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Opleiding NLP  
 
De opleiding  Neuro Linguïstisch Programmeren is een communicatieopleiding in drie 
gradaties. Elk af te sluiten met een erkend certificaat. Elke gradatie bevat 20 
trainingsdagen. 
NLP biedt een brede verzameling aan technieken en vaardigheden op communicatief 
gebied, zowel met jezelf als met de ander. 
De opleiding die wij verzorgen noemen wij: Integrale NLP, waarmee wij bedoelen dat  
de aan te leren technieken geïntegreerd raken tijdens de opleiding met het pakket 
aan ervaring en vaardigheden dat je al met je meebrengt. 
 
1] NLP Practitioner:  
De communicatie met jezelf staat centraal. Je leert bewust te beschouwen hoe je dingen 
doet, hoe je daarover kan communiceren met de buitenwereld en hoe je dat doelgericht 
kunt bijstellen. 
Aan de hand van verschillende technieken wordt geoefend met vaardigheden die meer 
sturing geven aan je leven zowel privé als in werksituaties. 
 
2] NLP Master Practitioner: 
De aangeleerde communicatieve vaardigheden worden verder uitgediept en meer 
toegespitst op het beroepsmatig functioneren . 
 
3] NLP Trainer \Coach 
Na het behalen van bovenstaande certificaten word je voorbereid op het geven van 
trainingen en het coachen , individueel en groepsgewijs, in NLP vaardigheden. 
 
Integrale NLP door: 
 

 
 

Drs. José Martens van Rooyen & Nino Krug
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Wat kan NLP voor je betekenen in een cursus Practitioner-NLP 
  

Je gaat verkennen hoe je omgaat met jezelf, hoe de communicatie verloopt tussen jou en 
je vele subpersoonlijkheden. Je oefent je bewustzijn en je zintuiglijkheid om meer contact 
met jezelf en anderen te maken . De communicatie tussen jezelf en de ander[en] wordt 
steeds meer zoals je bedoelt ……..We werken met elkaar aan vaardigheden die zowel 
privé als op het werk resultaat opleveren waar je blij van wordt. 
 
De opleiding tot Practitioner in NLP bevat 20 trainingsdagen. Wij geven die op 1 zondag 
per maand in Hulsel in de trainingsruimte achter in Nino’s tuin. Tussendoor ga je in 
groepjes oefenen met het cursusmaterieel dat je ontvangt in delen die passen bij de 
cursusvoortgang. De maand tussenruimte maakt integratie van opgedane ervaringen  
mogelijk. Bovendien kan zo gespreid worden betaald. 
 
Via afwisselende werkvormen ga je kennismaken met NLP- begrippen als: 
 
* Rapport      * Swish patronen 
* Ankeren                                                      * Submodaliteiten 
* Herkaderen      * VAK patronen 
* Logische niveaus     * Leerstrategieën 
* Associatie, dissociatie, metapositie  * Metamodel 
* Disney-strategie     * Werken met delen 
* Enneagram      * Six Step Reframe 
* Filters      * Ecologie  
* Werken met overtuigingen 
* Up- en down chunken 
* Transactionele Analyse 
* Systemisch werk, [familie]opstellingen 
 
 
 
 
 
 
Deelname aan de opleiding vindt plaats na 
kennismakingsgesprek.  
Voor meer informatie kan je terecht bij José of bij Nino: 
 
 
 josemartensvanrooyen@planet.nl   013-5119881    www.kanjerpraktijkbrabant.nl 
 ninokrug@upcmail.nl                       013-5091610    www.ninokrug.nl 
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Wat NLP voor je kan betekenen in een cursus Master-Practitoner-NLP 
                 
Je hebt de Practitioner opleiding met succes gevolgd en communicatie met je complexe 
zelf in verschillende contexten kunnen ervaren. Je hebt gezien hoe je je doelen 
eenvoudiger kan bereiken, hoe je effectiviteit is toegenomen en je hebt je zintuigen 
opnieuw ontdekt zodat je beter kunt kijken, luisteren en voelen. Ook ervoer je dat 
afbakening tussen werk en privé . tussen jezelf en de ander niet hoeft te betekenen dat je 
minder betrokken bent… 
Een logische stap kan zijn om je ontwikkeling voort te zetten naar het volgende niveau 
namelijk het “meesterschap”:  
 

 De NLP-Master-opleiding biedt verdieping en leert je meer technieken en procesmatige 
wetmatigheden die gebeuren tussen jou en de ander                      

 Je bent in staat om menselijke vermogens te modelleren, toe te passen en 
overdrachtelijk te maken     

 Je geeft sturing aan je emoties en je laat projecties los over jezelf en anderen 

 Geweldloze communicatie hanteer je als vorm van feedback 

 Je herkent processen ,niet alleen cognitief, en je leert er mee “spelen” 

 Persoonlijk leiderschap over jezelf als een verzameling “ikken” wordt verder ontwikkeld 

 Je kunt omgaan met mensen met “boeiend gedrag” 
 
De NLP-Master-opleiding wordt toegespitst in een persoonlijk toepasbaar traject.  
Hier onderscheiden wij: 
Coaching    : richting      onderwijs - zorg - bedrijf - organisatie - of creatief proces 
Counseling :                  persoonlijke coaching 
De opdrachten die daar bij horen worden uitgewerkt in de werk- of privé situatie. 
 
