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Kriterier for evaluering og certificering som NLP Træner 

 
Kravene til at udbyde en NLP Træner og for at kunne certificere NLP trænere, er at den er 
gennemført af 2 Master Trænere eller af 1 Master Træner og en NLP Træner i Master Træner 
supervision og uddannelsesforløb. 
 

Hensigten med evalueringen af en NLP Træner er 

• at sikre, at den studerende har tilegnet sig det gennemgåede pensum. 
• at en NLP Træner på tilfredsstillende niveau viser/opfylder nedenstående adfærdsmæssige 

kompetencer 
• Fuldstændig adfærdsmæssig kompetence i alle NLP Practitioner og Master 

Practitioner kompetencer - evnen til at gennemføre alle Practitioner og Master 
Practitioner niveau teknikker samtidig, både åbent og ”skjult”. 
 

• Viser evne til at skifte mellem indhold og form (mellem oplevelse og betegnelse). 
 

• Evnen til at gøre (vise), hvad man underviser i og undervise i det man gør, og at 
benævne det lingvistisk/verbalt. (Modellere sig selv) 

 
• Demonstrere præsentations- og undervisningsfærdigheder 

 
• Fremvise en personlig stil og kunstnerisk dygtighed (som indikerer, at den nye 

træner integrerer færdigheder i sin egen adfærd). 
 

• Viser en forståelse for NLP Practitioner og Master Practitioner 
undervisningsprocessen. 

 

Certificering forudsætter tilfredsstillende evaluering bestående af flere dele 
 

1. En skriftlig prøve der tilrettelægges således, at besvarelsen giver et billede af, at den 
studerende har tilegnet sig hele det teoretiske pensum (alt NLP stof) på tilfredsstillende 
måde. – Prøven vare minimum 3 timer og skal bestås med 80 % rigtig besvarelse. 

2. En dag med praktisk demonstration, hvor den studerende i adfærd og kompetencer 
demonstrerer at have tilegnet sig og integreret pensum for NLP Træner Uddannelsen. 

3. 2 dage hvor den studerende laver 2 præsentationer (uden forberedelse) på ca. 40 
minutters varighed, med metaforer / story telling, samt undervisning til det ubevidste 
(sprogbrug og trancesprog) 

4. For at blive certificeret NLP Træner kræves deltagelse i alle undervisningsdage, 
minimum 45 timers egen terapi, deltaget i træning mellem modulerne, samt deltagelse i 
og beståelse af samtlige evalueringssegmenter.  

 

Etiske forhold 
"Efter certificering forudsættes det endvidere, at NLP-Træneren efterlever det gældende etiske 
regelsæt, som er udgivet af NLP Foreningen i Danmark." 


