Cursus kinderen leren coachen samen met jouw hond
Voor (aankomend) professionals

Wil jij je hond inzetten bij je werk als begeleider of coach van kinderen en evt. hun
ouders/verzorgers? Heb je zin in een aantal leerzame, diepgaande en uitdagende lesdagen samen
met jouw hond op een mooie plek in het land? Geef je dan op voor deze speciale KinderCoach
Cursus!






Wil je leren over hoe je kinderen en evt hun ouders/verzorgers kunt coachen samen met je
eigen hond?
Ben je nieuwsgierig naar verschillende coachtools met de hond, om je ‘gereedschapskist’ als
kindercoach of begeleider aan te vullen?
Ben je benieuwd naar de manier waarop jouw hond en jij elkaar als team beïnvloeden en
versterken en hoe je deze kracht kunt inzetten als (aankomend) kindercoach?
Wil je jouw rugzak met kindercoachtools met de hond verder uitbreiden of voor het eerst
vullen?
Heb je zin om met een klein groepje mensen en honden te leren, te ervaren en te oefenen in
het coachen van kinderen samen met je hond?

Jouw hond als oefenmaatje en leermeester.
Tijdens de cursusdagen gaat het erom dat je bestaande tools uit kunt gaan breiden, of jezelf misschien
voor het eerst op dit kindercoach- vakgebied samen met je hond gaat begeven. Beiden is prima. We
besteden aandacht aan het bewust leren coachen van kinderen (en jongeren) en het (indien gewenst)
ook begeleiden van ouders/ verzorgers, samen met je hond.
Op onze trainingslocatie in Maasland (Zuid-Holland) bieden we jullie alle mogelijkheden om te komen
tot mooie leerervaringen die je helpen om je het vak van kindercoach met hond (verder) eigen te
maken. Via actieve, inspannende en ontspannende oefeningen leer je -naast de concrete toepassingen
van diverse kindercoachtools- tevens over de verstandhouding en werkrelatie met je eigen hond.
Je ontwikkelt en verdiept jezelf in het kindercoach vak en ontdekt hoe jouw hond daar specifiek bij kan
helpen, omdat jouw hond ook een leer- en oefenmaatje voor jou is en je zo kunt ontdekken hoe jullie
samen dit mooie vakgebied verder vorm kunnen geven. Passend binnen jouw verlangens en wensen
rondom het werken als kindercoach met hond.

Omdat honden fantastische leermaatjes zijn
Waarom? Omdat ze direct en spontaan reageren op verbale en non-verbale communicatie, op hoe je
in je vel zit en hoe je met hen omgaat. Daarom is het fijn om met hen samen te werken. Om de kracht
van deze samenwerking uit te kunnen leggen, maken we onder andere gebruik van de metafoor van
de roedel (ontwikkeld van Coachen met Honden), waar theorie en praktijk mooi in samenkomen.

Een greep uit het inhoudelijke programma.









Theorie van de metafoor van de roedel.
Contact maken met een kind, contact maken met een hond.
Transactionele analyse en inzet met de hond.
Sociale vaardigheid en weerbaarheid.
Troostmodellen en afweermechanismen: wat kun je met de hond.
Metaforische verhalen over jouw hond voor het kind.
Systemisch kijken naar honden en kinderen: opvoeden, begrenzen, loslaten, vertrouwen.
Zelfonderzoek: het kind in jezelf en de opvoeding van jouw hond.

Overige kenmerken van deze cursus:







Ervaring opdoen met coachen en gecoacht worden (praktijkgericht).
Werken in een ruime en prettige binnen locatie, met mogelijkheden tot buiten werken en
wandelingen met gerichte coachopdrachten in nabijgelegen gebied.
Aandacht voor je coachhouding, waarbij je gebruik leert te maken van de combinatie van jouw
persoonlijke ervaringen, inzichten en intuïtie, met theoretische kennis en praktische
toepasbaarheid van kindercoachtools samen met de hond.
Ontspanningsoefeningen voor mens en hond om aandacht voor de invloed van rust, stilte en
focus te ontwikkelen.
Je leert te vertrouwen op je intuïtieve communicatiemogelijkheden; je krijgt de ruimte om te
onderzoeken waar jij jouw kwaliteiten krachtiger in kunt zetten als (aankomend) kindercoach.
Ruimte voor persoonlijke leerwensen, afgestemd op jouw verlangens in relatie.

Resultaat.







Ervaren van een theoretische en praktische intensieve cursus voor jou en je hond.
Inzicht in jezelf en hoe je jouw kwaliteiten in je werk maximaal kunt inzetten.
Oefening in de toepassing van verschillende kinder/jongerencoachinstrumenten met de hond.
Feedback over jouw aanpak waardoor je uitgenodigd wordt jouw unieke manier van werken
te versterken en verder te ontwikkelen.
Zelfvertrouwen om jouw authentieke aanpak neer te durven zetten in je werk met kinderen
en evt. hun ouders/verzorgers.
Helderheid over de rol van jouw hond in je (werkende) leven.

Voorwaarden om deel te kunnen nemen*




Je hebt affiniteit met het werken met kinderen e/o jongeren (en hun ouders) en de
samenwerking met jouw hond daarin.
Je hebt algemene ervaring in het coachen met honden of bent bezig die ervaring op te (gaan)
doen.
Je hebt ervaring in en kennis van basiscomponenten van het coachen/ begeleiden van
kinderen en jongeren, of bent bezig die kennis en ervaring op te (gaan) doen.

Is meedoen goed voor jouw hond?

De meeste honden zijn prima in staat om deel te nemen aan onze activiteiten. We creëren met elkaar
een respectvolle sfeer met voldoende rust, ruimte en veiligheid voor mens en hond.

Locatie en kosten
Deze Kindercoach cursus met Honden vindt plaats in Maasland (Zuid-Holland) in een van onze
trainingslocaties. De kosten zijn € 995,- incl. BTW . Dit bedrag is inclusief koffie/thee en lunch.
Als je besluit in de omgeving te overnachten, dan zijn de kosten van eventuele overnachting in de
directe omgeving van de trainingslocatie zijn voor eigen rekening.

* Mocht je twijfelen of je mee kunt doen aan de cursus, bel of mail ons dan, dan kunnen we dit bespreken. Ons
uitgangspunt is dat ook mensen die nog geen ervaring hebben in coachen van kinderen en coachen met honden,
deel kunnen nemen. Echter dan kan het zijn dat we vooraf nog wat advies meegeven over verdere
professionalisering. We doen vooraf een ‘niveaucheck’ bij elke deelnemer om te weten in hoeverre je aan deze
voorwaarden voldoet en evt. te bespreken hoe deelname voor jou, je hond en de groep goed kan verlopen.

