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Paardenkracht voor Professionals 
Welkom bij Groots & Puur met Paardenkracht 

 

GROOTS & PUUR MET PAARDENKRACHT V.O.F. 
Groots & Puur met Paardenkracht V.O.F. is sinds 2015 actief met het ontwikkelen en aanbieden van cursussen, trainingen en opleidingen. 
Aanvankelijk gebeurde dit vanuit twee bedrijven: Groots Coaching en Puur Paardenkracht Coaching & Begeleiding, maar in 2018 zijn de bedrijven 
samengevoegd tot één V.O.F. met twee vennoten, Jolijn Grooten en Evelien Mustert. 
Jolijn Grooten heeft een schat aan ervaring vanuit het bedrijfsleven en is met name gespecialiseerd in groepsprocessen en NLP. 
Evelien Mustert is onderwijsprofessional en heeft veel kennis van ontwikkelingspsychologie, groepsdynamieken, pedagogiek en didactiek. 
Daarnaast is zij deskundig op het gebied van kinderen met speciale behoeften. 
Zowel Evelien als Jolijn hebben diverse opleidingen op het gebied van coaching genoten. Beide hebben jarenlange ervaring in coaching met en 
zonder paarden en daardoor veel praktijkervaring met diverse doelgroepen opgebouwd. Samen vormen zij een krachtig duo dat met veel 
enthousiasme al ruim 500 studenten wist te inspireren in de afgelopen jaren.  
Het gemiddelde cijfer wat door studenten wordt gegeven aan Groots & Puur met Paardenkracht is 8.8.  
En dat is zeker iets om trots op te zijn! 
 

 
Groots & Puur met Paardenkracht is geregistreerd bij de Centrale Registratie Kort Beroeps Onderwijs CRKBO. Dat betekent dat zij voldoen aan de 
criteria gesteld door deze instantie met betrekking tot de organisatie en uitvoering van opleidingen. Daarnaast is er een scholingsovereenkomst 
met het UWV, wat betekent dat geïnteresseerden met een uitkering in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding van de opleiding door 
UWV. Ook is er docent-registratie bij het NOBCO en heeft Groots & Puur met Paardenkracht het Keurmerk-Plus voor Paard & Welzijn. 
 
Groots & Puur met Paardenkracht is tevens de 
maker van de inmiddels succesvolle landelijke 
concepten Pony Power voor Kids en Paardenkracht 
voor Pubers. 
 
 



 

 

HET AANBOD 
 
Basisopleidingen 
De Basisopleiding Horse Assisted Coaching.  
De Blended-Learning Basisopleiding tot Horse Assisted Coach. 
 
Specialisatiestudies 
S1 - Pony Power voor Kids  
S2 - Paardenkracht voor Pubers 
S3 - Paardenkracht voor Teams 
 
Verdiepingsmodules 
V2 - Kindercoaching met paarden, introductie in het werkveld 
V3 - Systemisch coachen met paarden, introductie in het werkveld 
V4 - Werkvormen Toolkit voor paardencoachesV6 - Coachen met 
Zorgkinderen 
V7- Paardentaal en paardengedrag 
 
Overige trainingen 
WE|GO programma 
Binnenste Buiten Leren 
  
Supervisiedagen en bijscholingen 
Daarnaast biedt Groots & Puur met Paardenkracht regelmatig 
supervisiedagen en bijscholingen aan voor opgeleide Horse Assisted 
Coaches.  
 

 

 

 

 



 

 

  BASISOPLEIDING HORSE ASSISTED COACHING 
 

VOOR WIE? 
De opleiding Horse Assisted Coaching is bedoeld voor mensen die 
graag met mensen en paarden werken, die mensen willen begeleiden 
in veranderingsprocessen en daar een passende opleiding voor willen 
volgen. De opleiding volgens de TOP-coachmethode bestaat uit drie 
onderdelen: persoonlijke ontwikkeling, het ontwikkelen van 
coachvaardigheden en het inzetten van het paard als co-coach. 
 

