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Examenreglement  

NLP Practitioner  

Om het Certificaat van de Tientjes Academie NLP-Practitioner te kunnen behalen zijn 

de voorwaarden:  

• Tenminste 80% van de lessen aanwezig zijn 

• Een metafoor voor een groepsgenoot schrijven waarin een NLP-interventie verwerkt is en de 

hoofdpersoon van de metafoor zelf tot een inzicht komt. Uitgebreide richtlijnen voor het 

schrijven van deze metafoor krijg je in de opleiding.  Deze metafoor moet tenminste met een 

voldoende worden beoordeeld door de trainers. 

• Een presentatie geven van maximaal 12 minuten waarin je op eigen wijze verslag doet van 

jouw ontwikkeling in de NLP practitioner opleiding. De presentatie moet tenminste met een 

voldoende worden beoordeeld door de trainers.  

 

Voor het internationaal erkend  IA-NLP Practitioners certificaat van de Tientjes Academie zijn de 

voorwaarden: 

• Tenminste 80% van de lessen aanwezig zijn 

• Tussen de trainingen door oefenen in een oefengroepje. Je stuurt ons daarvan een lijst met 

data. Hierop moeten tenminste 9 oefen-momenten op staan.  

• Een metafoor voor een groepsgenoot schrijven waarin een NLP-interventie verwerkt is en 

hoofdpersoon van de metafoor zelf tot een inzicht komt. Uitgebreide richtlijnen hiervoor 

ontvang je in de les. Deze metafoor moet tenminste met een voldoende worden beoordeeld 

door de trainers. 

• Een presentatie geven van maximaal 12 minuten waarin je op eigen wijze verslag doet van 

jouw ontwikkeling in de NLP-Practitioner opleiding. De presentatie moet tenminste met een 

voldoende worden beoordeeld door de trainers.  

• Een schriftelijk examen maken waarin door middel van open vragen je kennis over de NLP- 

practitioner stof zoals die in je handboek staat wordt getoetst. Je examen moet met 

tenminste een voldoende (60%) worden afgesloten. Dit wordt beoordeeld door de trainers. 

• Een praktijkexamen doen waarin je blijk geeft van het voldoende beheersen en kunnen 

uitvoeren van de NLP practitionersstof. In deze praktijktoets trek je een van de oefeningen 

die je vooraf op hebt gekregen en die pas je toe op een van je medestudenten. Deze 

praktijktoets moet tenminste met een voldoende worden afgesloten. Dit wordt beoordeeld 

door de trainers. 

 

 

Om het IA-NLP Practitioner certificaat te behalen moet elk onderdeel tenminste met een 

voldoende zijn afgesloten. Te weten voldoende voor de metafoor, voldoende voor de 

presentatie en een voldoende voor zowel het theoretisch als praktisch examen. En moet zijn 

voldaan aan de 80% aanwezigheid en de oefengroepjes-eis. 
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Examenstof voor het schriftelijk examen IA-NLP Practitioners: 

• De 10 vooronderstellingen  

• Rollen in NLP oefeningen 

• Het communicatiemodel: MOW, filters, VAKOGS, predikaten en  OHATTSPHAHHG 

• Index Computations 

• Rapport:   

▪ Kalibreren 

▪ Matchen-mismatchen 

▪ Kalibreren 

▪ Backtracken 

▪ Pacen en leaden 

▪ Sorting by self/by other 

• Submodaliteiten 

• Houding van excellentie 

• Outcome:  

▪ Vormvoorwaarden 

▪ 8 Eigenschappen van Covey 

▪ SMART en FUZZY 

▪ Problem-, outcome-, recourceframe 

• Strategie:  

▪ Wat is in NLP strategie?  

▪ TOTE 

• Ankeren:  

▪ Wat is in NLP een anker? 

▪ Soorten ankers 

▪ Vormvoorwaarden ankeren 

• Associatie/dissociatie:  

▪ Wat is associatie? Wat is dissociatie? 

▪ Wat is de waarde van deze twee? 

• Metaforen:  

▪ Wat is een metafoor? 

▪ Wat is de functie van metaforen binnen NLP? 

• Chunken:   

▪ Wat is chunken?  

▪ Down-chunk; upchunk en laterale chunk 

• Taalpatronen:   

▪ Metamodel en Milton-model: wat is het verschil? 

▪ Metamodel: weglatingen, generalisaties, vervormingen 

▪ Weet van elk van die drie tenminste twee eigen voorbeelden. 

