Formulier gegevens opleiding
Naam bedrijf
Adres en vestigingsplaats
Contactpersoon
Naam opleiding(en)

Basis en niveau van de opleiding
Theorie (grote lijn)
Opzet: Hoeveel cursisten,
aaneengesloten opleiding of blokken,
tussentijdse opdrachten, stages
Docenten (achtergrond/ervaring)

Accreditatie
Duur van de opleiding in uren/dagen
-theorie
-praktijk

Kosten van de opleiding (incl.BTW)

Mogelijkheid tot:
Intervisie
Supervisie
Vervolgopleidingen
Congressen
Hoeveel personen hebben deze
opleiding tot nu toe gevolgd?
Aangesloten bij internationale
organisatie?
Opmerkingen

BonSpirit i.s.m. Kifungo
Smederijstraat 2, 4814 DB Breda
Maatje Bon (mobiel: 0621220405) en Coby Beets van der
Hoeff
Basisopleiding Paardencoaching
Deze opleiding wordt uitgevoerd in samenwerking met
Kifungo.
Geschikt voor deelnemers op HBO werk- en denkniveau.
Een groep kent minimaal 9, maximaal 12 deelnemers.
De doorlooptijd van de opleiding is 8 maanden, waarin
eendaagse opleidingsblokken en één tweedaags blok
plaatsvinden.
Docenten zijn Maatje Bon en Coby van Beets-van der
Hoeff. Beiden zijn zeer ervaren bedrijfstrainers en –
coaches, waarbij het identiteitsniveau en congruentie als
‘mens en vakvrouw’ extra focus krijgen. Naast hun
(continue) ontwikkeling op de menskant, zijn zij zeer
ervaren paardenvrouwen.
We geven een eigen certificaat bij voldoen aan de gestelde
criteria. Er is (nog) geen sprake van accreditatie.
8 opleidingsdagen, en tussen de dagen door hebben
intervisiegroepjes eigen bijeenkomsten.
Er is één keer supervisie voorzien.
De opleiding heeft een sterk ervaringsgericht karakter;
theorie krijgen deelnemers in de vorm van korte
inleidingen, geïllustreerd door oefeningen, en een syllabus.
Ca. 75% van de tijd zal bestaan uit praktijk, waarbij we i
een vroeg stadium al met gastcliënten werken.
€2.350,00 incl BTW.
De opleiding vindt in het midden van het land plaats, de
tweedaagse in Merksplas (B).
Ja, inter- en supervisie.
Ja, vervolgopleidingen mogelijk, b.v. tot systemische
paardencoach of paardencoaching voor teams.
Tot nu toe 8 personen rondden de opleiding af.
Geen verdere aansluiting bij internationale organisatie
vooralsnog.

Trainer-opleiders zijn zeer ervaren coaches en trainers in
het bedrijfsleven, voor directies, teams, boegbeelden, en
medewerkers(-teams).
Wij werken laagdrempelig, met veel energie, humor en
reflectie. Instituut Phoenix is een belangrijke bron van
inspiratie voor ons.
www.bonspirit.nl of maatje@bonspirit.nl