 
TOELATINGSEISEN 
• MBO+ werk- en denkniveau, een diploma op dit niveau is geen 
voorwaarde. 
• ervaring in en/of affiniteit met het werken met mensen en paarden. 
• enige kennis van paarden, paardengedrag/behoeften en 
paardenwelzijn. 
• enige ervaring in het omgaan met paarden. 
• beschikken over een oefen-accommodatie met paard(en). 
• deelname aan een intakegesprek 
 

 
HET INTAKEGESPREK 
Tijdens het intakegesprek wordt kennis gemaakt en van beide kanten 

gekeken of het volgen en met goed gevolg afronden van de opleiding 

haalbaar is voor de deelnemer. Het is een open gesprek waarin de 

nadruk ligt op de toelatingseisen. Voldoet de deelnemer aan deze eisen 

dan kan de inschrijving worden voltooid. 

 

 



 

 

DE OPBOUW VAN DE BASISOPLEIDING 
Basis modules incl. examen in 6 maanden 
 

 Uren 

 B1 Persoonlijke ontwikkeling 1 16 O.a. Wie ben jij? Jouw kwaliteiten, persoonlijkheid, geschiedenis 
en drijfveren. 

 B2 Paardengedrag, welzijn en veiligheid 16 O.a. Het paard als coachpartner. Paardengedrag  en Paardentaal. 
Paard als spiegel van de coachee. Welk paard is geschikt als 
coachpartner? Welzijn van jouw coachpaard(en). Veiligheid 
tijdens de sessies. 

 B3 Coachvaardigheden 1 16 O.a. De coachvraag/hulpvraag, de wondervraag, 
gesprekstechnieken, relatie coach/coachee en paard. Paard als 
spiegel. 

B4 Persoonlijke ontwikkeling 2 16 O.a. Welke coach ben jij? Welke coachvaardigheden zet je in? 
Welke rol neem jij. 360° feed-forward. Wat neem je mee en wat 
laat je "thuis"? Professionele beroepshouding. 

B5 Coachvaardigheden 2 16 O.a. Omgaan met cliënten, wat kun je tegenkomen - hoe ga je 
ermee om (bijv. weerstand, emoties), do's en don'ts, begeleiding 
naar een succesvolle 
verandering. Borging-Verankering. Ethische gedragscode. 

B6 Oefenexamen met onbekende coachee 8 Generale repetitie als voorbereiding op het examen. Je neemt zelf 
deel als coach met een onbekende coachee en je leert van 
anderen door gerichte observatie opdrachten. 

B7 Examen: eindgesprek en coachsessie 4 Het examen bestaande uit een assessment (praktijkexamen 
waarbij een coachsessie met paard wordt uitgevoerd) en een 
eindgesprek met één van de opleiders en een externe examinator. 

Alle modules verplicht 92 

      
Studiebelasting Basis Opleiding 192 uren 

       

Contacturen Basis Opleiding   92 uren 

Zelfstudie, huiswerk & oefenen BO 100 uren 

 

*Alle modules worden in clusters van 2 opeenvolgende dagen georganiseerd, met uitzondering van module B6 (1 dag) en B7 (1 dagdeel). 

*Alle modules bestaan uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. De verdeling tussen theorie en praktijk is bij de meeste modules 50/50. 
 



 

 

De Basisopleiding  

Deze opleiding tot Horse Assisted Coach bestaat uit 6 modules en een examen. Gedurende 6 maanden ben je elke maand 2 dagen in een vast 

groepje op de locatie van Groots & Puur met Paardenkracht aanwezig, om theorie- en praktijklessen te volgen samen met jouw studiegenoten. 

Een oefenexamen waarbij we met coachees van buitenaf gaan oefenen is in deze opleiding inbegrepen.  

Daarnaast ga je thuis aan de slag. Na elke module ontvang je een aantal thuisopdrachten waarbij je vooral praktisch gaat oefenen. Je maakt 

beknopte verslagen van de opdrachten en deze worden door de opleiders van “feed-forward” voorzien en naar jou teruggestuurd.  

Dit alles maakt de studie tot een intensief leertraject, zowel op professioneel als persoonlijk gebied. 

