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Response Instituut staat in Nederland te boek als een toonaangevend 
NLP & Hypnose-instituut, dat je de mogelijkheid biedt om te 
ontdekken hoe je zelfverzekerder kunt zijn en meer vanuit eigen 
kracht en gevoel kunt handelen. Stel je eens voor hoe zou het zijn als 
je je innerlijke rijkdom aan kunt boren. Hoe zou je leven er uitzien, 
als je mentaal en emotioneel kunt groeien en oude patronen kunt 
doorbreken. Als je handelt, spreekt, werkt en communiceert zoals jíj 
dat wilt. 

Innerlijke groei, dat is de spil waar alles om draait bij Response 
Instituut. Dit impliceert het doorbreken van oude patronen, het 
beschikbaar maken van innerlijke hulpbronnen waarvan je het bestaan 
niet meer wist en het overboord gooien van denk- of waanbeelden 
die louter gebaseerd zijn op wat anderen je hebben ‘aangepraat’. 
Zodra je denken en doen vanuit je ´inner power´ gestuurd worden, 
weet je dat je een groei doormaakt die krachtiger in je systeem 
doorwerkt dan wat ook. 

We leren je spreken met en vanuit je onderbewuste. Je vindt en 
versterkt als het ware je ‘inner power’. Je zou ook kunnen zeggen dat je 
vanuit je gevoel leert te handelen, zodat je gedrag naar buiten toe een 
expressie is  van wie je bent. Zo doe je altijd datgene waar jij je goed 
bij voelt. Ons uitgangspunt is dat ieder mens de capaciteiten heeft om 
het juiste (lees: datgene waar je je goed bij voelt) te doen. Zo zal het 
volgen van de juiste opleiding altijd persoonlijke groei in de richting 
van meer je eigen zelf kunnen zijn als resultaat met zich meebrengen.

We stellen alles in het werk om je op de best denkbare manier over 
jouw ontwikkelpad te leiden. Met de persoonlijke ondersteuning die 
we tijdens onze opleidingen bieden, zorgen we ervoor dat je 
ontwikkeling integraal onderdeel uit gaat maken van het leven. Deze 
aansluiting bereiken we vooral door in onze benadering consequent 
authentiek, eerlijk, niet zweverig, down-to-earth en beschermend  te 
zijn. Response is dus beslist geen instituut dat je bij thema’s die zich 
aandienen aan je lot overlaat en ook het beeld van de wijsneus die 
met het vingertje wijst en alles beter weet is, op ons niet van 
toepassing. Alle processen die we doorlopen worden zorgvuldig 
samen gedragen. Wij helpen je het leven te realiseren dat jij voor jezelf 
wenst en uitdrukking te geven aan de innerlijke kracht die in ieder van 
ons huist.

RESPONSE INSTITUUT



In grote lijnen kunnen we NLP - afkorting 

voor Neuro Linguïstisch Programmeren - in 

drie noemers onderbrengen: een methode 

die het mogelijk maakt te leren van mensen 

met bijzondere vermogens (modelleren), 

je innerlijke beleving te onderzoeken en 

veranderen en excellent met anderen te 

communiceren. Het onderzoeken van de  

structuur van de subjectieve ervaring helpt je 

bewust te worden van je denkprocessen en 

overtuigingen. 

De toepassingen van NLP zijn enorm, of 

het nu gaat om minder stress ervaren, een 

bedreigende burn-out het hoofd bieden of 

juist om meer zelfvertrouwen krijgen, je  

communicatie verbeteren, makkelijker  

contact met mensen opbouwen of meer 

inzicht krijgen in je eigen beperkende gedrag. 

Het onmiskenbare effect van deelname aan 

onze opleidingen is altijd persoonlijke groei 

en versterking van je inner power. 

NLP wordt gebruikt in het bedrijfsleven, 

coaching, begeleiding, onderwijs, 

gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, 

psychotherapie en sport - in feite overal 

waar mensen iets willen realiseren vanuit 

hun eigen kracht. 

Tijdens de NLP Practitioner heb je al de 
kracht van NLP ontketend en daarmee ook 
ervaren hoeveel impact het heeft op je 
gevoelswereld, je denken en je vermogens 
om doelen te realiseren. 

