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A HORSE OF COURSE, ad(h)d en coachen met de hulp van paarden, is
een tweedaagse module gericht op het 'effectief omgaan met ad(h)d'.
Equine Assisted Coaching, coachen met de hulp van paarden, is
doeltreffend en bewezen effectief. Ervarings-, oplossings- en
resultaatgericht op het gebied van communicatie, (zelf) vertrouwen,
assertiviteit, concentratie, aandacht, daadkracht, samenwerken,
leiderschap, focus, grenzen stellen en verantwoordelijkheid nemen.
VOOR WIE
De module A HORSE OF COURSE is ontwikkeld voor professionals in
de zorg/ hulpverlening en het onderwijs, die frequent te maken hebben
met kinderen, jongeren en/of (jong) volwassenen met ad(h)d, met als
doel: inspiratie, inzicht, verdieping en 'hoe het ook anders kan'. Ook is
deze module bedoeld voor Equine Assisted Coaches die met deze
specifieke doelgroep werken of dat graag willen gaan doen en wel wat
extra 'tools' kunnen gebruiken.
DOOR WIE
De module wordt verzorgd door THEARTOFCOACHING.
Jacq Devries: creatieveling, coach en Equine Assisted Coach met
jarenlange ervaring, inzicht en expertise op het gebied van ad(h)d.
Mieke van Driel: trainer sociale vaardigheden en Equine Assisted Coach
met jarenlange ervaring in de (jeugd) hulpverlening en het bedrijfsleven,
opgegroeid met- en tussen de paarden.
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WAAR
De module A HORSE OF COURSE wordt verzorgd door
THEARTOFCOACHING i.s.m. Educatief Centrum
Keulseweg, Keulseweg 34 te Pijnacker. Dit is tevens de
locatie waar de module wordt gegeven.
WANNEER
De module vindt plaats op maandag 10 en dinsdag 11
november 2014. We beginnen beide dagen om 11:00 en
stoppen rond 17:00/17:30.
KOSTEN
De kosten van de module bedragen € 295,-. Dit is
inclusief BTW, uitgebreide lunch en cursusmateriaal.
AANMELDEN
Aanmelden kan via info@theartofcoaching.nl

Neem gerust een kijkje op onze website:
www.theartofcoaching.nl
We hebben ook een Facebookpagina:
THEARTOFCOACHING

THERE IS SOMETHING
ABOUT THE OUTSIDE OF A
HORSE THAT IS GOOD FOR
THE INSIDE OF A MAN
- WINSTON CHURCHILL -
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