
KENNISMAKINGSCURSUS NLP & ONDERWIJS

Neuro linguïstisch programmeren (NLP) is een communicatiemethode die veel inzicht geeft in hoe je (onbewust) communiceert. 
Het resultaat van je communicatie én hoe je dat positief kan beïnvloeden. Dat kan in alle aspecten van het onderwijs zijn. Je 
maakt kennis met jouw communicatie-strategieën, jouw wijze van informatieverwerken, jouw wijze van focussen, jouw wijze van 
presenteren, jouw wereldbeeld, jouw waarden/normen en overtuigingen.

In deze cursus leer je als team én als leerkracht op een eenvoudige, snelle manier wat je nodig hebt om duidelijker en beter aan 
je leerlingen te vertellen wat je van ze wil en verwacht. 

Hoe fijn zou het zijn als er echte rust in jouw groep is, onderling respect, iedereen mag zijn wie hij is met + en -, oudergesprekken 
soepel verlopen, de leerlingen, de ouders, de collega’s en jijzelf zich gezien, gehoord en begrepen voelen? Dat is de kern van NLP. 

Leren met je eigen communicatie aan te sluiten bij de non-verbale signalen, de denkstijl en de criteria van leerlingen. De leerlin-
gen begrijpen het beter, herkennen het beter en zijn daardoor beter door jou (taal) te motiveren. Mensen houden nou eenmaal 
van mensen die net zo denken als zijzelf, en nog veel beter in ieder geval net zo communiceren.

In 3 modules van 5 uur maakt het team kennis met de betekenis van NLP voor het onderwijs én kunnen ze aan de slag!  Elke 
module pakt een belangrijk aspect van voor de klas staan  aan:  

Module 1: Het NLP-model’met specifieke aandacht voor jouw metaprogramma (gebruiks-aanwijzing), wat bestuurt jouw onbe-
wust? Wat vind jij belangrijk als leerkracht en het effect hiervan op de leerlingen. Wanneer loop je tegen jouw grenzen aan? Hoe 
herken, erken en voorkom je dat? Ook aandacht voor jouw en jullie  waarden en normen. 
. 
Module 2: Communicatie wat is dat eigenlijk en hoe doe ik dat?! Verschil tussen denken, voelen en doen. Verbaal en non verbaal 
communiceren, egocentrisch of empatisch. Waarnemen zonder te interpreteren. Jouw representatiestijl en die van je leerlingen.

Module 3: Inzicht krijgen in je eigen gedragspatronen, jouw overtuigingen en het effect daarvan op jouw gedrag. Hoe doe jij wat 
je doet, wat werkt wel, en wat is voor verbetering vatbaar. Strategieën wijzigen, focus verleggen, 3 waarneemposities, 
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Coaching:  
Voor elke leerkracht is er gedurende de training de mogelijkheid om  gecoacht
te worden om nieuwe mogelijkheden te ontdekken, te verwerven en/of nieuwe 
oplossingen te vinden.

Kosten:
De prijs voor deze cursus in 3 modules van 5 uur, is € 1000,-. Inclusief btw, hand-outs, en voor elke leerkracht een uur individuele 
coaching. De eventuele accommodatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever mocht u besluiten het niet op school te 
laten plaatsvinden. 

Voor meer informatie neemt u contact op met Natasja Konter op telefoonnummer 06-26158195 of per mail 
natasja@balanskompas.nu
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