AANMELDINGSFORMULIER NLP POST MASTER OPLEIDING
SCHOOLJAAR : Oktober 2018 t/m Juni 2019 (Zondag opleiding)

Doel:
ste
 1 contact met deelnemer
 bespreken aanmeldingsprocedure
 opnemen gegevens ter verwerking
In de WGBO en AVG is onder meer geregeld: recht op informatie; vereiste toestemming voor minderjarigen; recht op inzage;
geheimhouding en omgaan met privacy van persoonsgegevens.
Naam Deelnemer............................................................................................................................................................................
Adres/Postcode/Woonplaats:....................................................................................................................................................
Geboortedatum:..............................................................................................................................................................................
Factuuradres (indien anders::.....................................................................................................................................................
Telefoon privé:.................................................................................................................................................................................
E-mailadres:........................................................................................................................................................................................
Datum inschrijving:.........................................................................................................................................................................
De kosten van de opleiding bedragen € 1750 incl. koffie/thee, lunch en studiemap. Er zijn geen extra
kosten voor studiemateriaal. Copyright van studiemap berust ten alle tijde bij 4YOU Training & Advies.
Ik ga akkoord met onderstaande annuleringsregelingen van 4YOU Training&Advies:
*

Na inschrijving heeft u wettelijk een bedenktermijn van 14 werkdagen.

*

Wanneer uw schriftelijke annulering uiterlijk 1 maand voor aanvang van de opleiding in ons
bezit is, zullen er geen annuleringskosten in rekening worden gebracht.

*

Bij afmelding tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding zal 50% van de kosten in rekening
worden gebracht.

*

Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de opleiding is er geen restitutie mogelijk.

*

Een vervanger mag van uw inschrijving gebruik maken.

Ik kies voor betaling van € 1750 (aankruisen wat van toepassing is):
o

in een keer (factuur betalen 3 weken voor aanvang opleiding)

o

in 4 termijnen (september, november, januari, april). Indien u voor gespreide betaling kiest
dient u zelf de verantwoordelijkheid hiervoor te nemen en de termijnen op de afgesproken
data over te schrijven

o

De laatste termijnbetaling dient voldaan te zijn 2 weken voor aanvang van het examen.

o

Ik ben akkoord met de voorwaarden en informatie zoals gesteld in de praktische info en de
algemene voorwaarden zoals die op de website staan vermeld. Bij onvoldoende deelname kan
de opleiding worden afgelast en vervallen de hiervoor genoemde kosten
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De door u verstrekt persoonsgegevens zijn vertrouwelijk.
Met de ondertekening is toestemming gegeven door deelnemer voor verwerking en gebruik van zijn /
haar persoonsgegevens ten dienste van :


intern binnen de NLP opleidingen



verwerking van persoonsgegevens t.b.v. administratieprocessen



nieuwsbrief, informatie mailing



mogen voor andere doeleinden aangewend worden, mits vooraf toestemming gevraagd is

Handtekening akkoord op aanmelding : ............................................................................................................................
U kunt dit formulier opsturen naar ons kantoor: 4YOU Training & Advies, Axelsestraat 12, 4537 AJ
Terneuzen . U ontvangt van ons automatisch een bevestiging en twee weken voor aanvang van de
opleiding ontvangt u een factuur.

PRAKTISCHE INFORMATIE
NLP Post Master & Verdieping dagopleiding Oktober 2018 t/m juni 2019
Na het behalen van je NLP-Master diploma houdt het bij vele instituten op. Je hebt alle skills om als
coach aan de slag te gaan en al de nodige ervaring op het gebied van coachen. Hoe nu verder? Houdt
het hier dan op?
4YOU biedt alle masters die zich verder willen verdiepen in zichzelf en de materie de mogelijkheid om
een Post-Master opleiding van 12 dagen te volgen waarin we gaan diepzeeduiken binnen NLP aangevuld met extra interventiemogelijkheden maar ook meer verdieping in jezelf dmv bijv.
familieopstelling, helende Reis, meditaties, Balance Breathing en nog veel meer.

TOELATINGSCRITERIA
U dient in het bezit te zijn van een NLP-Master Practitioner diploma, behaalt bij een NVNLPerkend instituut.

KORT OVERZICHT VAN DE INHOUD OPLEIDING NLP-POST MASTER
Inzicht in Familieopstellingen, Zoektocht naar het pad van je ziel, Neurologische niveau’s en daar
voorbij, spirituele ontwikkeling en meditaties, Modelleer je grootste universele leermeester etc.

AANPAK OPLEIDING & TIJDSINVESTERING
De opleiding bestaan uit 10 lesdagen, verdeeld over 9 maanden waarbij de groep
gemiddeld 1x per 4 weken een les krijgt (zondag: zie data verderop).

· Meerdere Trainers:
Wij werken met één vaste trainer die de verantwoordelijkheid houdt voor de opbouw en inhoud van
de opleiding. Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht om van tijd tot tijd gasttrainers in te zetten
voor bepaalde onderdelen. De meerwaarde hiervan is dat je diverse trainers aan het werk ziet en er
variatie ontstaat in de manier van lesgeven.

· Opbouw lesstof:
Tijdens de opleiding worden theorie en praktijk afgewisseld. Middels demo’s zullen de methodieken
klassikaal worden uitgelegd om vervolgens in kleinere groepjes zelf aan de slag te gaan en te
ondervinden wat de methodieken met je doen.
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OPLEIDINGSNIVEAU NA CERTIFICERING
De NLP-Post Master Practitioner opleiding heeft geen exacte inschaling op een niveau maar wordt
landelijk ingeschaald op HBO/HBO+ niveau. Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van
4YOU Training & Advies

GROEPSSAMENSTELLING
Maximaal 12 deelnemers per groep

ERKENNINGEN 4YOU TRAINING & ADVIES
4YOU is een door NVNLP erkend opleidingsinstituut. Deelnemers of organisaties kunnen er
dus zeker van zijn dat ze kwaliteit in huis halen. 4YOU is daarnaast geregistreerd bij de
Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT), bij de Nederlandse Orde voor Beroeps Coaches
(NOBCO) en de NVNLP. Daarnaast heeft 4YOU een officiele certificering als
metaprofielanalyst voor individueel gebruik of bij assesments.
WAAR EN WANNEER
Trainingsdagen op zondag van 09.30u tot 17.00u
7 oktober, 28 oktober, 18 november, 9 december 2018,
13 januari, 10 februari, 17 maart, 7 april, 12 mei, 26 mei 2019.
LOCATIE:
Nieuwlandseweg 15, 4521 GW Biervliet, tel 0115-690796 / 06 46200457
KOSTEN:
De kosten voor deze opleiding bedragen € 1750 euro p.p. (BTW-vrijgesteld) incl. lunch en
studiemateriaal en kan in een keer of in termijnen worden betaald. Meer informatie hierover vindt u op
het aanmeldingsformulier. U dient verder zelf niets aan te schaffen voor deze opleiding
(De opleiding is belasting-aftrekbaar voor gemiddeld 40%.)

Trainers:
Lilian Bakels en evt. gasttrainers (allen internationaal erkend NVNLP trainers of trainers in opleiding)
Voor meer info kijk op www.4youtraining.nl of mail 4youtena@hetnet.nl.
U kunt ook telefonisch contact opnemen met 0115 690796 / 0646200457
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