 

Mogelijkheden tot uitbreiding van jouw basisopleiding 

Heb je al een doelgroep voor ogen waar je graag als Horse Assisted Coach mee zou willen werken? Of heb je behoefte aan meer verdieping in 

bepaalde onderwerpen? Dan kun je kiezen om na de Basis Opleiding ook deel te nemen aan specialisatiestudies en verdiepingsmodules. Als 

deelnemer aan de Basisopleiding ontvang je 20% korting op maar liefst 3 specialisatiestudies en/of verdiepingsmodules.  



 

 

 

KLEINE GROEPEN 
De studiegroepen bestaan altijd uit 4-6 deelnemers, bij veel animo maximaal 8 deelnemers. Op deze manier kunnen we iedereen persoonlijk 
begeleiden en is er voldoende ruimte om te oefenen in een veilige en geborgen setting. 
 

 
STARTDATA 
In 2022 zijn voor de Basisopleiding Paardenkracht voor Professionals 2 startmomenten: 25 april en 6 oktober. De basisopleiding duurt 
gemiddeld 6 maanden. 
De verdiepings- en specialisatiemodules worden 2x keer per jaar georganiseerd m.u.v. S3 Paardenkracht voor Teams (1x)*. 
* Afhankelijk van het aantal inschrijvingen op verdiepings- en/of specialisatiemodules wordt besloten of deze doorgang vinden. 
 

 
WAT KAN IK NA DEZE OPLEIDING? 
Wanneer je de basisopleiding hebt afgerond kun je starten als zelfstandig Horse Assisted Coach. Je kunt individuele personen coachen 
naar een gewenste verandering in hun leven. Afhankelijk van de specialisatie die je hebt gevolgd kun je doelgroepen gaan 
coachen/begeleiden. Je kunt een eigen bedrijf oprichten of het werk als Horse Assisted Coach naast jouw huidige baan uitoefenen. Horse 
Assisted Coaching krijgt steeds meer bekendheid en draagvlak in Nederland, België en andere delen van Europa. Daardoor neemt de vraag 
uit de markt naar Horse Assisted Coaches toe en zien we een professionele beroepsgroep ontstaan. 
 

 
INVESTERING IN DEZE OPLEIDING 
De Basis Opleiding op locatie bestaande uit 6 Basismodules + examen kost 2850,00 euro in één betaling voorafgaand aan de start van 
module B1 of kan betaald worden in 3 termijnen van 1000,00 euro. De prijzen zijn excl. btw. Als particulier kunnen we met 0% btw 
factureren. Bedrijven en organisaties ontvangen een factuur met 21% btw. 
 

 
WAARIN ONDERSCHEIDEN WE ONS VAN ANDERE OPLEIDINGEN? 
De praktijkdagen worden georganiseerd op onze eigen fijne locatie in Velden, met vaste docenten en fijne pony’s en paarden, incl. volledige 
verzorging (m.u.v. overnachtingen). We bieden veel voor wat je investeert. Met persoonlijke begeleiding en een gedegen inhoud, ontwikkel 
je jezelf tot een goede coach, breed opgeleid en kundig, jezelf bewust van jouw kwaliteiten en valkuilen. Daarnaast kun je je bij ons door 
ontwikkelen naar eigen wens. Samen op weg naar jouw doel! 
 



 

 

BLENDED LEARNING – BASIS OPLEIDING TOT HORSE ASSISTED COACH – LEREN IN EIGEN TEMPO 

VOOR WIE? 
De Blended Learning basisopleiding Horse Assisted Coaching is bedoeld voor mensen die graag hun kennis en vaardigheden op het gebied 
van paardencoaching willen ontwikkelen en dit deels op een zelfstandige manier willen invullen. In een overzichtelijke en praktisch 
ingerichte E-learning-omgeving leer jij in je eigen tempo en in je eigen omgeving. De online-omgeving biedt videomateriaal, Webinars, 
leesstof, toetsen in de vorm van een quiz en opdrachten die jou begeleiden bij het leren van de theoretische basis. Daarnaast heb je de 
mogelijkheid om deel te nemen aan 5 praktijkdagen en af te sluiten met een oefenexamen en een examen. 
 
