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TWEEDAAGSE TRAINING NLP VOOR LEIDING-
GEVENDEN IN HET ONDERWIJS 
 

                 “ Hoe doen succesvolle leiders wat ze doen?” 
 

 
 
NLP helpt het potentieel van jezelf en de leraar optimaal te 
benutten en zo het resultaat van je school en het werkplezier 
van de leraren te vergroten. NLP houdt zich vooral bezig 
met de HOE-vraag; hoe doen effectieve en succesvolle 
mensen wat ze doen? Wat is het verschil dat het verschil 
maakt? Je krijgt inzicht hoe je als leider de wereld beleeft (je 
model van de wereld) maar ook dat het wereldmodel voor de 
mensen aan wie je leiding geeft wellicht anders is. Je krijgt 
inzicht in handige en onhandige overtuigingen van jezelf en 
de ander. 
 

 Resultaten van de training 
  JJ 

Je leert door middel van NLP-technieken beter leiding te ge-
ven. Dit betekent dat: 
- je effectiever leert communiceren; 
- je in je kracht blijft staan ongeacht de (lastige) situaties 

waarin je verkeert; 
- je leert belemmerende overtuigingen op te sporen; 
- je leert omgaan met de wereldmodellen van anderen en 

die van je zelf; 
- je meer mogelijkheden voor jezelf weet te realiseren in je 

(werkend) leven; 
- je je bewust bent van de wisselwerking tussen je eigen ge-

drag als leidinggevende  en het gedrag van je mede-
werkers; 

- je leert doelgericht te werken vanuit contact en  verbinding 
met mensen;  

- je leert interne en externe hulpbronnen te gebruiken;  

 Inleiding 
Haar sectordirecteur  en ook haar collega's 
hebben hoge verwachtingen van Henriette. 
Henriette is docent/mentor aan een school 
voor voortgezet onderwijs.  In een snel 
veranderende wereld wordt van haar meer 
verwacht dan dat zij  alleen maar lesgeeft. 
Van haar wordt ook verwacht dat zij haar  
leerlingen enthousiasmeert, dat zij ze "mee 
krijgt" en dat zij  haar collega's aanspreekt 
op hun verantwoordelijkheid wanneer dat 
nodig is. Maar wie is Henriette eigenlijk- 
zo vraagt Henriette zich zelf af -  dat zij 
haar collega’s ergens op mag aanspreken. 
Zij is immers geen sectordirecteur. En 
ouders? Hoe moet zij omgaan met steeds 
mondiger wordende ouders? 
Alhoewel Henriette erg van haar vak houdt 
heeft zij het er ook soms maar moeilijk 
mee. Haar vak geeft haar soms vreugde- en 
waardevolle momenten maar blijkt soms 
ook erg lastig te zijn. Het lijkt wel of ze het 
ook steeds drukker krijgt. “Het komt er 
allemaal bij” is een zinnetje dat ze vaak 
hoort op haar school. Maar mag je zowel 
denken en voelen in een professionele cul-
tuur? Wat is dat eigenlijk een professionele 
cultuur en wat moet zij  dan precies doen of 
laten? 
Hoe kan zij haar persoonlijke effectiviteit 
in het contact met anderen verbeteren? En 
hoe kan ze beter voor zichzelf leren zorgen 
en haar grenzen bewaken zonder dat ze als 
egoïst te boek gaat staan. En hoe kan ze 
beter leren samenwerken met anderen 
zodat zij nog meer een  
 
In deze persoonsgerichte training werk je 
actief aan het grondig reflecteren op de 
eigen communicatiestijl en competenties 
als leerkracht. Het uitgangspunt is hoe je 
jouw persoonlijke effectiviteit in het contact 
met jouw leerlingen,collega's, ouders ver-
der kunt ontwikkelen en uitbreiden. 
Het proces dat je als deelnemer ondergaat 
tijdens deze training zal je helpen om op 
een diepere laag in contact te komen met 
jouw leerlingen, ouders, collega’s en 

