BIJSCHOLING

Paardencoaching voor
kinderen en pubers
Een zeer waardevolle aanvulling op het werken met
paarden en kinderen/pubers voor de gediplomeerde
Paardencoach.

DUUR: 3 DAGEN
PERIODE: APRIL & MEI 2019
TIJDEN: 10:00 – 15:00 UUR

INVESTERING: € 950,- EXCL BTW*

*KORTING VOOR O2C KLANTEN
LOCATIE: BAARN

O2C werkt met de ontwikkelingsfasen van Erikson.
We passen de wetenschappelijk erkende interventie,
Motiverende Gespreksvoering toe, tijdens de coaching
en zijn als opleider SKJ-geaccrediteerd.

emotionele ontwikkeling
van kinderen en pubers
Een kind moet ten alle tijden in goede handen zijn!
Een paardencoaching voor kinderen en pubers valt of
staat met de coach! Een goede Paardencoach is goed
op de hoogte van verschillende ontwikkelingsfasen
van kinderen en jongvolwassenen als hij hen coacht.
O2C werkt met de ontwikkelingsfasen van Erikson.
We passen de wetenschappelijk erkende interventie,
Motiverende Gespreksvoering toe, tijdens de
coaching en zijn als opleider SKJ-geaccrediteerd.
We vinden kwaliteit ontzettend belangrijk als men
kinderen in hun ‘fragiele’ emotionele ontwikkeling
bijstaat. Dit valt of staat met de activiteiten die de
Paardencoach weet in te zetten.
Voor de Paardencoach die al goed op de hoogte is
van de emotionele ontwikkeling van kinderen en
pubers is deze module eveneens van grote
meerwaarde. We gaan namelijk veel in de praktijk
met elkaar aan de slag en coaches worden
gezamenlijk aan het werk gezet om activiteiten met
de paarden te organiseren aan de hand van
verschillende casuïstiek en opdrachten.
Een zeer waardevolle aanvulling op het werken met
paarden en kinderen/pubers voor de gediplomeerde
Paardencoach.

organisatie & thema's
De opleiding wordt georganiseerd door een
professioneel Kindercoach/trainer en een
professioneel Paardencoach/trainer en staat onder
supervisie bij de eigenaar van het opleidingscentrum.

Thema’s welke aanbod komen
tijdens de training:
>Wie ben ik als coach? Wat zijn mijn talenten?
>Hoe is mijn eigen jeugd verlopen? Je persoonlijke
ontwikkelingsfases?
>Wat moet ik weten als Paardencoach voor kinderen
en pubers?
>De ontwikkelingsfasen van Erikson.
>De Motiverende Gespreksvoering bij kinderen.
>Coachingsvaardigheden en tools: waaronder een
goed te gebruiken spel.
>Grondwerk tools welke je kunt inzetten bij kinderen
en pubers.
>Welke activiteiten sluiten aan binnen de
Paardencoaching met kinderen en pubers?

Praktische informatie
>Wie: Voor paardencoaches en andere
belangstellenden die met kinderen en pubers (willen)
werken!
>Certificaat: Iedereen krijgt na afronding van de
bijscholing SKJ-punten en een geldig certificaat.
Belangstellenden krijgen een bewijs van deelname.
>Trainers: Jolanda van Veen: paardencoach en
Colinda Tigelaar: kindercoach. Beiden al ruim 20 jaar
leerkracht in het basisonderwijs. Dit alles onder
supervisie van Rosa van Veen (Trainer voor trainers).
>Opleidingsdagen: April 2019 / Mei 2019
>Duur: 3 opleidingsdagen verspreid over 1,5 à 2
maanden.
>Tijd: 10.00 uur tot 15.00 uur per opleidingsdag (excl.
lunch)
>Waar: Baarn
>Kosten: 950 euro exclusief btw voor bestaande O2C
klanten geldt een aantrekkelijke korting.
>Start: In overleg start bij minimaal 4 personen

Kindercoach
Colinda Tigelaar
Paardencoach
Jolanda van Veen

Meld je aan via:
www.open2contact.nl