HOE WERKT HET? 
In een digitale leeromgeving volg jij 5 basismodules, in jouw eigen tempo, waarin de theorie met betrekking tot Horse Assisted Coaching op 
een duidelijk geïllustreerde manier aan je wordt uitgelegd. Je kunt zelf via het systeem de voortgang van je opleiding bijhouden. 
Wil jij een complete opleiding tot Horse Assisted Coach volgen en deze afsluiten met een diplomering, dan kies je ervoor ook de 5 
aanvullende praktijkdagen en het oefen- en praktijkexamen te doen. Er worden diverse mogelijkheden hiertoe aangeboden d.m.v. 
bestelpakketten. Om jouw studie compleet te maken kun je er ook nog voor kiezen om alle lesstof in boekvorm aan te schaffen. 
De 5 praktijkdagen vinden plaats op een fijne locatie en worden in groepsverband aangeboden, met begeleiding van 2 vaste docenten. Je 
kunt kiezen uit diverse data gedurende het jaar. Je voltooit de complete opleiding in een periode van 3 maanden tot maximaal 2 jaar. 
 
 

 
KORTE INHOUD VAN DE MODULES 

BL1 O.a. De evolutie van het paard, hoe werkt de paardenkudde, persoonlijk leiderschap, overspanningssignalen bij paarden, veiligheid tijdens het 
coachen met paarden.  

BL2 O.a. Coaching wat is het? De TOP-coachmethode, diverse stromingen in coachland, de intake, de wondervraag en het formuleren van de 
hulpvraag en observeren. 

BL3 O.a. Welke hulpvragen kun je verwachten, gesprekstechnieken, valkuilen in het coachgesprek. Valkuilen voor jou als coach. 

BL4 O.a. 360 graden feedback en feed forward, de systemische lagen, omgaan met emoties in een coachgesprek, diverse gespreksmodellen en het 
paard als coachpartner. 

BL5 O.a. Omgaan met diverse situaties, borgen en verankeren, de stappen op weg naar succes, afschakelen na een coachsessie, paard en coach, 
ethiek en welzijn. De coach als ondernemer, tips. 

P1-
P5 

Praktijkdag 1 t/m 5 worden georganiseerd op locatie (vooralsnog de locatie van Groots & Puur met Paardenkracht in Velden). Tijdens elke 
praktijkdag worden de theoretische thema’s en aansluitende werkvormen in praktijk gebracht en geoefend. De geheel verzorgde praktijkdagen 
duren van 10.00-17.00 uur en worden in groepen aangeboden. Begeleiding door 2 ervaren docenten. 

  



 

 

INVESTERINGSMOGELIJKHEDEN IN DEZE OPLEIDING 
 

Pakket A  
TOP VOORDEEL: 

2299,00 
euro 

All-Inclusive: online theoretisch onderwijs in eigen tempo incl. Webinars, 5 volledig 
verzorgde praktijkdagen, persoonlijk ontwikkeltraject, coachgids met werkvormen 
en 1 jaar gratis community. Inclusief oefenexamen en praktijkexamen en 
certificering tot Horse Assisted Coach** 
 

Pakket B  
BASIS THEORIE: 
 

599,00 
euro 

Basisopleiding theorie: online theoretisch onderwijs in eigen tempo incl. Webinars 

Pakket C  
PRAKTIJK PAKKET 

1799,00 
euro 

Te bestellen na afloop van afronden van Basisopleiding instap: 5 volledig 
verzorgde praktijkdagen, persoonlijk ontwikkeltraject, coachgids met werkvormen 
en 1 jaar gratis community en bewijs van deelname. 

PAKKET D  
EXAMENPAKKET 
Naast pakket B+C te bestellen 
 

349,00 
euro 

1 dag zelf oefenen met onbekende coachee en feed forward ontvangen van 
docenten en medestudenten. 
 
1 dag examen bestaande uit: 
1 uur eindgesprek met externe examinator en docent G&P 
1 uur coachsessie met onbekende coachee 
Na een voldoende beoordeling op beide onderdelen volgt certificering tot Horse 
Assisted Coach** 

**Na het behalen van het examen ontvang je een CRKBO erkend diploma. Bij 
het niet behalen van het examen is een herexamen mogelijk tegen een 
meerprijs van 149,00 euro binnen 2 jaar na aanvang van de opleiding. 
 