Tijdens de opleiding NLP Master Practitioner 
werk je met nog geavanceerdere processen 
en technieken om nog diepere niveaus aan 
jezelf te werken. 

De NLP Master Practitioner tilt je NLP 
kennis en vaardigheden naar het niveau van 
meesterschap. Je hebt de kracht van NLP 
al ervaren en bent klaar voor een mooie 
vervolgstap. Om deel te nemen dien je 
minimaal 18 jaar te zijn, in het bezit te zijn 
van een havo- of mbo-diploma en een 
geldig NLP Practitioner certificaat in bezit te 
hebben. 

WAT IS NLP NLP MASTER 
PRACTITIONER

MARTIN:
“De impact die 
deze opleiding 

heeft op mij 
als persoon en 
zeker ook naar 

mijn directe 
omgeving 

is van 
onschatbare 
waarde voor 

mij.”

“

IK WORD 
EINDELIJK 

BEGREPEN

COMMUNICATE WITH YOUR 
INNER POWER



OVERWEGINGEN EN
MOTIEVEN 

Het volgen van de NLP Master Practitioner 
levert je de volgende voordelen op:

Voor de certificatie en inhoud van de NLP 
Master Practitioner volgt Response 
Instituut de richtlijnen van Arcturus 
Internationaal Trainingsinstituut voor  
communicatie en NLP en het New York 
Training Institute. Onze opleidingen zijn 
geaccrediteerd door de NVNLP. Voor 
mensen die zowel de NLP Practitioner als 
NLP Master Practitioner tezamen volgen, 
worden deze opleidingen door 
VIV-Nederland aangemerkt als 
geaccrediteerde NLP-opleiding. 
Tevens bezitten we een CRKBO-erkenning 
waardoor onze opleiding voldoen aan de 
kwaliteitseisen gesteld door de Nederlandse 
overheid. Hierdoor zijn onze opleidingen 
vrijgesteld van BTW.

Om aan het certificatieblok deel te nemen 
dien je aan de volgende voorwaarden te 
voldoen:
-  Tenminste 168 uur (van de 192 uur)  

gezamenlijke training gevolgd hebben.
-  Eventuele verdere afwezigheid dient 

gecompenseerd te worden in overleg met 
de persoonlijke coach/ assistent trainer.

-  Tenminste 40 uur deelgenomen hebben 
aan intervisie

Tijdens het certificatieblok staan twee zaken 

centraal:

1  PERSOONLIJKE BEWUST-
WORDINGSTRAJECT  
PRESENTATIE

 -  Een presentatie kunnen geven van de 

eigen ontwikkeling op een 

geas socieerde manier.

 -  De eigen ontwikkeling zoveel mogelijk 

kunnen koppelen aan NLP-termen.

 -  Het kunnen aangeven van concrete 

voorbeelden en ervaringen met  

betrek king tot de persoonlijke  

ontwikkeling.

2 METAFOOR

 -  Het modelleren van iemand buiten de 

opleiding. Deze modellering dient op 

schrift te worden verwoord en voor- 

gedragen worden aan de groep.

ERKENNING EN 
CERTIFICATIE

WAAROM 
DEZE 
OPLEIDING?

-   Het bewust worden van je onbewuste 

drijfveren die je werkelijkheid creëren.
-   Het naleven van je waarden en normen die 

je belangrijk vindt in je leven.
-   Het kunnen modelleren van menselijke 

vermogens en deze zelf kunnen toepassen.
-   Het herkennen van menselijke cognitieve 

processen en deze toepassen in je  
communicatie.

-   Het verkrijgen van inzicht in je eigen 
belemmerende en stimulerende  
overtuigingen.

-   Het aanpakken van diepgewortelde  
emoties.

-   Het vergroten van je uniekheid en kiezen 
waarvoor je staat.

-   Het loslaten van identificaties om dichter 
bij jezelf te komen.

IK HEB 
MIJN EMOTIES 

IN DE HAND

LEARN WITH YOUR 
INNER POWER



LOCATIE

De NLP Master Practitioner wordt gegeven 

bij Response Instituut, Jagerstraat 10, 

6042 KA Roermond

Er zijn gratis parkeergelegenheden voor de 
deur. Het NS-station ligt op 10 minuten 
loopafstand.

