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Opleiding Paardencoaching voor Kinderen 
 
Waar zouden kinderen en jongeren liever naartoe gaan? Naar een therapeut in een wit kamertje of 
naar de pony’s? Juist, dat denken wij ook. De vraag van ouders naar paardencoaching voor hun 
kind of jongere, wordt steeds groter. Kinderen willen niet praten. Die willen lekker doen, bezig zijn. 
En de pony aaien, of een spelletje doen, of knuffelen, of stiekem iets vertellen, wetende dat de 
pony het niet doorvertelt. En dat is logisch, toch? 
En anders jongeren wel; die lopen vaak met grote spanningen. ‘Praten over’ is hartstikke moeilijk. 
Want als je zelf al niet weet wat je voelt, hoe moet je het dan uitleggen? Bij een paard hoef je niet 
te praten. Je kunt gewoon samen zijn. En in dat samen zijn gebeurt er al veel; de jongere voelt 
zich verbonden met en geaccepteerd door het paard. En dat zorgt al voor de eerste ontspanning. 
 
Opleiding Paardencoaching voor Kinderen 
Samen met de groeiende vraag naar paardencoaching voor kinderen en jongeren, groeit ook de 
vraag naar paardencoaches die deze doelgroep kunnen begeleiden. Vandaar dat wij deze opleiding 
hebben ontwikkeld. Hierbij gaat het om praktische technieken die je leert om pony’s, paarden of 
ezels op een veilige en verantwoorde manier in te zetten als hulpmiddel in de begeleiding van 
kinderen en jongeren. En wist je dat deze werkvormen ook heel goed werken voor volwassenen? 
 
In de opleiding: 
• Leer je hoe je een paard als hulpmiddel kunt inzetten in de begeleiding van kinderen en 
jongeren, zodat je je dienstverlening in de praktijk kunt uitbreiden. 
• Leer je praktische technieken en oefeningen die je kunt inzetten bij: 
> Het kind en de buitenkant 
> Het kind en de binnenkant 
> Het kind en het systeem 
> Het kind en weerbaarheid 
> Het kind en diagnosen en leerstijlen 
Deze werkvormen geven je handvaten om een paard op een specifiek thema te kunnen inzetten 
dat bij deze doelgroep kan spelen. 
• Ervaar je de oefeningen zelf als cliënt en ben je afwisselend paardencoach, cliënt en observator. 
Door de afwisseling van rollen weet je in de praktijk waar je cliënten ook doorheen gaan en kun je 
hier beter op inspelen. 
• Verdiep je je gevoel/intuïtie om zo zuiver mogelijk te observeren en het gedrag van zowel het 
paard als het kind te interpreteren, zodat je dit in je dienstverlening in de praktijk kunt toepassen. 
• Werk je tegelijkertijd aan je persoonlijke ontwikkeling, zodat je je steeds steviger kunt profileren 
als begeleider van kinderen. 
 
Na het volgen van de opleiding kun je op een praktische en verantwoorde manier kinderen en 
jongeren begeleiden met behulp van paarden. Bij afronding krijg je een certificaat van deelname 
uitgereikt. Om de ‘kunst’ verder onder de knie te krijgen, is het raadzaam om in de praktijk veel 
ervaring op te doen. 
Let op: belangrijk om te weten is dat deze opleiding een specialisatie is binnen het coachen met 
paarden. De opleiding geeft in die zin niet alle ins en outs weer van het begeleiden van kinderen. 
Hiertoe verwijzen we je graag naar een opleiding die specifiek gericht is op kindercoaching of 
kindertherapie. 
 
Voor wie? 
Deze opleiding is bedoeld voor mensen die al kennis en kunde hebben opgedaan op het vlak van 
paardencoaching* en interesse hebben om dit specifiek te gaan inzetten voor kinderen en jongeren 
(en volwassenen). 
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Het is prettig als je al ervaring hebt in de begeleiding van kinderen, maar dit is niet noodzakelijk 
om aan de opleiding te kunnen deelnemen. Een eventueel gemis op dit vlak kun je parallel aan en 
na afronding van de opleiding opdoen. 
*Heb je elders een basisopleiding paardencoaching gevolgd? Dan horen we graag even bij welke 
aanbieder je dat gedaan hebt om te kijken of er voldoende aansluiting is. Dit is van belang voor 
jezelf en de groep om de stof van deze opleiding te kunnen volgen. 
 
De opleiding is op MBO-HBO niveau. Hierbij gaan wij niet uit van je intelligentie quotiënt (IQ), 
maar wel van je emotionele quotiënt (EQ), oftewel de mate waarin je in staat bent om je in te 
leven in een ander, je persoonlijk te ontwikkelen, je bereid bent je eigen thema’s onder ogen te 
zien en de mate waarin je kunt reflecteren. 
 
Door wie? 
De trainster van deze opleiding is Tanja Stigter. 
 
Data en locatie 
De opleiding omvat 5 praktijkdagen van 9.30 tot 16.00 uur die om de week gegeven worden op 
onze locatie in Barneveld. De actuele data van de opleiding kun je vinden onder de agenda van 
deze website. 
 
Studiebelasting 
Tussen de opleidingsdagen door vragen we je om de syllabus (meerdere keren) door te nemen en 
te oefenen met de geleerde stof. Bovendien krijg je na iedere dag een huiswerkopdracht mee die je 
thuis uitvoert en voor de volgende trainingsdag inlevert bij de trainster. Deze opdrachten worden 
op de volgende dag in de groep met elkaar besproken. Eventueel kun je ook nog boeken lezen over 
diverse bijbehorende onderwerpen. De studiebelasting komt hiermee op ongeveer 4 uur per week. 
 
Kosten 
De kosten bedragen € 1.245,00 btw vrij. Hierbij inbegrepen zijn koffie/thee, versnaperingen, 
uitgebreide lunch, syllabus en certificaat van deelname. 
 
Eigen paard 
Indien je een eigen paard, pony of ezel hebt en graag met hem/haar wilt oefenen, is het mogelijk 
om deze mee te nemen naar de praktijkdagen. Op onze locatie zijn ruime stallen, weilanden en 
paddocks aanwezig waar gebruik van gemaakt kan worden. Ook is er voldoende 
parkeergelegenheid voor de trailer. 
 
Inschrijven 
Inschrijven kan gemakkelijk via onze website. Voor meer informatie kan je een email sturen aan 
info@caprillicoaching.nl. 
  
Contactgegevens 
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  

 

 
Trainster Tanja Stigter 

 