Bij bestelling van Pakket A en B is een naslagwerk in boekvorm t.w.v. 
49,50 euro inbegrepen. 
Bij bestelling van Pakket A is een examen en dus een certificering tot 
Horse Assisted Coach na afloop inbegrepen, bij de overige keuzes geldt 
een certificaat van deelname. 
 
Meer informatie over de Blended Learning opleiding vind je terug op: 
www.grootsenpuur.nl/opleidingen 



 

 

SPECIALISATIESTUDIES 
 

S1-PONY POWER VOOR KIDS 
Pony Power voor Kids is een unieke sociale vaardigheidscursus voor jongere kinderen vanaf de tweede helft van groep 3. De lesmethode is 

gericht op het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het ondersteunen van emotionele groei. De lessen zijn praktijkgericht, educatief en 

speels mét pony's, waardoor een dynamische leeromgeving gecreëerd wordt. Leren van en met elkaar en de pony's. Letterlijk in beweging 

komen, zelf doen, zelf ervaren en zelf leren. 

Pony Power voor Kids is een succesvol concept dat inmiddels in Nederland en België door een netwerk van coaches wordt aangeboden. We 

streven naar een landelijke dekking om zoveel mogelijk kinderen de kans te bieden aan dit programma deel te nemen.  

Het programma Pony Power voor Kids speelt in op een behoefte van ouders, kinderen en professionals om op een praktijkgerichte manier aan 

belangrijke sociale vaardigheden en emotionele groei te werken.  

Middels deze studie 2-daagse krijgen paardencoaches, die met kinderen en jeugd werken, de mogelijkheid zich te specialiseren en zich te 

certificeren tot Pony Power voor Kids Trainer. De certificering is 2 jaar geldig en kan worden verlengd door het volgen van de bijscholing. 

Deelname aan deze studie is mogelijk voor gediplomeerde paardencoaches met affiniteit voor en ervaring met de doelgroep kinderen. 

Deelnamekosten bedragen 650,00 euro, inclusief studiematerialen en geheel verzorgde lunch. Prijzen zijn excl. btw. 
Kijk voor meer informatie op: www.ponypowervoorkids.com 

                                                  

DOEN 
ERVAREN 
LEREN 
 

http://www.ponypowervoorkids.com/


 

 

 

S2-PAARDENKRACHT VOOR PUBERS 
Vanwege het enorme succes van de studie 2-daagse Pony Power voor Kids en de toenemende vraag naar cursussen voor pubers binnen 

Nederland en daarbuiten, is besloten om de cursus Paardenkracht voor Pubers ook aan trainers en coaches als studie 2-daagse aan te bieden. 

In je kracht met paardenkracht! 

Een unieke training voor schoolverlaters, brugklassers en kinderen die volop in hun ontwikkeling zijn in de "puberfase". Kortom voor elk kind in 

deze levensfase dat behoefte heeft aan extra begeleiding in de sociale ontwikkeling en emotionele groei. 

Middels deze studie 2-daagse krijgen paardencoaches de mogelijkheid zich te specialiseren en zich te certificeren tot Paardenkracht voor 

Pubers Trainer. In 2 dagen neem je kennis van de theorie en de praktijk die nodig zijn om met het concept Paardenkracht voor Pubers te gaan 

werken. Na de cursus ben je in het bezit van het volledige concept Paardenkracht voor Pubers en kun je samen met een collega de cursus 

binnen jouw bedrijf aanbieden. De certificering is 2 jaar geldig en kan worden verlengd door het volgen van de bijscholing. 

Deelname aan deze studie is mogelijk voor gediplomeerde paardencoaches met affiniteit voor en ervaring met de doelgroep 11-15 jaar. 

Deelnamekosten bedragen 650,00 euro, inclusief studiematerialen en geheel verzorgde lunch. Prijzen zijn excl. btw. 
Kijk voor meer informatie op: www.paardenkrachtvoorpubers.com 

 

 

http://www.paardenkrachtvoorpubers.com/


 

 

 

S3-PAARDENKRACHT VOOR TEAMS 
Een groep mensen is nog geen team. Een team ontstaat, wanneer er bereidheid is tot samenwerking, bereidheid om te werken aan een 

gezamenlijke doelstelling. Om als team succesvol te kunnen zijn is vertrouwen, veiligheid, integriteit en heldere communicatie essentieel. Dit 

zijn thema’s die bijdragen aan een succesvolle samenwerking. 

