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Opleiding Systemische Paardencoaching  

met een Kudde 
 

Nadat je de eerste handvaten hebt geleerd en ervaringen hebt opgedaan in de 

Basisopleiding Paardencoaching 1 en Basisopleiding Paardencoaching 2 – Systemische 

Paardencoaching, kun je je nu meer gaan verdiepen in ‘Systemische Paardencoaching 

met een Kudde’. 

 

Systemische Paardencoaching 

Er wordt weleens gezegd dat paarden* niet anders kunnen dan systemisch reageren. 

Daarmee wordt bedoeld dat paarden constant op de energie en invloeden uit hun 

omgeving (systeem) reageren. Bij mensen is dit in feite ook zo, alleen hebben wij 

geleerd om op een ‘gewenste’ manier te reageren en zijn daarmee een belangrijk deel 

van onze natuurlijke sensitiviteit verloren. Als een persoon in de omgeving van het paard 

komt, zal het paard op diegene gaan reageren. En behalve op diegene zelf, reageert het 

paard ook op de invloeden uit het systeem van deze persoon. 

 

* Waar paard(en) geschreven staat, kan ook pony(’s) of zelfs ezel(s) gelezen worden. 

 

Wat is een systeem? 

Met systeem bedoelen we in deze context de familie-achtergrond van een persoon. We 

zien een persoon dus niet zozeer als individu, maar meer als onderdeel van zijn of haar 

familie-achtergrond. En behalve de personen die daar een rol in spelen of gespeeld 

hebben, kunnen ook belangrijke gebeurtenissen die daarin hebben plaatsgevonden van 

grote invloed zijn.  

 

Kudde paarden 

Een kudde paarden blijkt uitermate goed te reageren op systemische energie. Als cliënt 

zijnde kun je een persoonlijke vraag projecteren op twee of meer paarden, waardoor zij 

op een unieke en indrukwekkende manier laten zien welke onderliggende 

(systeem)dynamieken aan de vraag ten grondslag liggen.  

 

Voor wie? 

Dit blok is bedoeld voor mensen die al de Basisopleiding Paardencoaching deel 1 en 2 

hebben gevolgd en interesse hebben om meer te leren over het systemische niveau 

waarop paarden kunnen reageren en hoe dit in z’n werk gaat met twee en meer paarden 

tegelijk.    

 

Doel 

Het doel van deze tweedaagse opleiding is om de deelnemers inzicht te geven en 

handvaten aan te reiken in hoe twee of meer paarden informatie kunnen geven over 

systemische aspecten bij mensen. Hiertoe ga je werken met je eigen thema’s en ben je 

tevens observant en representant bij de sessies van je medecursisten. Zo krijg je 
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aldoende ervaring met het inzetten van twee of meer paarden op het systemische vlak 

en werk je tevens aan je persoonlijke ontwikkeling.  

 

Belangrijk om te weten is dat deze opleiding een verdieping is in het coachen met 

paarden. Het geeft in die zin niet alle ins en outs van het systemisch werk in het 

algemeen weer. Hiertoe verwijzen we je graag naar de opleiding Systemisch Werk die wij 

ook aanbieden. 

 

Locatie en data 

De opleiding bestaat uit twee aansluitende dagen van 9.30 tot 16.00 uur en wordt 

gegeven op de locatie van Caprilli Coaching & Training, Ruitenbeekweg 127, 3771 SK in 

Barneveld.  

De actuele data kun je vinden op de agenda van website www.caprillicoaching.nl. 

De kosten voor deze opleiding van twee dagen bedragen € 395,00 btw-vrij.  

Hierbij inbegrepen zijn koffie/thee, versnaperingen, uitgebreide lunch en certificaat van 

deelname. 

 

Opgeven 

Wil je meedoen aan deze opleiding, stuur dan een email aan info@caprillicoaching.nl. Je 

krijgt een inschrijfformulier toegestuurd dat je kunt invullen en aan ons terugsturen. Je 

deelname is definitief na betaling van de kosten.  

 

Caprilli Coaching & Training 

Caprilli Coaching & Training is gespecialiseerd 

in bewustwording processen van mensen en 

zet daarbij paarden in als hulpmiddel. Wij 

bieden opleidingen, trainingen, workshops, 

persoonlijke- en teamcoaching coaching aan.  

 

Adresgegevens 

Caprilli Coaching & Training 

Sylvia Bosveld & Paul Tonino 

Ruitenbeekweg 127, 3771 SK Barneveld 

T: 06-29 36 21 20 

E: info@caprillicoaching.nl 

W: www.caprillicoaching.nl  

 

 
Sylvia Bosveld 
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