▪ Weet tenminste 2 voorbeelden van Miltontaal. 

• Logische niveaus:   

▪ Ken/weet de tredes van omgeving t/m Missie 

▪ Met wat voor “probleem” zou jij de logische niveaus lopen? 

• Herkaderen:   

▪ Content herkaderen 

▪ Context herkaderen 

▪ Geef voorbeelden van allebei de soorten. 

• Werken met delen:   

▪ Wat is werken met delen in NLP? 

▪ De richtlijnen voor het werken met delen. 
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Examenstof voor het praktijkexamen IA-NLP Practitioners 

1. Vooronderstellingen 

2. Submodaliteiten contrastframe in vullen (met contrastframe) 

3. In een gesprek rapport opbouwen, matchen/mismatchen, pacen/leaden, backtracken 

4. Houding van excellentie 

5. Walt Disney strategie 

6. Associëren in een ander 

7. The Swish 

8. Spiegeloefening dissociatie 

9. Reclaiming personal history (met stappen) 

10. Het aanbrengen van een anker bij een S 

11. Logische niveaus (met kaartjes) 

12. 6 steps reframe (creatief deel betrekken bij probleem) 

 

Examencommissie: 

De trainers die de IA-NLP examens afnemen zijn allemaal IA-gecertificeerd. De beoordelingen worden 

door tenminste twee trainers gedaan. Assistenten kunnen voor hun leerproces betrokken worden bij 

de beoordelingen.  

N.B.: Het is belangrijk te weten, dat de beoordelingen plaatsvindt aan de hand van de subjectieve 

waarnemingsvermogen van de trainer. De uitslag kan daardoor zeer individueel zijn en niet altijd 

even logisch  
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Beoordelingen voor het Tientjes Academie NLP-Practitioner certificaat: 

Aanwezigheid 

Bij het niet behalen van de 80% aanwezigheidsnorm wordt in overleg met de student 

bepaald of het mogelijk is lessen in te halen of de ontbrekende tijd op andere wijze te 

compenseren. Besloten kan worden dat de opleiding opnieuw gevolgd moet worden om voor het 

certificaat in aanmerking te komen. 

De metafoor  

Metaforen worden beoordeeld door trainers en assistenten. Bij tijdig inleveren worden eventuele 

aanpassingen voorgesteld. Beoordeeld wordt op eigenheid (kopieën van bestaande verhalen worden 

niet geaccepteerd), op de toegepaste NLP-interventie en op de wijze waarop de hoofdpersoon van 

de metafoor tot een nieuw inzicht komt. 

Bij onvoldoende resultaat kan in overleg met de student een metafoor alsnog worden aangepast of 

kan een nieuwe metafoor worden gemaakt.  Zonder voldoende metafoor wordt het certificaat niet 

uitgereikt. 

De presentatie. 

De presentatie wordt beoordeeld op eigenheid: gaat het over jouw persoonlijke proces in de NLP- 

practitioner opleiding? Bij een onvoldoende presentatie kan in sommige gevallen in overleg met de 

student een herkansing worden ingepland. Hiervoor komt er een gesprek met de trainers en de 

deelnemer.  

Beoordelingen Voor het IA- NLP-Practitioner certificaat: 

Als hierboven wat betreft aanwezigheid, metafoor en presentatie. 

Oefengroepjes: 

Als er minder dan 9 oefenmomenten zijn geweest, wordt bij 7 en 8 oefenmomenten met de 

deelnemer een afspraak gemaakt om deze alsnog te doen, bij 6 oefenmomenten of minder kan niet 

deelgenomen worden aan het examen.  

Het schriftelijk examen moet tenminste met een voldoende worden beoordeeld. Een voldoende 

betekent tenminste 60% van de vragen moeten goed zijn beantwoord. Als dat niet wordt behaald 

krijg je een herkansing.  Bij een onvoldoende voor het schriftelijk examen krijg je geen IA-NLP-

Practitioner certificaat.  

Het praktijkexamen 

In het praktijkexamen practitioners kijken we vooral of je in staat bent rapport te maken met degene 

met wie je de oefening doet, veiligheid weet te creëren, je in staat bent uit te leggen wat je gaat 

doen, of je in staat bent te kalibreren, je degene met wie je de oefening doet niet uit het oog verliest, 

je de stappen van de oefening in goede volgorde uitvoert, je de oefening goed afsluit en de sessie 

goed afsluit. Voor elk onderdeel krijg je een beoordeling en in totaal moet je tenminste 60% van de 

te behalen punten scoren. Het praktijkexamen wordt door tenminste twee IA-gecertificeerde trainers 

bijgewoond en beoordeeld. Er kunnen ook assistenten aanwezig zijn. Bij een onvoldoende voor het 

praktijkexamen krijg je de kans op een herexamen op een nader af te spreken tijdstip. Bij een 

onvoldoende voor je praktijkexamen krijg je geen IA-NLP-Practitioner certificaat. 

