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Haal meer uit je leven!

De NLP Master Practitioner staat voor verdere Groei, Integratie, Verdieping en Stabilisatie.

Je gaat je verder verdiepen en verbreden in de NLP, alles steeds meer integreren in je 
dagelijkse leven. Hoe meer je er meer bezig bent, hoe meer NLP steeds meer geïntegreerd 
wordt in alles wat je doet.

Resultaat 
Het doel van deze opleiding is om weer een stap verder te maken in het zowel privé als 
professioneel toepassen van NLP.

Hoe meer je in contact komt met je drijfveren en met je identiteit des te makkelijker sta je in 
je eigen authentieke kracht.

Onderwerpen
• Waarden - inzicht in volgorde en sturing
• Metaprogramma’s - sturing drijfveren
• Metaforen - op onbewust nivo leren raken
• Neurologische nivo’s - verdieping naar de kern van je nivo’s
• Trance - onbewuste meer leren inzetten
• Familieopstellingen - afbakening grenzen
• Kinestetische tijdlijnprocessen - verwerking verleden en verhelderen toekomst
• Begin van leren begeleiden van individuele processen - coaching
• NLP lichaamswerk - meer in contect met je lichaam
• Modelleren - hoe leer je succesvolle kwaliteiten van een ander
• Verdieping strategie - hoe nieuwe strategie versterkend in te zetten
• Verdieping taal - beter kunnen overtuigen
• Presentatievaardigheden - meer zelfvertrouwen en passie

Door wie
Neelienke Toering is meer dan 15 jaar actief als expert in communicatie. 
Zij is verder ontwikkeld als internationaal gecertificeerd NLP trainer en 
Coach, gecertificeerd Systemisch Trainer en Lichaamswerk trainer. Ze 
werkt naast NLP nog met diverse andere methodes als opstellingen, 
provocatief coachen, DISC, STEM, TA, RET, BML, TOM, IEMT en nog 
veel meer. Jaarlijks organiseert zij het Groei-Event van het jaar:  
JIJ kan meer dan je denkt.

Ik heb geleerd meer leiderschap op 
het werk te nemen door meer ver-
antwoordelijkheid te pakken voor 
een succesvol teamresultaat. 

Hans Klarenbeek  
Business Analist UWV

Neelienke is een trainer met passie 
voor haar vak. Ze is oprecht, inte-
ger en haalt het beste en mooiste 

uit de deelnemers.

Dineke Melse Teammanager 
Gemeente Rotterdam

Neelienke is iemand die 200% 
achter haar concept staat: 
Kleinschalig en deskundig. Met een 
dosis enthousiasme, positiviteit 
en authenticiteit zorgt zij ervoor 
dat men zich zowel op zakelijk als 

persoonlijk vlak kan ontwikkelen.

Lisa Kaarls 
Jobhunter Gemeente Utrecht 

Ik heb geleerd makkelijker nee te 
zeggen en mijn grenzen beter te 
zetten zodat ik veel effectiever 
geworden ben. 

Frank Bakker 
Senior functioneel beheerder 
bij het CAK

Door de training is mijn zelfver-
trouwen gegroeid en kan ik mij 
duidelijker profileren op mijn werk. 
Ik ben zichtbaarder en ik krijg meer 
waardering.

Margaret van Velzen 
Managementassistente VO

“
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NLP Master 
Practitioner

Dé training die

 je helpt om nog meer 

uit je leven te halen! 
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Wat krijg je?

• 15 dagen training
    + twee avonden
•  Trainingsmap
•  Koffie en thee
•  Heerlijke lunch
•  Erkend certificaat
•  Intervisiegroep
•  Begeleiding

We starten elke dag om 9.30 
uur tot 17.00 uur met tweemaal 
avondprogramma.
De groep zal maximaal uit 10  
personen bestaan! Schrijf je snel  
in want VOL = VOL!

Studiebelasting

Ongeveer 2 uur per week.

Investering

Kijk op de website voor  
actuele prijzen. 

Mocht je willen overnachten 
dan hebben we een speciale 
deal met diverse locaties in  
Medemblik op basis van 
beschikbaarheid.

Naast deze opleiding zijn er 
nog vele andere opleidingen 
te volgen bij Kerntc. 
 
Kijk op de site www.kerntc.nl 
voor meer informatie.
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Aangesloten bij:

Competenties

Je versterkt de volgende competenties: 

 • Inlevingsvermogen en alertheid  • Leiderschap

 • Proactiviteit    • Zelfvertrouwen

 • Communicatieve vaardigheden  • Samenwerken en afstemmen

 • Doelgericht werken   • Beter contact kunnen maken

 • Mindset    • Lef

Voor wie
Deze training is bedoeld voor iedereen die meester wil zijn in communicatie, meer inzicht in 
waarden en interesses wil hebben, verdieping op identiteit en verder wil blijven groeien

“Zo blij dat ik mezelf dit gegund heb! Het is een cadeau voor mezelf 
waar ik nu al zoveel van geniet en de rest van mijn leven plezier van 
ga hebben.”

- Rixt Muller Relatie beheer
Benelux Chaud Devant Chefwaer

“Deze Master heeft mij zoveel meer gebracht dat ik had gedacht. 
Zowel op mijn werk als in mijn gezin. Mocht je twijfelen, ga ervoor!“

- Jose Tiebie
Eigenaresse Dieet Praktijk

Locatie

Deze 15-daagse training + 2 avonden zal plaatsvinden in  
onze trainingsruimte op een prachtige locatie aan het  
water in Medemblik.

Trainingen Leiderschap, Communicatie en Persoonlijke Ontwikkeling