“Als je als leidinggevende altijd blijft 
doen wat je tot nu toe hebt gedaan, 
krijg je dezelfde resultaten als je tot 
nu toe hebt gehad”. Slaat deze uit-
spraak enigszins op jou en ben je 
nieuwsgierig hoe daar verandering in 
aan te brengen, volg dan deze twee- 
daagse introductie in de wereld van 
NLP. Ontdek op welke manier je je 
(werkend) leven in de hand 
kunt nemen. Ervaar hoe je positieve 
gedachtes omzet in positieve acties. 
Leer helder communiceren. 
 
Deze tweedaagse training is een intro-
ductie in de wereld van NLP. NLP staat 
voor Neuro Linguïstisch Programme-
ren. NLP is de studie die zich bezig 
houdt met mensen die succesvol zijn. 
Deze studie heeft geleid tot een aantal 
handzame technieken die door ieder-
een zijn te leren, zodat ook jij als  lei-
dinggevende succesvol kunt zijn in wat 
je belangrijk vindt. NLP is niet zo zeer 
geïnteresseerd in de vraag of iets waar 
is, maar of iets werkt. 
Het hart van leidinggeven is in het on-
derwijs het beïnvloeden van je eigen 
gedrag, het gedrag van leraren en leer-
lingen met als doel om te bereiken wat 
je wilt bereiken. Al met al kan NLP je 
helpen te ontdekken wat je werkelijk 
wilt en vervolgens hoe je dit krijgen 
kunt. Uiteraard hebben we het hier wel 
over realistische zaken. NLP leert dat 
er veel meer binnen ons bereik ligt dan 
wij denken. 
 
Bovendien stelt NLP ons voor de vraag 
of we iemand willen zijn die zijn hele 
leven lang door anderen geleid/verleid 
wordt of dat we zelf greep willen hou-
den op ons leven. NLP biedt ons de 
technieken om ons leven in eigen hand 
te houden. NLP is een zeer werkzame 
methode van gedragsverandering 
waarmee uitstekende resultaten kun-
nen worden bereikt ook in de sfeer van 
leiderschap.   
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 Inhoud 
 
In deze tweedaagse training maak je kennis met 
de uitgangspunten van NLP en met de belang-
rijkste NLP-technieken zoals: Het model van de 
wereld, rapport, afstemmen en leiden, logische 
niveaus, metamodel, waarnemingsposities, be-
lemmerende en verruimende overtuigingen en 
hulpbronnen. 

  Doelgroep 
 
Voortgezetonderwijs 
sectordirecteuren, teamleiders, adjunct sectordi-
recteuren afdelingsleiders, sectievoorzitters en 
LD-leerkrachten die behoefte hebben om een 
verdiepingslag te maken in leidinggevende com-
petenties. 
 

  Werkwijze 
 
Onze manier van werken kenmerkt zich door 
korte stukjes theorie die afgewisseld worden met 
veel oefenwerk, leer/werksessies en reflectie. Het 
oefenwerk is gevarieerd en dynamisch. Het per-
soonlijk en professionele aspect komen beide 
aan bod. Literatuur wordt tijdens de training uit-
gedeeld. 
 

  Uw trainers 
  
De training wordt gegeven door Laura van Gen-
nip en Wil Kuijpers, twee zeer ervaren leider-
schapsopleiders en senior- adviseurs bij Kuijpers 
& van Gennip Consultancy. Zij zijn Master Practi-
tioner NLP. In het verleden hebben zij veel trai-
ningen verzorgd bij onder andere Magistrum, de 
M&O Groep Academie, de OMO School of Ma-
nagement  (Tias Business School) en de Carmel 
Management Academie. 
 
