Examenreglement 2018
De Business Change Practitioner wordt afgesloten met een examen zodat voor
zowel de cursist als instituut inzicht wordt verkregen in het huidige kennisniveau ten
opzichte van de vereisten om het certificaat NLP Business Change Practitioner te
ontvangen.
Het examen bestaat uit een schriftelijke toets en een praktijk toets.
Om aan het examen deel te nemen dient aan de volgende voorwaarden te worden
voldaan
• Minimaal 80% van de lesdagen te hebben gevolgd
• De gemiste lesdagen dienen, in overleg met de trainer, te worden
gecompenseerd.
• Dienen 8 reflectie verslagen te zijn ingeleverd
• Minimaal 10 uur intervisie
Examen eisen
Attitude
• In staat zijn om het principes “oorzaak – gevolg” en “je voelt je gedachten” te
kunnen toepassen
• Kennis van en integratie van de NLP-vooronderstellingen
• In staat zijn om flexibel te zijn in het toepassen van de 3 waarnemingsposities.
• Nieuwsgierig zijn naar de resultaten van het toepassen van NLP, haar principes,
methodieken en vooronderstellingen op “zelf”
Vaardigheden
§ Rapport bouwen en onderhouden
§ Het principe van “volgen & leiden” hanteren
§ Zintuigelijk waarnemen
§ Kunnen toepassen en herkennen van representatiesystemen
§ Kunnen toepassen van “overlap”
§ Kunnen toepassen van het metamodel
§ Kunnen toepassen van het milton-model
§ Kunnen herkennen en toepassen van de vormvoorwaarden doelen
§ Maken van metaforen passend bij situaties en mensen
§ Kunnen toepassen van ankers en de bijbehorende interventies
§ Kunnen toepassen van submodaliteiten en de bijbehorende interventies
§ Kunnen toepassen van herkaderen
§ Uitvragen en herkennen van strategieën en communicatie afstemmen op
strategie van de ander
§ Kunnen toepassen van dissociatie, associatie en de waarnemingsposities
§ Het kunnen geven feedback met inachtneming van het model van de wereld
van de ander
§ Onderscheid kunnen maken tussen proces en inhoud
Kennis
• Definities, procedures en technieken kennen
• In eigen woorden kunnen omschrijven waar een onderwerp over gaat.
Persoonlijke ontwikkeling en bewustwording
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Door middel van reflectie verslagen, reflecteren op hoe NLP is toegepast en
kunnen aangeven van concrete voorbeelden en ervaringen met betrekking tot de
persoonlijke ontwikkeling.
De eigen ontwikkeling kunnen koppelen aan NLP termen

Examencommissie
Het examen wordt afgenomen en beoordeeld door de internationaal gecertificeerde
trainers van de AnyChange BV. Assistenten hebben tijdens het examen een
observerende en adviserende functie of kunnen worden aangewezen als examen
beoordelaar
Examen beoordeling
Schriftelijk examen
Minimaal 75% score
Praktijkexamen
Examen dient met een voldoende te worden afgesloten
De bepaling van de uitslag
Voldoende tot goed
Als op alle onderdelen voldoende of goed is behaald, ben je geslaagd en ontvang je
het certificaat.
Onvoldoende schriftelijk examen
Buiten bandbreedte van 10%
Indien voor het schriftelijk examen een score is behaald die lager is dan 75% en
buiten de bandbreedte van 10% valt (67,5% of lager), dient het schriftelijke examen
te worden herkanst of in overleg met de leiding van de AnyChange BV op een
andere wijze te worden gecompenseerd.
Er wordt nog geen certificaat uitgereikt.
Binnen bandbreedte van 10% (score tussen 67,5% en 75%)
Indien het praktijkexamen met een voldoende wordt afgesloten, volgt een
eindgesprek tussen trainer en kandidaat. De trainer bepaalt op basis van de
voortgang, ontwikkeling en de attitude (zie examenvereisten) die de kandidaat in
opleiding heeft laten zien of kandidaat alsnog aan de vereisten voldoet. Afhankelijk
van het oordeel van de trainer, wordt een certificaat uitgereikt.
N.B.: Het is belangrijk te weten, dat de beoordeling plaatsvindt aan de hand van de
subjectieve waarnemingsvermogen van de trainer. De uitslag kan daardoor zeer
individueel zijn en niet altijd even logisch
Onvoldoende Praktijkexamen
Redenen voor afwijzing
• Geen of onvoldoende rapport maken
• Subject in de steek laten
• Geen veiligheid kunnen creëren voor subject
• Niet kunnen scheiden van eigen model van de wereld en die van de ander. Dit
resulteert in invullen, eigen interpretatie opleggen en oordelen
• Niet in staat zijn om een heldere probleemstelling te definiëren
• Bij de uitleg laten blijken de stof niet of nauwelijks te kennen, niet in eigen
woorden
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kunnen weergeven waar het om gaat.