 

 

  



 
 

 
©Examenreglement Tientjes Academie☺ 

NLP Master Practitioner 

Om het Certificaat van de Tientjes Academie NLP Master-practitioner te kunnen 

behalen zijn de voorwaarden:  

• Tenminste 80% van de lessen aanwezig zijn 

• Een modelling uitvoeren en beschrijven volgens de richtlijnen die in de les worden gegeven.  

• Een presentatie geven van maximaal 20 minuten waarin je op eigen wijze verslag doet van 

jouw ontwikkeling in de gehele NLP-opleiding. De presentatie moet tenminste met een 

voldoende worden beoordeeld door de trainers.  

 

Voor het internationaal erkend IA-NLP-Master-Practitioner certificaat van de Tientjes Academie 

zijn de voorwaarden: 

• Tenminste 80% van de lessen aanwezig zijn 

• Tussen elke training tenminste 1x oefenen in een oefengroep. Hiervan overleg je een lijst 

met data. 

• Een modelling uitvoeren en beschrijven volgens de richtlijnen die in de les worden gegeven.  

• Een presentatie geven van maximaal 20 minuten waarin je op eigen wijze verslag doet van 

jouw ontwikkeling in de gehele NLP-opleiding. De presentatie moet tenminste met een 

voldoende worden beoordeeld door de trainers.  

• Een schriftelijk examen maken waarin door middel van open vragen je kennis over de gehele 

NLP-stof zoals die in je handboek staat wordt getoetst. Vooraf krijg je precies te horen welke 

hoofdstukken gekend moeten worden. Je examen moet met tenminste een voldoende (60%) 

worden afgesloten. Dit wordt beoordeeld door de trainers. 

• Een praktijkexamen doen waarin je blijk geeft van het voldoende beheersen en kunnen 

uitvoeren van de NLP practitioner- en masterstof. In deze praktijktoets bereid je een 

oefening voor met een medestudent en voer je daarna uit alsof je met een cliënt aan het 

werk bent.  Deze praktijktoets moet tenminste met een voldoende worden afgesloten. Dit 

wordt beoordeeld door de trainers. 

 

 

Om het IA-NLP Master-Practitioner certificaat te behalen moet elk onderdeel tenminste met 

een voldoende zijn afgesloten. Te wetenvoldoende voor de modellering, voldoende voor de 

presentatie en een voldoende voor zowel het theoretisch als praktisch examen. En moet zijn 

voldaan aan de 80% aanwezigheid en de oefengroepjes-eis. 
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Examenstof Masters-Practitioner examen 

Theorie  Practitioner-stof:  

• De 10 vooronderstellingen  

• Rollen in NLP oefeningen 

• Het communicatiemodel: MOW, filters, VAKOGS, predikaten en  OHATTSPHAHHG 

• Index Computations 

• Rapport:   

▪ Kalibreren 

▪ Matchen-mismatchen 

▪ Kalibreren 

▪ Backtracken 

▪ Pacen en leaden 

▪ Sorting by self/by other 

• Submodaliteiten 

• Houding van excellentie 

• Outcome:  

▪ Vormvoorwaarden 

▪ 8 Eigenschappen van Covey 

▪ SMART en FUZZY 

▪ Problem-, outcome-, recourceframe 

• Strategie:  

▪ Wat is in NLP strategie?  

▪ TOTE 

• Ankeren:  

▪ Wat is in NLP een anker? 

▪ Soorten ankers 

▪ Vormvoorwaarden ankeren 

• Associatie/dissociatie:  

▪ Wat is associatie? Wat is dissociatie? 

▪ Wat is de waarde van deze twee? 

• Metaforen:  

▪ Wat is een metafoor? 

▪ Wat is de functie van metaforen binnen NLP? 

• Chunken:   

▪ Wat is chunken?  

▪ Down-chunk; upchunk en laterale chunk 

• Taalpatronen:   

▪ Metamodel en Milton-model: wat is het verschil? 

