
Opdracht Motiverende gespreksvoering 

Organiseer een oefensessie coachen met paarden met collega coaches uit jouw groep of 

met mensen uit je netwerk, waarbij jij de coachrol vervult. Het gaat hierbij om een 

coachvraag en niet om een therapeutische vraag. 

Let daarbij op: 

• Jouw veiligheid en die van het paard.  

• Draag correcte kleding en stevig schoeisel en draag zo nodig handschoenen. 

• Zorg voor een goed passend halster en een stevige rope van voldoende lengte.  

• Let op de gezondheid en de beweeglijkheid van het paard. 

• Let op dat er geen diepe kuilen en losliggende voorwerpen in de ring aanwezig zijn en 

check de omheining op loshangende draden of uitstekende voorwerpen. 

• Let op de signalen die het paard afgeeft. 

In je coaching laat je zien: 

• De ASOC en de ORBS van MGV  

• Let in je coaching op je basishouding, centraal staat hier een veilige omgeving creëren 

waarin de cliënt het gevoel krijgt dat hij of zij alles kan zeggen.  

• Stel open vragen (Wie, Wat, Waar, Wanneer, Hoe et cetera, zoals je hebt geleerd binnen 

de lessen).  

• Je bent duidelijk en sturend in je vragende techniek, vat regelmatig samen, luister 

reflectief, zodat er als het ware een MGV dans ontstaat waarin je de cliënt meeneemt. 

• Je laat zien dat je met ambivalentie kunt omgaan en dit als kans ziet om verandertaal 

(positieve gedragsveranderingen) bij je coachee te ontlokken. Je gaat dus door op de 

tegenstrijdigheid om tot verandering te kunnen komen bij de coachee.  

• Je maakt afspraken met je cliënt over vervolgstappen. 

• Je betrekt het paard met een oefening in je coaching, let op signalen en maakt je cliënt 

daar opmerkzaam op, je vult niet in maar laat je cliënt aangeven wat er speelt.  

• Je laat je coachee actief dingen met het paard doen.  

• Iedere oefening is prima met het paard, laat het wel veilig blijven, wijs je cliënt op 

veiligheid, laat zien dat je je verantwoord te werk gaat!  

• Je vraagt na afloop aan je cliënt om binnen 5 dagen een reflectieverslag te schrijven. 

 
Na de coaching  

Beschrijf je coachproces en je ervaringen in een reflectieverslag en geef aan hoe ASOC en 

ORBS in je coaching terugkomen, hoe jij het paard inzet en welke materialen je gebruikt.  

De hoofdtrainer vraagt waar nodig om verduidelijking,  je krijgt daarbij een mogelijkheid om 

te verantwoorden.  

Mail je verslag samen met het (anoniem gemaakte) reflectieverslag van je cliënt 

naar info@open2contact.nl en naar je hoofdtrainer.  

Wij wensen je veel succes toe! 

 

Hartelijke groet, 

Het team Open2Contact 

 

mailto:info@open2contact.nl


Opdracht Grondwerk 

Voer een oefening grondwerk uit met een paard naar eigen keuze. In deze oefening laat je 

zien dat je in staat bent om contact te maken met het paard, dat je het paard op de juiste 

wijze drijft en dat je de juiste hulpen geeft. Je werkt naar het punt toe dat het paard na afloop 

naar jou toe komt en je binnen de ring volgt zonder halstertouw. 

Let daarbij op: 

• Jouw veiligheid en die van het paard.  

• Draag correcte kleding en stevig schoeisel en draag zo nodig handschoenen. 

• Zorg voor een goed passend halster en een stevige rope van voldoende lengte.  

• Let op de gezondheid en de beweeglijkheid van het paard. 

• Let op dat er geen diepe kuilen en losliggende voorwerpen in de ring aanwezig zijn en 

check de omheining op loshangende draden of uitstekende voorwerpen. 

• Let op de signalen die het paard afgeeft. 

 

In deze oefening laat je zien: 

• Een halster correct te gebruiken. 

• Een halstertouw correct aan te sluiten. 

• Een leidende positie ten opzichte van het paard aan te nemen; pro-actief te handelen, 

het paard te sturen aan het touw, het paard te laten halthouden, zowel naast als voor het 

paard te kunnen lopen. 

• Je laat zien dat je in staat bent om contact te maken met het paard. 

• Je laat zien dat je het paard op de juiste wijze drijft (focuspunt). 

• Je laat zien dat je de juiste hulpen geeft (drijvende en leidende hand, druk 

aanbrengen/wegnemen).  

• Je laat zien dat je het paard tempowisselingen en overgangen kunt laten maken (stap en 

draf) en van hand kunt laten veranderen. 

• Je laat zien dat je toewerk naar het punt dat het paard na afloop naar hou toe komt en je 

zonder halstertouw volgt. 

 

Maak van je aanpak een presentatie/ filmpje waarin de essentie van je grondwerk terugkomt.  

De hoofdtrainer vraagt bij twijfel om verduidelijking, je krijgt daarbij de kans op 

verantwoording van eigen kunnen. 

Mail je filmpje naar info@open2contact.nl en naar je hoofdtrainer.  

Wij wensen je veel succes toe! 

 

Hartelijke groet, 

Het team Open2Contact 

 

mailto:info@open2contact.nl