DATA LESTIJDEN

De NLP Master Practitioner is een 18-daagse 
opleiding. Het betreft 6 blokken van 3 dagen 
op donderdag, vrijdag, zaterdag. Lestijden 
zijn van  10.00 – 17.30 uur. 

26-28 september 2019
24-26 oktober 2019
14-16 november 2019
19-21 december 2019
23-25 januari 2020
13-15 februari 2020 (afsluitend blok)

LESTIJDEN

Lestijden zijn van 10.00 - 17.30 uur.

KOSTEN

De kosten van een NLP Master Practitioner 

opleiding bedragen € 2795,-. Schrijf je in 
voor 1 juli 2019 en ontvang €150,- vroeg-
boekkorting. Er zijn diverse betalingsmoge-

lijkheden. Neem hiervoor contact met ons 

op. Ook mensen die minder bestedings-

ruimte hebben, bieden we diverse moge-

lijkheden. We zijn van mening dat financiën 

nooit een beperkende factor mogen zijn om 

te werken aan je eigen ontwikkeling.

In de meeste gevallen zijn de opleidings-

kosten van NLP fiscaal aftrekbaar als 

studiekosten. Lees alle informatie op de 

website van de belastingdienst of vraag je 

eigen belastingadviseur.

PRAKTISCH

MILAN SOMERS

RENATE BLEIJ

ERIC SCHNEIDER

KEES DULLEMOND

TRAINER

Leon:
“De opleiding 
bij Response 

Instituut heeft 
mij veel 

gegeven. 
Allereerst meer 

(ver) binding 
met mezelf 

en mijn gezin. 
Daarnaast ook 

met mijn 
vrienden, 

kennissen en 
zakelijke

relaties. Ik heb 
meer kwaliteit 

in mijn leven 
gekregen en 

heb zelf in 
vrijwel elke 

situatie keuze-
mogelijkheden 

ontwikkeld.”

“



METAPROGRAMMA’S

Hoe werkt je perceptie en cognitieve 
gedragingen? Hoe filter en organiseer ik mijn 
informatie van de buitenwereld? Waar leg
ik telkens mijn aandacht op in mijn 
communicatie? Metaprogramma’s zijn 
patronen die iemands denken, voelen en 
handelen in bepaalde situaties kenmerkt. 
Sommige patronen werken in je 
voordeel, andere in je nadeel. Door het 
bewust inzetten van de metaprogramma’s 
kun je fundamentele veranderingen bij jezelf 
en anderen teweeg brengen.

CRITERIA, 
OFTEWEL WAARDEN 

Of je je goed voelt, wordt mede bepaald 
door de waarden die je belangrijk vindt of 
niet. Deze waarden gebruik je om je 
ervaringen te evalueren. Hoe meer je bewust 
wordt van deze drijvende krachten van ons 
onderbewuste, des te beter ben je in staat 
om sturing te geven aan je gedrag, 
communicatie en leven. In de NLP Master 
Practitioner word je geleerd om je waarden 
te herkennen en op een positieve manier 
voor je te laten werken.

TAALKUNDIGE 
LOGISCHE NIVEAUS

Het proces van leren, veranderen en 
communiceren bestaat uit natuurlijke 
classificatie hiërarchieën. De logische niveaus 
maken het mogelijk om op een ander niveau 
informatie toe te laten en dieperliggende 
patronen van ons gedrag en het effect op de 
omgeving bloot te leggen. Hoe hoger je in de 
logische niveaus verandert hoe groter het 
effect op de omgeving. Verder word je je 
door het gebruik van de logische niveaus 
meer bewust van je denken, wie je bent en 
welk levensdoel je hebt. 

ONDERDELEN 
VAN DE NLP 
MASTER 
PRACTITIONER

Tijdens de NLP Master Practitioner staan 
onze denkstijlen, overtuigingen, waarden en 
modelleren centraal. Daarnaast geeft de NLP 
Master Practitioner verdieping aan de reeds 
geleerde stof in de NLP Practitioner. 

