
     

  

Opvoeden: een eigen klus te klaren 

Kort coachingstraject van 2 dagdelen waarin gecoacht wordt met  

inzet van paarden.  

 

Leren van de interactie met paarden en van elkaar.  

Doen, ervaren en bewustwording in een relaxte setting. 



Er wordt gewerkt met de paarden aan de volgende thema’s: 

Opvoeden: loslaten of strak houden? 

In welk gedrag schiet jij als opvoeder? Heb je de neiging je streng op te 

stellen en de touwtjes strak te houden? Of juist niet? En wat is nodig? 

Aandacht voor en bewustwording van je eigen voorkeursgedrag als 

opvoeder. En de dynamiek die dit binnen een gezin kan veroorzaken. We 

gaan ook oefenen met andere eigen mogelijkheden om in te zetten als 

opvoeder.  

Rollen en patronen binnen je gezin 

Met een frisse blik naar de momentopname kijken: wat gebeurt er nu 

precies?  

Rollen en patronen die telkens weer opduiken in de opvoeding en binnen 

het gezin worden zichtbaar. De kansen en valkuilen ervan worden ervaren 

en besproken. We gaan op zoek naar meer mogelijkheden. 

Structuur en ruimte 

Hoe ziet een dag/week/maand eruit in je gezin? Hoeveel ruimte is er? En 

wat doet dat met jou als opvoeder en met het hele gezinssysteem?  

Ritme en structuur binnen een gezin kunnen stimulerend maar ook 

beperkend werken. Je wordt je bewust hoe dit in jouw gezin werkt en hoe 

je belemmeringen om kunt buigen naar ondersteuning in het opvoeden. 

 

 

 

 

 

 

 

Kosten 
€ 60,= voor een dagdeel van 4 uur inclusief koffie, thee en lunch (op de vrijdag). 
 

Zijn de kosten een probleem? Neem contact op om de mogelijkheid van 

vergoeding te bespreken. Inwoners van Wageningen kunnen via de Vrij 

Toegankelijke Hulp voor vergoeding in aanmerking komen. 

Data 
Dag 1: 
vrijdag 11 maart   10.00-14.00 uur 
  óf 
zaterdag 12 maart  13.00-17.00 uur 
 
Dag 2: 
vrijdag 1 april  10.00-14.00 uur 
  óf 
zaterdag 2 april  13.00-17.00 uur 

 

De coaching gaat door bij een deelname van minimaal 4 personen per 

dagdeel. De groepen bestaan uit maximaal 10 deelnemers. 

Mochten de data u niet uitkomen of wilt u alleen of met uw partner aan dit 

thema werken? Dat kan natuurlijk ook! Neem gewoon contact op om de 

mogelijkheden te bespreken.  

Aanmelden 

mail naar: info@paardenblik.nl  of hartenpaard@gmail.com o.v.v. ‘’eigen 

klus’’ 

Of kijk voor informatie op: 
website:  www.paardenblik.nl of www.hartenpaard.com 

Facebook: Coaching de Paardenblik of HartenPaard 
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