
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 6 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.  
 
Hoe lang duurt de opleiding? 
De opleiding duurt 6 maanden.  
 
Wanneer begint de opleiding? 
De opleiding start op woensdag 15 september 2021. Vanaf 12 september is de besloten Facebook 
groep open en kunnen we alvast online kennismaken.  
 
Hoe laat begint en eindigt de trainingsdagen? 
We starten op 14:00u en eindigen rond 17:00u. Soms lopen we iets uit als er veel vragen zijn.  
 
Hoe groot is de groep?  
Een groep bestaat uit maximaal 8 personen. Zodat we iedereen persoonlijke aandacht kunnen geven 
en je optimaal kunnen begeleiden. 
 
Waar vindt de opleiding plaats? 
Voornamelijk online via Zoom. Als het mogelijk is, organiseren we ook live trainingsdagen. Deze 
vinden plaats op een mooie plek in het midden van het land. De locatie is goed bereikbaar met 
openbaar vervoer en auto. 
 
Hoeveel is de studiebelasting?  
Naast de gezamenlijke momenten, raden we je aan om elke dag een half uur te studeren. 
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 NLPÔ Practitioner, 
NLPÔ Master Practitioner en NLPÔ Coach. Je ontvangt de officiële certificaten van de Society of 
NLPÔ. Deze zijn ondertekend door Dr. Richard Bandler.  
 
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.  
 
Wat is de society van NLP? 
In 1978 heeft Dr. Richard Bandler The Society of Neuro Linguistic ProgrammingÔ 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 NLPÔ trainer en is gecertifieerd om NLPÔ opleidingen te geven.  
 
Wie is Dr. Richard Bandler? 
Bandler is één van de grondleggers van NLPÔ 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 NLPÔ 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 NLPÔ. Nu weet je dat de trainer aangesloten is bij de 
Society of NLPÔ 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, er geldt een 100% aanwezigheidsverplichting. 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? 
 
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 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.  
 



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.  
 