Niet uitvoeren van NLP richtlijnen tijdens examen of technieken toepassen uit
andere vakgebieden.

N.B.: Het is belangrijk te weten, dat de beoordeling plaatsvindt aan de hand van de
subjectieve waarnemingsvermogen van de trainer en/of beoordelaar. De uitslag kan
daardoor zeer individueel zijn en niet altijd even logisch
Herexamen
Het is mogelijk om op een later tijdstip één of meer onderdelen over te doen en
alsnog het certificaat te halen. De AnyChange BV behoudt zich te allen tijde het recht
voor studenten te weigeren aan het examen deel te nemen, ook al heeft de persoon
aan de toelatingseisen voldaan. Deze weigering zal met redenen omkleed aan de
student worden meegedeeld
Een handreiking om NLP te oefenen na de lessen (intervisie)
Iedereen leert anders en we realiseren ons dan ook dat iedereen in zijn eigen tempo
en stijl wil oefenen. NLP leer je door te doen en dat kan prima alleen en is vaak
leuker in groepjes met gelijkgestemden. We geven je graag wat tips:
• Uit ervaring blijkt dat “oefengroepen” van 4 tot 8 personen erg prettig werkt;
• Herhaal de oefening die je tijdens de training hebt gedaan. Ook in de
oefengroepen gelden de regels voor de oefening. Je kunt ervoor kiezen de
hele oefening te doen, of belangrijke delen. Doe de oefening. Praat na afloop.
Met andere woorden: ga steeds eerst door de ervaring en geef nadien
reacties. Zoek samen naar andere mogelijkheden om de oefening toe te
passen in
andere situaties op bijvoorbeeld werk, gezin of relatie;
• Gebruik geen technieken en vaardigheden uit andere toepassingsgebieden
die
je misschien al kent. Omdat je bij elkaar bent om NLP-kennis te verwerven, is
het handig om de rest even terzijde te laten. Je zult wellicht ontdekken, dat het
nieuw geleerde geïntegreerd zal worden met reeds bestaande kennis en
vaardigheden.
• Het is belangrijk je te realiseren dat dit geen groepstherapie is. Het doel is
NLP- skills te oefenen, zodat die geïntegreerd kunnen worden en je ze
onbewust bekwaam kunt gaan toepassen. Dat wil natuurlijk niet zeggen, dat je
elkaar niet kunt helpen. Integendeel!
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Examen regelement Business Change Master Practitioner
De Business Change Master Practitioner wordt afgesloten met een examen zodat
voor zowel de cursist als instituut inzicht wordt verkregen in het huidige kennisniveau
ten opzichte van de vereisten om het certificaat Business Change Master Practitioner
te ontvangen.
Het examen bestaat uit een schriftelijke toets en een praktijk toets
Om aan het examen deel te nemen dient aan de volgende voorwaarden te worden
voldaan
• Minimaal 80%§ van de lesdagen te hebben gevolgd
• De gemiste lesdagen dienen, in overleg met de trainer, te worden
gecompenseerd.
• Minimaal 10 uur intervisie
Examen vereisten
Attitude
• In staat zijn om het principes “oorzaak – gevolg” en “je voelt je gedachten” te
kunnen toepassen
• Kennis van en integratie van de NLP-vooronderstellingen
• In staat zijn om flexibel te zijn in het toepassen van de 4 waarnemingsposities.
• Nieuwsgierig zijn naar de resultaten van het toepassen van NLP, haar principes,
methodieken en vooronderstellingen op “zelf”
Vaardigheden
•
Kunnen toepassen van alles uit de Practitioner
•
Uitvragen van waarden en overtuigingen
•
Herkennen en kunnen uitvragen van metaprogramma’s
•
Toepassen van Sleight of Mouth
•
Herkennen en kunnen toepassen van systemisch werk
•
Modelleren
•
Installeren en ontwerpen van strategieën
•
Werken met submodaliteiten
•
Werken met tijdlijnen (gevorderden)
•
Toepassen van Meta en Milton model (gevorderden)
•
Werken met allergieën
•
NLP Presentatie vaardigheden
Kennis
• Definities, procedures en technieken kennen
• In eigen woorden kunnen omschrijven waar een onderwerp over gaat.