INHOUD 
VAN DE NLP 
MASTER 
PRACTITIONER

IK MAAK NU 
MIJN EIGEN 

KEUZES

CHOOSE WITH YOUR 
INNER POWER



OVERTUIGINGEN 

Waarvan ben ik overtuigd? Wat is voor mij 
100% waar? Welk effect heeft mijn denken 
op mijn eigen handelen? Overtuigingen 
zijn veralgemeningen die je maakt over de 
werkelijkheid en voor waar aanneemt. 
Deze vormen de basis van onze 
communicatie en gedragsmatig handelen. 
Je eigen overtuigingen zijn ook grotendeels 
verantwoordelijk voor problemen die je 
ervaart. In de NLP Master Practitioner maak 
je je beperkende overtuigingen zichtbaar en 
herschrijf je ze zodat ze juist ondersteunend 
voor je zijn.

STRUCTUUR VAN EMOTIES 
Over emoties heb je geen controle, althans 
dat wordt vaak gedacht. Echter hebben 
emoties een bepaalde structuur. Door deze 
structuur in kaart te brengen komen de 
emoties naar de oppervlakte waardoor je 
hier meer bewustzijn over krijgt en mee aan 
de slag kunt. NLP gaat uit dat ‘negatieve’ 
emoties niet bestaan maar door het signaal 
te negeren, ze soms destructief kunnen 
werken. Door het signaal te leren herkennen 
kun je je emoties nog beter omarmen. 

 
TIJDLIJNEN
Een tijdlijn is een ruimtelijke beschrijving van 
hoe je je eigen relatie met de tijd organiseert, 
begrijpt en ervaart. Het is een metafoor 
over hoe je visuele en auditieve beelden, 
alsook de gevoelsmatige aspecten van de 
door jouw herinnerde ervaringen codeert en 
verwerkt (een plaats geeft). Deze benadering 
creëert heel wat creatieve mogelijkheden om 
veranderingen door te voeren. Fundamen-
tele problemen en trauma’s kunnen op een 
relatief pijnloze manier door timelinewerk 
beter verwerkt en geïntegreerd worden. 
Het eindeloos meesleuren van een pijnlijk 
verleden behoort daardoor eveneens tot het 
verleden.

TAALPATRONEN 
Tijdens de NLP Master Practitioner maak 
je een verdieping van taalpatronen ten 
opzichte van de NLP Practitioner. Deze 
verdieping heeft als voordeel dat rapport 
nog diepgaander kan worden opgebouwd. 
Verder helpen de taalpatronen om 
vastgezette gewoonten nog beter aan te 
pakken. 

MODELLEREN 
NLP is ontstaan vanuit modelleren, namelijk 
het leren van succesvolle communicators 
en therapeuten. Hoe doen ze nu precies 
wat ze doen? Modelleren betekent het 
observeren en reproduceren van het 
succesvolle functioneren (denken, voelen en 
optreden) van anderen. Modelleren vormt de 
basis voor versneld leren. Door je capaciteit 
tot modelleren te ontwikkelen, ontwikkel je 
je vermogen tot leren. Je leert hoe je het best 
kan leren. Het wordt mogelijk (wat dan ook 
van wie dan ook) te leren op een ecologisch 
verantwoorde manier.

Sascha:
“Zowel privé als 
zakelijk heeft de 

opleiding 
verandering in 

mijn leven 
gebracht in zeer 
positieve zin.De 

communicatie 
met mijn 

omgeving en met 
mijzelf is sterk 

vooruit gegaan. 
Mijn doelen zijn 

veel beter te 
realiseren omdat 

ik bewuster ben 
van mijn denken 

en voelen. NLP 
helpt mij mede 
om rust in mijn 

leven te brengen 
en te behouden.”

“

IK HEB GEEN 
ANGST MEER 

 

CONQUER WITH YOUR 
INNER POWER



NLP gaat over bewustwording over jouw 
effecten in de omgeving, je gedrag, je 
kwaliteiten, je overtuigingen en waarden, 
je identiteit en je missie. Door deze  
bewustwordingen kun je de communicatie 
tussen je bewuste en onderbewuste  
verbeteren waardoor er een gigantisch 
potentieel open gaat en veranderingen kunt 
aanbrengen waar jij dat wilt. Er is namelijk 
maar een iemand die je tegenhoudt en dat 
ben jezelf. 

NLP helpt je om in een state of mind terecht 
te komen waardoor je een levern krijgt dat 
past bij jou. De keuze ligt bij jezelf.

Jagerstraat 10
6042 KA Roermond

0475 - 211 286
info@response-instituut.nl
www.response-instituut.nl

STATE 
OF MIND

CHOOSE 
WITH 
YOUR 

INNER 
POWER


