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

The Horse Assisted Leadership Academy
Postbus 3 1380 AA Weesp
Jacolijne Coops
HorseDream™ Train the Trainer
Deelname aan de TTT staat open voor iedereen met
belangstelling voor het HorseDream concept.
Ervaring met paarden of paardrijden is niet nodig. De
TTT heeft tot doel de deelnemers bekend te maken
met het HorseDream manier van werken en de
trainingsprogramma’s die worden gehanteerd.
Daarnaast richt de TTT zich op bewustwording van de
rol die mens en paard vervullen in horse assisted
trainingsprogramma’s gericht op persoonlijk
leiderschap.
Deelname aan het HorseDream Train-the-Trainer
(TTT) seminar biedt je de kans kennis te maken met
een krachtig, bewezen concept voor Horse Assisted
Training. Inmiddels hebben meer dan 2.500
deelnemers uit o.a. Europa en Amerika dit
programma doorlopen.
Na afronding van de TTT ben je bekend met deze
speciale trainingsaanpak waarbij het paard de
werkelijke trainer is. Bovendien ben je gekwalificeerd
om lid te worden van de EAHAE, The European
Association for Horse Assisted Education.
Jacolijne Coops is psycholoog, heeft een achtergrond
als business consultant en werkt sinds 2007 met het
HorseDream concept voor de zakelijke markt
Gedurende twee dagen werken we met de paarden
én bespreken we de achtergronden:
 We laten je kennis maken met de HorseDream
filosofie en onze kijk op leiderschap;
 Je voert de oefeningen zelf uit en ervaart wat
deze met je doen;
 We doorgronden samen de impact van de
oefeningen op deelnemers;
 We bespreken het inzetten van paarden voor
trainingsdoeleinden;
 We geven tips over het organiseren van
trainingen en de trainingsopbouw;
 We kijken naar trainingen voor specifieke
doelgroepen;
 We besteden aandacht aan veiligheid bij het
werken met paarden;
 We delen onze ervaringen over het werken met
video en fotografie;
 We geven tips over internet, marketing en public
relations;
 En we bespreken literatuur die aansluit bij de
HorseDream filosofie.
Je maakt kennis met verschillende soorten
oefeningen gericht op:
 persoonlijk leiderschap;






waarnemen en feedback geven;
de kracht van intentie;
doelgericht werken;
samenwerken in teams.

Je maakt kennis met de modelen die als een rode
draad door de training lopen:
 leiderschapposities;
 team- en bedrijfscultuur;
 persoonlijke ontwikkeling.
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

€ 1.957,55 inclusief maaltijden, overnachting en een
internationale deelnemershandleiding waarin het
een- en tweedaagse programma is uitgewerkt. Als
EAHAE lid mag je vervolgens het HorseDream concept
gaan gebruiken en aanpassen aan de mogelijkheden
die jij tot je beschiking hebt zoals het aantal paarden,
het aantal deelnemers, het type deelnemers en de
faciliteiten waarvan jij gebruik gaat maken.
Wil je je na de Train the Trainer verder in het
HorseDream™ programma verdiepen, dan kun je
deelnemer aan het HorseDream Partner Programma.
Na afronding daarvan behoor je tot een van de
inmiddels ruim 60 HorseDream Partners, je kunt dan
ook deelnemen aan HorseDream partnermeetings,
en je mag het programma onder licentie aan klanten
aanbieden. Nu ook intervisiemogelijkheden in
Nederland.
Inmiddels hebben 2500 deelnemers in Europa en USA
deze Train the Trainer gevolgd
Aangesloten bij het European Association for Horse
Assisted Education, jaarlijks zijn er EAHAE
conferenties. De conferentie van 2011 is in
september in Hamburg, Duitsland (zie ook
www.eahae.com)
Voor informatie kijk op:
www.thala.eu
www.horsedream-international.com/train-thetrainer.html
Of neem contact op met Jacolijne Coops via 06
18948418, 0294 481911 of info@thala.eu

