. Plus de online oefendagen/avonden. In overleg kunnen we de
oefenavond kiezen.
Hoeveel is de studiebelasting?
Naast de gezamenlijke momenten, raden we je aan om elke dag een half uur te reserveren om er
mee bezig te zijn. Bijvoorbeeld door de theorie te bestuderen, te oefenen terwijl je op je werk bent,
observeren als je in de trein zit, oefen, luisteren naar een podcast terwijl je in de auto zit, kijkt naar
een video enz.
Ontvang ik een diploma?
Nadat je de gehele training met succes hebt doorlopen, ben je gecertificeerd NLP™ Practitioner,
NLP™ Master Practitioner en NLP™ Coach. Je ontvangt de officiële certificaten van de Society of
NLP™. Deze zijn ondertekend door Dr. Richard Bandler.
Is het mogelijk om in termijnen te betalen?
Ja het is mogelijk om het bedrag in 2 of 3 of 6 termijnen te betalen.
Wat is NLP?
Neuro Linguïstisch Programmeren. Neuro verwijst naar de zintuiglijke waarnemingen en de
verwerking daarvan in je brein. Linguïstisch verwijst naar de taal: de verbale en non-verbale
communicatiesystemen die je gebruikt om je gedachten en je werkelijkheid betekenis te geven.
Programmeren verwijst naar het ontdekken van je automatische denk- en gedragspatronen en het
vermogen om ze te veranderen.
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Wat is de society van NLP?
In 1978 heeft Dr. Richard Bandler The Society of Neuro Linguistic Programming™ opgericht. Hij is zelf
de voorzichter. Deze wereldwijde organisatie heeft als doel de kwaliteit van NLP te controleren. Drs.
Karin van Kas is een erkende NLP™ trainer en is gecertifieerd om NLP™ opleidingen en NLP™ coach
opleiding te geven.
Hoe groot is de groep?
Een groep bestaat uit maximaal 10 personen. Zodat we iedereen persoonlijke aandacht kunnen
geven en je optimaal kunnen begeleiden.
Wie is Dr. Richard Bandler?
Bandler is één van de grondleggers van NLP™ en hij ontwikkelt NLP nog steeds door. Bijna 40 jaar
geleden heeft Richard Bandler samen met John Grinder NLP bedacht. Het is nu anders dan 40 jaar
geleden. Vandaar dat het belangrijk is een door Richard Bandler erkende NLP™ opleiding te volgen
zodat je de meest recente versie van NLP leert. Een erkende opleiding van Richard Bandler kun je
herkennen aan het logo van de Society of NLP™. Nu weet je dat de trainer aangesloten is bij de
Society of NLP™ en de trainer is opgeleid door de grondlegger zelf.
Hoe ziet het examen eruit?
Een belangrijk onderdeel van de opleiding is het werken met anderen. Het examen bestaat uit een
combinatie van theorie en praktijk. Naast een schriftelijke toets waarbij het vooral gaat om je eigen
reflectie en ontwikkeling is een ook een proef van bekwaamheid. Je laat dan zien dat je een
professionele NLP coach bent.
Moet je alle trainingsdagen aanwezig zijn?
Ja en we begrijpen ook dat je soms andere prioriteiten moet stellen. In die gevallen neem je contact
op met je trainer en dan zoeken we samen een oplossing.
Wat als je niet het examen haalt?
Dat is natuurlijk erg vervelend, vooral voor jou. En het komt voor. Gedurende de opleiding heb je
regelmatig overleg met je trainer en alle hulpbronnen zijn aanwezig. Dus trek op tijd aan de bel en
vraag om hulp. Mocht je het examen dan toch niet halen, dan kun je dat kosteloos opnieuw doen.
Waarom zijn de kosten van de opleiding zo hoog?
Omdat het het waard is. Het zijn drie opleidingen in één. Dat betekent ook drie keer een bijdrage
voor the Society of NLP (voor lidmaatschap, inschrijving in register en certificatiekosten). Daarnaast
ontvang je veel persoonlijke aandacht. Ik ben bereikbaar voor je, ook buiten de training om. Ik heb
meer dan € 50.000,- gestopt in mijn opleiding, om al mijn kennis te verweven. Deze kennis deel ik
graag met jou. Zie het bedrag als een investering, een investering in jezelf en in je (toekomstige)
bedrijf. Hoeveel klanten heb je nodig om het terug te verdienen?
En.. Tot slot is het ook een manier om alleen echt gemotiveerde mensen te trekken. Wil je er echt
voor gaan? Het is wetenschappelijk aangetoond dat als je ergens een prijs voor betaalt, je er meer
aandacht aan besteedt, er meer voor gaat dan als je het voor een lagere prijs krijgt. If you pay, you
pay attention. Wat vind je jezelf en je professionele ontwikkeling waard?
Wat als ik het tempo niet aan kan?
Het zou kunnen dat jij door omstandigheden in tempo kan volgen. Dat is geen probleem. Blijf in
overleg met je trainer en maak gebruik van alle hulp.
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Ik ben niet technisch, dus is dit dan wel een opleiding voor mij?
Je hoeft absoluut niet technisch te zijn om deel te nemen. We nemen je stap voor stap mee. En onze
ervaring is dat iedereen het kan.
Ik heb nog nooit gewerkt met ZOOM is dat een probleem?
Zoom is een programma dat wij gebruiken tijdens de online sessies. Dit programma biedt ons de
mogelijkheid om tegelijkertijd elkaar te zien (via de computer) en te spreken. Hiervoor heb je een
internetverbinding, computer/laptop/tablet/smartphone nodig met camera en geluid. Onze ervaring
is wel dat een computer of laptop prettiger werkt omdat je dan een groter beeld hebt en elkaar dus
beter kunt zien.
Hoe zit het met het oefenen?
Natuurlijk kun je direct je kennis toepassen in je dagelijkse praktijk: zakelijk en/of privé. Verder
organiseren we ook online oefen-momenten. Deze zijn facultatief. We verwachten wel dat je
minimaal 20 uur (live of online) met elkaar oefent. Onze ervaring is dat je hier makkelijk aan komt. De
meesten doen meer omdat ze het zo leuk en fijn vinden.