▪ Metamodel: weglatingen, generalisaties, vervormingen 

▪ Weet van elk van die drie tenminste twee eigen voorbeelden. 

▪ Weet tenminste 2 voorbeelden van Miltontaal. 

• Logische niveaus:   

▪ Ken/weet de tredes van omgeving t/m Missie 

▪ Met wat voor “probleem” zou jij de logische niveaus lopen? 

• Herkaderen:   

▪ Content herkaderen 

▪ Context herkaderen 

▪ Geef voorbeelden van allebei de soorten. 

• Werken met delen:   

▪ Wat is werken met delen in NLP? 

▪ De richtlijnen voor het werken met delen. 
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Theorie Master-stof:  

• Grenzen Anné Linden:  

o de drie soorten grenzen (ik en de ander, ik en de ander in eerste cirkel en 

contextuele grenzen) 

Van ik en de ander zijn er 8 soorten: weet van tenminste 5 een voorbeeld te geven 

Van contextuele zijn er vijf: weet van tenminste drie een voorbeeld te geven 

o Ben in staat een eigen situatie te omschrijven waarin grenzen een rol spelen en weet welke 

grenzen dat betreft. 

• metaprogramma’s:  

o Wat zijn metaprogramma’s (in jouw woorden) en waartoe dienen ze? Zijn ze bruikbaar? 

o er zijn er 20: weet er tenminste tien te noemen en ben in staat om bij elke van de 20, als we 

die noemen een voorbeeld te geven (bv: geef een voorbeeld uit jouw leven van jouw werkstijl 

(Samen, Nabijheid of alleen)) 

o Ben vervolgens in staat om uit een stukje tekst waarin iemands gedrag staat beschreven een 

aantal metaprogramma’s te identificeren. 

o Ben in staat om in een situatie uit jouw eigen leven aan te geven hoe tenminste 7 

metaprogramma’s staan. 

• Criteria:  

o ben in staat te omschrijven wat een criterium is in NLP.  

o Ben in staat om uit een stukje tekst de mogelijke criteria te benoemen/te vinden. 

o Ben in staat om in een situatie uit jouw leven aan te geven welke criteria daarin spelen. 

o Wat is het nut van criteria? 

o Ben in staat om te omschrijven hoe je een criterium hiërarchie uitvraagt. 

• Modelleren? 

o Wat is modelleren in NLP? 

o Omschrijf het proces van modelleren. 

• Logische Niveaus. 

o Ben in staat de logische niveaus te benoemen en weet welke vragen je bij elke stap kunt 

stellen aan het subject. 

o Wat is de rol van logische niveaus in het modelleerproces? 

• Tijdlijenen 

o Wat is een tijdlijn in NLP? 

o Waarvoor worden tijdlijnen onder andere ingezet binnen NLP? 

• Verwachtingen 

o Wat is een verwachting in NLP-termen? 

o Wat is het effect van verwachtingen? 

o Ben in staat om in een beschrijving van een situatie mogelijke verwachtingen aan te geven. 

o Ben in staat om je eigen verwachtingen in een bepaalde situatie te omschrijven. 

• Emoties 

o Wat is de rol van emoties? 

• Strategieën. 

o Omschrijf het TOTE-model 

o Hoe vraag je strategie uit in een modelling? 

o Wat is het nut van het uitvragen van strategie in een modelling? 

• Werken met delen 

o Ben in staat om tenminste vier kenmerken van een intern deel te geven. 

• Overtuigingen 

o Omschrijf hoe een overtuiging tot stand komt. 

o Waaruit bestaat een volledige overtuiging? 

• Taalpatronen 

o Sleighth of mouth: noem tenminste 10 van de 14 SOM patronen 

o Ben in staat om een SOM-patroon te herkennen en te benoemen 

o Ben in staat om op een gegeven overtuiging 4 SOM reacties te geven.  
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Praktijk 

Oefeningen Practitioner 

1. Vooronderstellingen 

2. Submodaliteiten contrastframe in vullen (met contrastframe) 

3. Houding van excellentie 

4. Doel oefening (outcome) 

5. Walt Disney strategie 

6. Associëren in een ander 

7. The Swish 

8. Spiegeloefening dissociatie 

9. Reclaiming personal history (met stappen) 

10. Collapsing anchores 

Oefeningen Master-Practioner 

1. 4e positie 

2. Uitvragen metaprogramma’s 

3. Uitvragen criteriumhiërarchie 

4. Systemic Values Sort Pattern 

5. Logische niveaus met toevoegingen De ander en Visie (boekje zo nodig) 

6. Reclaiming personal history (tijdlijn) 

7. Changing personal history (tijdlijn) 

8. Jungle gym (tijdlijn/posities) 

9. Verwachting van een geliefde die niet uitkwam 

10. All purpose strategy 

11. 6 step reframe (werken met delen) 