In deze 2-daagse cursus ontvang je het volledige "Paardenkracht voor Teams" concept inclusief draaiboeken, oefeningen, en theorie om 

zelfstandig een teamtraining te organiseren. Tijdens de 2 studiedagen behandelen we diverse toepasbare theorieën die de "Kracht van de 

Kudde" onderbouwen. Tijdens het praktijkgedeelte wordt er geoefend met realistische cases en werken we aan de trainer "skills". 

Ook besteden we aandacht aan de PR en marketing van jouw activiteiten en het benaderen van potentiële klanten. De studie 2-daagse is 

praktisch van opzet en biedt een direct toepasbaar concept om mee aan de slag te gaan. Na het volgen van deze studie ben je als 

paardencoach startklaar om je eigen teamtraining aan te bieden. Je ontvangt het certificaat Paardenkracht voor Teams Trainer.  

Deelname aan deze studie is mogelijk voor gediplomeerde paardencoaches met affiniteit voor de doelgroep bedrijven en organisaties. 

Deelnamekosten bedragen 650,00 euro, inclusief studiematerialen en geheel verzorgde lunch. Prijzen zijn excl. btw.  

Kijk voor meer informatie op www.grootsenpuur.nl/opleidingen 

 

 

http://www.grootsenpuur.nl/opleidingen


 

 

VERDIEPINGSMODULES 

De 2-daagse verdiepingsmodules bij Groots & Puur met Paardenkracht bieden de paardencoach de mogelijkheid zich in een bepaald thema 

verder te verdiepen en/of te specialiseren. Elke verdiepingsmodule biedt zowel theoretische als praktische invulling. Het geleerde wordt in de 

praktijk gebracht en geoefend. Door de praktische opzet kun je het geleerde direct in de praktijk gebruiken. Na het volgen van de module 

ontvang je een bewijs van deelname. 

Maximaal 8 personen per groep. 

Deelnamekosten bedragen 550,00 euro, inclusief studiematerialen en geheel verzorgde lunch. Prijzen zijn excl. btw.  

Kijk voor meer informatie op www.grootsenpuur.nl/opleidingen 

 

V2- Kindercoaching met inzet van paarden 
Theorie kindercoaching (verkort) en toepassingen in de praktijk met paard. 

 

V3- Systemisch coachen met paarden 
Theorie systemisch coachen (verkort) en toepassingen in de praktijk met paarden. 

 

V4-Werkvormen Toolkit voor paardencoaches 
Praktische module met ook theoretische achtergrond over het inzetten van werkvormen met het paard in coachsessies. 

 

V6- Zorgkinderen coachen met paarden 
Theorie zorgkinderen, omgaan met agressie, oefeningen in de praktijk, jouw plaats en rol als coach. 

 

V7-Paardentaal en paardengedrag 
Zie module B2, deze module is bedoeld voor paardencoaches die extra verdieping wensen op dit gebied. 

 

Verdiepingsmodules V2 t/m V7 

Deze 2-daagse studies kunnen door iedere gediplomeerde paardencoach worden ingekocht en vormen een mooie aanvulling op een 
basisopleiding. 

 
 

http://www.grootsenpuur.nl/opleidingen


 

 

Met trots kondigen wij aan: 

Nieuw bij Groots & Puur met Paardenkracht:  

  

WE|GO 

Personal Empowerment Program 

Een persoonlijke ontwikkelingsreis met het paard als 

coachpartner.  
 
In het WE|GO programma word je tijdens 7 bijeenkomsten (dagdelen) in 
groepsverband begeleid door ervaren coaches. Zij nemen je mee in een 7-delig 
stappenplan waarin jouw belangrijke levensvragen aan bod komen. Je wordt 
uitgedaagd om jezelf te verkennen en te ontdekken op een manier die “anders” is. Met 
paarden, in de buitenlucht, op jouw manier. We werken in groepen van maximaal 8 
personen. Doordat we de groepen klein houden wordt een veilige en prettige setting 
gecreëerd om samen te groeien naar ieders eigen doel. 
  