LET OP: Dit is de ALLERLAATSTE ONLINE NLP Coach opleiding. In 2023 vinden de lessen weer
live op locatie plaats. Dat betekent dat de prijs flink omhoog gaat (ivm locatie kosten).
Deze NLP™ Coach opleiding is echt iets voor jou als:
• Je belangstelling hebt voor persoonlijke ontwikkeling
• Je je communicatie vaardigheden wil aanscherpen en verbeteren
• Je nog meer bewust wil zijn van je eigen gedrag
• Je graag professioneel wilt groeien
• Je doelgerichter in het leven wil staan
• Je op zoekt bent naar verdieping
• Je jezelf makkelijker wil uiten
• Je anderen makkelijker wil overtuigen
• Je beter wil leren omgaan met conflictsituaties
• En je toe bent aan een volgende stap
Het resultaat..
• je durft nog meer je eigen grenzen aan te geven
• je hebt meer zelfvertrouwen
• je voelt je sterker want je bent gegroeid in autonomie, daadkracht en zelfinzicht
• je bent een gecertificeerde NLP™ coach!
Investeer in je eigen professionele ontwikkeling zodat jij het verschil kan maken.
Ontdek wat voor jou werkt. De NLP™ Coach is een verdere verdieping in communicatie,
persoonlijke ontwikkeling en leiderschap.
Investering
€ 4.997,- excl. BTW
Nadat je de gehele training met succes hebt doorlopen, ben je gecertificeerd NLP ™ Coach.
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Mail me als je vragen hebt, dan plannen we een vrijblijvend telefoongesprek
Aanmelden kan via: karin@durfendaadkracht.nl
Meer informatie: www.gecertificeerdecoachopleiding.nl of www.schoolvooronlinecoaching.nl

DATA ONLINE NLP™ COACH OPLEIDING 2022
1. (Avond groep) Wekelijks op de woensdagavond van 19:30 – 21:30u live online training.
Live online Q&A sessie en oefenen: maandagavond van 19:30 – 20:30u
Start 2 maart 2022 tot 14 juli 2022 (VOL)
2. (Middag groep) Wekelijks op donderdag middag van 14:00 – 17:00u live online training.
Live online Q&A sessie en oefenen: maandagavond van 19:30 – 20:30u
Start 2 juni 2022 tot 8 dec 2022 (VOL)
3. (Avond groep) Wekelijks op de donderdagavond van 19:30 – 21:30u online training.
Wekelijks op donderdagavond van 19:30 – 22:00u – live online training.
Live online Q&A sessie en oefenen: in overleg
Start 10 november 2022 tot 30 maart 2023
4. ALLERLAATSTE ONLINE NLP COACH Opleiding
Wekelijks op dinsdagavond van 19:30 – 21:30u – live online training
Live online Q&A sessie en oefenen: in overleg
Start 10 januari 2023 tot 16 mei 2023 (er is nog plek)

DATA NLP™COACH OPLEIDING 2023 VOLGEN (LIVE DAGEN)
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