12. Hoefijzermodel (met boekje erbij) 

 

 

Examencommissie: 

De trainers die de IA-NLP examens afnemen zijn allemaal IA-gecertificeerd. De beoordelingen worden 

door tenminste twee trainers gedaan. Assistenten kunnen voor hun leerproces betrokken worden bij 

de beoordelingen.  

N.B.: Het is belangrijk te weten, dat de beoordelingen plaatsvindt aan de hand van de subjectieve 

waarnemingsvermogen van de trainer. De uitslag kan daardoor zeer individueel zijn en niet altijd 

even logisch  
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Beoordelingen 

Voor het Tientjes Academie NLP Master-Practitioner certificaat: 

Aanwezigheid 

Bij het niet behalen van de 80% aanwezigheidsnorm wordt in overleg met de student bepaald of het 

mogelijk is lessen in te halen of de ontbrekende tijd op andere wijze te compenseren. Besloten kan 

worden dat de opleiding opnieuw gevolgd moet worden om voor het certificaat in aanmerking te 

komen. 

De modeling 

Je modelling en je verslag worden beoordeeld op de richtlijnen die uitgereikt zijn tijdens de les. Het 

verslag moet op de afgesproken datum zijn ingeleverd en met een voldoende worden beoordeeld. 

Als dat niet het geval is, krijgt de student tot maximaal een maand de tijd om de modelling/het 

verslag aan te passen. Bij een onvoldoende voor dit onderdeel wordt er geen certificaat uitgereikt.  

De presentatie. 

De presentatie wordt beoordeeld op eigenheid: gaat het over jouw persoonlijke proces in de NLP 

practitioner opleiding? Bij een onvoldoende voor de presentatie kan in overleg met de student 

afgesproken worden deze over te doen. Een onvoldoende presentatie betekent dat je het certificaat 

niet krijgt uitgereikt.  

Het IA-NLP Master-Practitioner examen: 

Als hierboven wat betreft aanwezigheid, modeling en presentatie 

Oefengroepjes: Als er minder dan 9 oefenmomenten zijn geweest, wordt bij 7 en 8 oefenmomenten 

met de deelnemer een afspraak gemaakt om deze alsnog te doen, bij 6 oefenmomenten of minder 

kan niet deelgenomen worden aan het examen. 

Het schriftelijk examen moet tenminste met een voldoende worden beoordeeld. Een voldoende 

betekent dat tenminste 60% van de vragen moeten goed zijn beantwoord. Als dat niet wordt behaald 

krijg je een herkansing.  Als dan nog een onvoldoende staat, wordt het certificaat niet uitgereikt.  

Het praktijkexamen 

In het praktijkexamen masters kijken we of je in staat bent om op professionele wijze een NLP -

interventie met een cliënt toe te passen. We kijken hoe je iemand ontvangt, of je in staat bent 

rapport te maken met degene met wie je de oefening doet, veiligheid weet te creëren, of je goed 

kunt luisteren naar het probleem dat je cliënt je voorlegt, je in staat bent daar een passende 

interventie bij te kiezen, je in staat bent uit te leggen wat je gaat doen, of je in staat bent te 

kalibreren, je degene met wie je de oefening doet niet uit het oog verliest, je de stappen van de 

oefening in goede volgorde uitvoert, je de oefening goed afsluit en de sessie goed afsluit. Voor elk 

onderdeel krijg je een beoordeling en in totaal moet je tenminste 60% van de te behalen punten 

scoren. Het praktijkexamen wordt door tenminste twee IA-gecertificeerde trainers bijgewoond en 

beoordeeld. Er kunnen ook assistenten aanwezig zijn.   

Bij een onvoldoende voor het praktijkexamen krijg je een herkansing.  

 

Om het IA-NLP Master Practitioner certificaat te behalen moet elk onderdeel tenminste met een 

voldoende zijn afgesloten. Te weten: voldoende aanwezigheid, voldoende vaak geoefend hebben, 

voldoende voor de modellering, voldoende voor de presentatie en een voldoende voor zowel het 

theoretisch als praktisch examen.  

 


