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Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) gaat over 
hoe we met elkaar praten en hoe we elkaar be-
grijpen. NLP maakt je bewust hoe jij zelf commu-
niceert en hoe anderen dit doen. Iedereen neemt 
namelijk informatie en signalen die op ons afkomen 
op een andere manier op en iedereen verwerkt dit 
op een andere eigen wijze. NLP geeft je inzicht in op 
welke wijze  jijzelf én anderen die informatie ver-
werken.

Leerkrachten die dit inzicht hebben kunnen inspelen 
op de voorkeur die elk kind heeft op het verwerken 
van informatie. Het ene kind heeft namelijk meer 
beelden nodig en het andere kind zal beter reageren 
op geluid of aanraking of beweging. Op deze manier 
kunnen leerkrachten het kind beter volgen en in de 
gaten houden.

NLP is voor leerkrachten een belangrijk stuk gereed-
schap om hun leerlingen te bereiken in woord en 
daad. Leerling voelen zich (meer) gezien, gehoord 
en begrepen én dat zorgt voor ontspanning. En 
daardoor kunnen kinderen open staan voor nieuwe 
dingen zoals kennis én sociale vaardigheden.   

Het communicatiemodel van NLP wordt besproken 
aan de hand van levendige oefeningen 
en praktijkvoorbeelden.

Eigen inbreng van voorbeelden uit de eigen erva-
ringen zijn ook van harte welkom om direct moge-
lijkheden en oplossingen voor het dagelijkse reilen 
en zeilen in de klas te krijgen. 
 
Kortom een moment om inspiratie op te doen, voe-
ding krijgen om nieuwe inzichten toe te passen. 
Waarbij de leerkracht en leerling zich begrepen 
voelen.

De workshop vooral gericht op het ervaren. En jouw 
leerervaringen neem jij weer mee de klas in.

Tijdsduur:
4  uur op bijvoorbeeld een woensdag- of vrijdagmid-
dag van 14-18.00 uur met aansluitend een borrel om 
nog even gezellig na te praten.

Kosten:
De prijs van deze workshop is € 300,- incl. btw 
en hand-outs
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