Formulier gegevens opleiding
Naam bedrijf
Adres en vestigingsplaats
Contactpersoon

Caprilli Coaching & Training
Waterdreef 394, 3824 GM Amersfoort
Sylvia Bosveld

Naam opleiding(en)

Basisopleiding Paardencoaching,
zowel in Nederland als in Wellington Florida
(USA)
Diverse vervolg / verdiepingsmodules gericht op
Systemische Paardencoaching

Basis en niveau van de opleiding

MBO- HBO

Theorie (grote lijn)

Alle trainingen die wij geven gaan grotendeels
over de ontwikkeling van je eigen bewustzijn om
van daaruit mensen te kunnen begeleiden met
een paard als hulpmiddel. We werken vooral op
basis van wat zich laat zien vanuit eenvoud en
rust en in mindere mate met freestyle
technieken.

Opzet: Hoeveel cursisten, aaneengesloten
opleiding of blokken, tussentijdse opdrachten,
stages

Maximaal 10 cursisten per opleiding.
Veelal zijn de opleidingen opgedeeld in een dag
of blok per periode. Het heeft de voorkeur om
tussentijds zelf of met studiegenoten het
geleerde in praktijk te brengen.

Docenten (achtergrond/ervaring)

Sylvia Bosveld
Na HBO, commerciële achtergrond in de
zakelijke dienstverlening. Passie ligt bij mensen
en paarden. Ervaring met pony’s en paarden
sinds 5e levensjaar. In mijn dagelijks werk
begeleid ik mensen bij reintegratie /
outplacement en persoonlijke bewustwording.
Daarnaast geef ik trainingen, workshop en clinics
op diverse gebieden en voor diverse
doelgroepen. Ik geef ook clinics en opleidingen
paardencoaching op het Winter Equestrian
Festival (WEF) in Wellington Florida.
Verder ben ik zelf actief in de paardensport.
Oprichtster van Caprilli Coaching & Training.
Elmer Hendrix
Na HBO, veel ervaring in projectmanagement in
technische richting. Grote passie ligt bij
systemisch werk (familie- en
organisatieopstellingen). Elmer werkt als
gastdocent bij het Bert Hellinger Instituut in
Groningen.

Samen met Sylvia geeft hij de modules
Systemische Paardencoaching.
Accreditatie

Op aanvraag beschikbaar.

Duur van de opleiding in uren/dagen

Basisopleiding Paardencoaching:
5 praktijkdagen, theorie in schriftelijke vorm.

-theorie
-praktijk

Modules Systemische Paardencoaching:
Zie voor details de website.
Voor meer gedetailleerde informatie over de
diverse opleidingen en trainingen die wij
aanbieden; zie www.caprillicoaching.nl.

Kosten van de opleiding

Basisopleiding Paardencoaching € 795,00 ex btw
per persoon.
Diverse modules: zie de website.

Mogelijkheid tot:
Intervisie
Supervisie
Vervolgopleidingen
Congressen

Ja
Ja
Ja
Ja

Hoeveel personen hebben deze opleiding tot nu
toe gevolgd?
Aangesloten bij internationale organisatie?
Opmerkingen

Meerdere verschillende opleidingen.
Nee
Caprilli Coaching & Training staat voor kwaliteit.
De trainers zijn ieder voor zich gespecialiseerd in
hun eigen vakgebied en samen bieden wij
kwalitatief hoogwaardige opleidingen aan. Dit
geldt zowel voor de inhoud van onze opleidingen
als voor de randvoorwaarden als locaties,
gastvrijheid, persoonlijk contact, etc.
Graag tot ziens bij één van onze opleidingen of
trainingen!
Caprilli Coaching & Training,
Sylvia Bosveld