De opleiding tot Master in NLP bevat 20 trainingsdagen. Wij verzorgen die 1 zondag per 
maand in Hulsel in de trainingsruimte achter in Nino’s tuin. De maand tussenruimte heb je 
nodig voor je opdrachten en de integratie van opgedane ervaringen . Bovendien kan zo 
gespreid worden betaald. Tijdens het traject wordt persoonlijke coaching geboden op 
afspraak. 
 
Onderdelen die binnen de NLP-Master-opleiding aan de orde komen zijn begrippen als: 
 
* Coachingsmodellen 
* Modelleren 
* Milton model 
* Meta-programma’s 
* Veranderingstechnieken als: reframing, remodelling, reïnprinting, geven/vergeven 
* Coachen met Enneagram 
* Systemisch werken                                  * Transactionele Analyse                                  
* Geweldloze communicatie                       * Metaprogramma’s in coaching 
* Werken met  overtuigingen                      * NLP capsule 
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Voor het certificaat Master-Practitioner gebruik je de reader en andere literatuur, 
maak je opdrachten op de werkvloer, schrijf je een NLP-techniek, houd je een presentatie 
en maak je een modelleeropdracht. 
 
Deelname vindt plaats na een kennismakingsgesprek.  
Voor meer informatie kun je terecht bij José of Nino : 
josemartensvanroyen@planet.nl   013-5119881        www.kanjerpraktijkbrabant.nl  
ninokrug@upcmail.nl                     013-5091610        www.ninokrug.nl        
 

Door wie 
 
José Martens is trainer\coach NPL en heeft haar loopbaan in het onderwijs als directeur 
en als begeleider uitgebreid richting orthopedagogie. Zij adviseert vanuit haar eigen bedrijf 
, geeft trainingen NLP en past die toe oa. in instituten waar onderwijsgevenden getraind 
worden in omgaan met autistische cursisten. Daarnaast is zij actief bij Kanjertrainingen in 
Brabant (zie: www.kanjerpraktijkbrabant.nl). 
 
Nino Krug heeft haar praktijk aan huis. Als  trainer\ coach NLP combineert zij 
lichaams\energetisch werk als polariteitmassage en systemisch werk als familie- en 
organisatieopstellingen tot een holistische werkwijze met haar cliënten (zie: 
www.ninokrug.nl) 
 
In onze opleiding NLP vind je dan ook elementen van beider achtergrond toegepast 
binnen NLP kaders.     
Onze opvatting van spiritualiteit is een hele praktische en gaat uit van de mens en zijn 
talloze mogelijkheden . 
Het bewustworden van de rijkdom in jezelf en daarmee vormgeven aan je wereld, is 
de doelstelling van onze opleiding. 
  

Voor wie 
Ieder die zichzelf nog beter wil leren kennen en daarmee zijn leefplezier wil optimaliseren 
en zo effectief mogelijk wil functioneren. 
  

Kosten 
Per cursusdag, inclusief cursusmateriaal, inclusief lunch, koffie, thee e.d. 100 euro, 
contant te voldoen per keer. 
  

Wanneer 
Op zondag 1 maal per maand van 10.00 uur tot 17.00 uur.  
 
Data in overleg met cursisten na kennismakingsgesprek. 
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Waar  
In Hulsel bevinden zich de praktijkruimte en de oefenruimtes achter in een grote tuin waar 
je in de pauzes lekker door kunt dwalen.  
 
Adres: 
Vooreind 8        
5096 BC Hulsel 
Tel. Nino Krug          013-5091610 
Tel. José Martens    013-5119881 
 
 
 

Route 
 
Vanuit Den Bosch/Tilburg/Breda: 
Bij Tilburg, afslag Hilvarenbeek - Beekse Bergen, weg volgen richting Reusel.  
Neem na ong. 16 km. links de afslag Hulsel. 
Ong. 800 m. na de Boerenbond, aan de linkerkant Vooreind 8 (herkenbaar aan de twee 
linde-bomen voor 't huis) 
 
Vanuit Eindhoven: 
(E34-A67) Richting Antwerpen, afrit Hapert[afrit 29] rechtsaf richting Reusel/Bladel volgen. 
Na ong. 7km. rechtsaf, Netersel-Hulsel. 
Weg vervolgen  (rotonde) rechtsaf Hulsel. 
Einde weg links, daarna splitsing rechts aanhouden en de kronkeling volgen. 
Door de dorpskern heen, langs de kerk, weg volgen , Vooreind 8  (aan de rechterkant, 
twee lindebomen voor 't huis). 
 
Met openbaar vervoer: 
Mocht je met openbaar vervoer komen, laat dan even weten, 
hoe laat je in Reusel vanuit Eindhoven of vanuit Tilburg arriveert  (013-5092931). 
Je wordt dan opgehaald van de bus en teruggebracht. 
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