Persoonlijke ontwikkeling en bewustwording
• De eigen ontwikkeling kunnen koppelen aan NLP termen
• Bewust worden van eigen waarden en overtuigingen en hoe metaprogramma’s
een rol spelen in het dagelijkse leven van de deelnemer
• Actief NLP op “zelf” hebben toegepast en hierover een reflectieverslag schrijven
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Modelleringsproject
• De opdracht moet voldoen aan de voorwaarden:
o Duidelijke doelcapaciteit
o Model is getest op minimaal 5 andere personen die geen relatie hebben
met de expert(s)
o Het kunnen geven van een presentatie tussen de 20 en 30 minuten over
het project en dient een korte demonstratie te bevatten. Er mag gebruik
worden gemaakt hulpmiddelen mits ze niet afleiden van de presentator.
Examencommissie
Het examen wordt afgenomen en beoordeeld door de internationaal gecertificeerde
trainers van AnyChange BV. Assistenten hebben tijdens het examen een
observerende en adviserende functie of kunnen worden aangewezen als examen
beoordelaar.
Het examen bestaat uit drie onderdelen, te weten:
• Schriftelijke toets
• Modelleringsproject verslag
• Eindpresentatie modellering
Examen beoordeling
Schriftelijk examen
Minimaal 75% score
Modelleringsproject
Project dient met een voldoende te worden afgesloten
Eindpresentatie
De eindpresentatie dient met een voldoende te worden afgesloten
De bepaling van de uitslag
Voldoende tot goed
Als op alle onderdelen voldoende of goed is behaald, ben je geslaagd en ontvang je
het certificaat.
Onvoldoende schriftelijk examen
Buiten bandbreedte van 10%
Indien voor het schriftelijk examen een score is behaald die lager is dan 75% en
buiten de bandbreedte van 10% valt (67,5% of lager), dient het schriftelijke examen
te worden herkanst of in overleg met de leiding van de AnyChange BV op een
andere wijze te worden gecompenseerd.
Er wordt nog geen certificaat uitgereikt.
Binnen bandbreedte van 10% (score tussen 67,5% en 75%)
Indien het modelleringsproject en de eindpresentatie met een voldoende wordt
afgesloten, volgt een eindgesprek tussen trainer en kandidaat. De trainer bepaalt op
basis van de voortgang, ontwikkeling en de attitude (zie examenvereisten) die de
kandidaat in opleiding heeft laten zien of kandidaat alsnog aan de vereisten voldoet.
Afhankelijk van het oordeel van de trainer, wordt een certificaat uitgereikt.

Examenreglement 2018
N.B.: Het is belangrijk te weten, dat de beoordeling plaatsvindt aan de hand van de
subjectieve waarnemingsvermogen van de trainer. De uitslag kan daardoor zeer
individueel zijn en niet altijd even logisch
Onvoldoende Modelleringsproject
Redenen voor afwijzing
• Ontbreken resultaten interviews
• Ontbreken testresultaten
• Getest op minder dan 5 testpersonen of niet getest
• Niet getest op “zelf” en ontbreken reflectie
• Niet kunnen scheiden van eigen model van de wereld en die van de ander. Dit
resulteert in invullen, eigen interpretatie opleggen en oordelen
• Niet in staat zijn om een heldere probleemstelling te definiëren
• Bij de uitleg laten blijken de stof niet of nauwelijks te kennen, niet in eigen
woorden kunnen weergeven waar het om gaat.
Bij afwijzing van modelleringsproject kan nog niet worden deelgenomen aan de
eindpresentatie en wordt nog geen certificaat uitgereikt.
Onvoldoende Eindpresentatie
Redenen voor afwijzing
• geen toepassing Satir categorieën;
• geen rapport met groep
• niet in staat zijn om positieve stemming in groep te creëren.
• ontbreken demonstratie
Indien de eindpresentatie onvoldoende is maar een voldoende is behaald voor de
schriftelijke toets en modelleringsproject, fungeren deze als compensatie en wordt
het certificaat uitgereikt.
N.B.: Het is belangrijk te weten, dat de beoordeling plaatsvindt aan de hand van de
subjectieve waarnemingsvermogen van de trainer en/of beoordelaar. De uitslag kan
daardoor zeer individueel zijn en niet altijd even logisch
Herexamen
Het is mogelijk om op een later tijdstip één of meer onderdelen over te doen en
alsnog het certificaat te halen. De AnyChange BV behoudt zich te allen tijde het recht
voor studenten te weigeren aan het examen deel te nemen, ook al heeft de persoon
aan de toelatingseisen voldaan. Deze weigering zal met redenen omkleed aan de
student worden meegedeeld

