
 

DUUR :  3  DAGEN

PERIODE :  11  SEPTEMBER  -  18  SEPTEMBER  -  2  OKTOBER  2019

TIJDEN :  10 :00  –  15 :00  UUR

INVESTERING: € 950,- EXCL BTW*

*KORTING  VOOR  O2C  KLANTEN

LOCATIE :  DEN  DOLDER

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. 

 

De SKJ bijscholing Paardencoaching bij kinderen en

pubers voor Jeugdhulpverleners is goed voor 28 skj
punten.

Paardencoaching bij
kinderen en pubers voor
Jeugdhulpverleners
Wil jij weten wat paardencoaching kan betekenen voor

kinderen en pubers? Deze bijscholing is een zeer

waardevolle aanvulling voor jeugdhulpverleners en de

gediplomeerde paardencoach.

 

BIJSCHOLING



emotionele ontwikkeling
van kinderen en pubers

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

coach of therapeut weet in te zetten.

 

De  onbevooroordeelde aanwezigheid van een paard

doet het heel goed bij kinderen en pubers.  Ze voelen

zich bij paarden meteen op hun gemak. Dat is

bijzonder in deze tijd en daarom niet gek dat

paardencoaching bij kinderen en pubers steeds

populairder wordt! 

 

We krijgen veel interessante vragen uit het werkveld.

Hoe zet je dat paard in? Bij welke ontwikkelingsfase

past welke activiteit? Hoe kan men doormiddel van

het paard sociale vaardigheden verbeteren? Hoe kan

het kind werken aan vertrouwen in mensen met

behulp van een shetlandpony? Wat zijn leuke en

paardvriendelijke activiteiten om in te zetten tijdens

een sessie? Vanuit welke theorie werkt de

paardencoach? Hoe werkt Motiverende

Gespreksvoering bij pubers? 

 

Op al deze vragen hebben wij samen onder supervisie

van het SKJ en vanuit Hogeschool Windesheim een

waardevolle driedaagse training ontwikkeld.



Over de bijscholing
Thema’s welke aan bod

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?

 

voor wie:
Ben jij beroepsprofessional in de jeugdhulpverlening?

Wil jij op een leuke en leerzame manier verdiepen in

het fenomeen paardencoaching? Of ben jij als

deskundige Paardencoach continu opzoek naar

verdieping, zodat je de kinderen nog beter kunt

helpen? Wil je nieuwe tools leren om kinderen met

behulp van paarden in hun kracht te zetten, zodat zij

meer zelfvertrouwen krijgen? Dan is de bijscholing

Paardencoaching bij kinderen en pubers echt iets

voor jou!



Praktische informatie
> Wie: Voor paardencoaches, jeugdhulpverleners 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.

 

> Duur: 3 opleidingsdagen (11 + 18 september, 2

oktober 2019) 

> Tijd: 10.00 uur tot 15.00 uur per opleidingsdag (excl.

lunch)

> Waar: Den Dolder

> Kosten: 950 euro exclusief btw voor bestaande O2C

klanten geldt een aantrekkelijke korting.

 

Let op, bij minimaal 4 mensen ook bij jou in de buurt

te realiseren, wij hebben opleidingslocaties door het

hele land.

Meld je aan via:

www.open2contact.nl

Tip:
Vergoeding door de werkgever mogelijk!