"Onze inspiratiebron ligt in het werken met men-
sen. Wij streven naar meer gezondheid en wel-
zijn van mensen en organisaties. Wij werken 
vanuit contact en intimiteit die persoonlijke groei 
van de ander en van onszelf bevordert. Wij staan 
bekend om onze indringen¬de, aansprekende en 
'beweeglijke' manier van werken. Met passie voor 
mens, professioneel en persoonlijk, zakelijk en 
betrokken, humoristisch en serieus, ontroerend 
en 'ontmoetend', confronterend en ondersteu-

nend, en vooral ook uitnodigend en uitdagend 
maar altijd vanuit respect en veiligheid." 
 

  Praktische informatie 
  
De trainingsdagen vinden plaats in een conferen-
tieoord in Brabant ( Eindhoven of Tilburg) 
De kosten bedragen € 660 – (bij meer dan 3 
deelnemers per school krijgt iedere deelnemer 10 
% korting) 
 
 

  Certificaat 
 
Alle deelnemers krijgen na afloop een certificaat 
uitgereikt. 
 

 Data 
 

 Studiebelasting 
12 uur contact tijd en 6 uur literatuur studie 
 
 
 
 
 
        
Inschrijfformulier: inschrijfformulier per post of 
per e-mail terugsturen naar: 
Info@kuijpers-vangennip.nl of naar Kuijpers & 
van Gennip Consultancy, Aalkensland 13,  
5632 PR Eindhoven 
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Tweedaagse training NLP voor leidinggeven-
den in het onderwijs 
 
 
 
Cursusbedrag  : € 660-  
 
Naam : 
………………………………………………………
…………………………………………… 
M/V. 
 
Adres : 
………………………………………………………
……………………………………………………. 
 
Postcode en woonplaats : 
………………………………………………………
………………………….. 
 
Telefoon : 
………………………………………………………
…………………………………………………. 
 
E-mail adres:……………………………………… 
……………………………………………………… 
 
Factuur naar: 
………………………………………………………
…………………………………………… 
 
Gewenste omschrijving : 
………………………………………………………
……………………………….. 
 
t.a.v. : 
………………………………………………………
…………………………………………………… 
      
naam en school-
adres:…………………………………………………
……………………………………….. 
                           
                                  
………………………………………………………
……………………………………. 
 
De inschrijfvoorwaarden zijn mij bekend (zie on-
derstaand) 
 

Datum: ………………………..  Handtekening: 
………………………………………………………
……….. 
  
 
      
 
 
 
 
Inschrijfvoorwaarden 
 
Door middel van dit inschrijfformulier kun je je 
aanmelden (of via email). Je hebt 14 werkdagen 
na inschrijving voordat de inschrijving definitief is 
(bedenktijd). Binnen bedenktijd kan er kosteloos 
geannuleerd worden. Bij over-aanmelding plaat-
sen we je op de wachtlijst. 
Daarvan krijg je direct bericht. Als er iemand 
afvalt, dan word je benaderd in volgorde van 
aanmelding. 
Wacht met de betaling tot je een factuur hebt 
ontvangen. Het cursusbedrag dient 14 dagen na 
factuurdatum op de rekening nl61 rabo01120 
081002  t.n.v. Wil Kuijpers Consultancy BV bijge-
schreven te zijn. 
Indien je inschrijving ongedaan moet worden 
gemaakt, berekenen we tot 60 dagen voor het 
begin van de cursus  
€ 50,-  administratiekosten. Tot 30 dagen voor 
aanvang van de cursus rekenen we een bedrag 
van € 100,-.  Daarna worden de volledige kosten 
in rekening gebracht, tenzij je voor een vervan-
ging kunt zorgen. 
Uiterlijk twee weken voordat de cursus begint, 
beslissen wij, op basis van het aantal aanmeldin-
gen, of een cursus doorgaat. Mocht de cursus 
niet doorgaan, dan ontvang je direct bericht. Het 
reeds overgemaakte bedrag storten we terug 
 
Copyright: Kuijpers & van Gennip BV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