Het programma bestaat uit: 
- 7 live bijeenkomsten in dagdelen, waarbij inbegrepen een kick-off bijeenkomst en een slotbijeenkomst. 
- 1 individuele coachsessie met paard tijdens het traject. 
- 5 persoonlijke gidsen (werkboeken) die jouw ontwikkelingsreis begeleiden en die jou uitdagen uit je comfort-zone te stappen. 
- praktische opdrachten, zowel in groepsverband als ook individueel. 
- werkvormen met het paard als coachpartner. 
- studiematerialen, koffie/thee, versnaperingen en eventuele lunches inbegrepen. 
- begeleiding door deskundige coaches. 
 
Start: voorjaar 2022 
Kijk voor meer informatie op: www.grootsenpuur.nl/we-go-programma/ 



 

 

BINNENSTE BUITEN LEREN 
Hét onderwijsprogramma in Nederland waarin kinderen leren door ZELF te doen. 

Kinderen ontwikkelen in dit unieke programma tijdens schooltijd belangrijke sociale 

vaardigheden en groeien op emotioneel gebied door in de buitenlucht mét pony’s en 

leeftijdsgenoten ervaringsgericht te leren. 

Samen DOEN, ERVAREN en LEREN onder deskundige 

begeleiding en in een gestructureerde cursus met uniek 

eigen lesmateriaal voor het onderwijs! 

Een compleet programma, voor kind, ouders en school! 

Samen werken aan het versterken van een veilige en 

sociale omgeving met ruimte voor elk kind! 

EEN SUCCESVOL PROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS BINNEN HANDBEREIK! 

LANDELIJK VERKRIJGBAAR IN NEDERLAND ÉN BELGIË, 

BEGELEID DOOR GOED OPGELEIDE, GECERTIFICEERDE COACHES MET EEN ACHTERGROND 

IN ONDERWIJS OF HULPVERLENING. 

 
Het Binnenste Buiten Leren programma is vanaf januari 2022 beschikbaar voor het 
Basisonderwijs in Nederland.  
Wil jij als gediplomeerd paardencoach met pedagogische achtergrond ook je schouders onder dit initiatief zetten? 
Kijk voor meer informatie op: www.binnenste-buiten-leren.nl 

 

UIT DE KLAS IN DE BUITENLUCHT 
ERVARINGSGERICHT 

LEREN OVER JEZELF EN ANDEREN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Kijk eens wat vaker in 
de spiegel!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPLEIDINGSPAKKETTEN 

Ben je op zoek naar een opleiding of meerdere modules die aansluiten bij jouw leerbehoefte? Het is mogelijk te kiezen voor een combinatie 
van meerdere verdiepingsmodules en specialisatiestudies. Je profiteert dan van een interessante korting bij gelijktijdige aanmelding voor 
meerdere studies. Bekijk op onze website de mogelijkheden en tarieven voor deelname: www.grootsenpuur.nl/opleidingen/aanbieding-
opleidingspakket-2022 

 
EXTRA PRAKTIJKDAGEN 
Regelmatig worden praktijkdagen georganiseerd op de locatie van Groots & Puur met Paardenkracht. Je kunt dan met medestudenten en 
begeleiding van de opleiders naar hartenlust oefenen, overleggen en vragen stellen. De praktijkdagen gaan door bij aanmelding van minimaal 
4 en maximaal 6 deelnemers, de kosten bedragen 149,00 euro inclusief koffie/thee/water/sap, lunch en versnaperingen.  
 
SUPERVISIEDAGEN 
Groots & Puur met Paardenkracht organiseert regelmatig supervisiedagen (studiedagen) waarin ruimte is voor intervisie en netwerken, maar 
waar ook verdiepingsonderwerpen worden aangeboden.. 
 

CRKBO-registratie 

Groots & Puur met Paardenkracht is CRKBO geregistreerd. Dat wil zeggen dat we als organisatie onze zaakjes goed op orde hebben voor onze 

klanten. CRKBO heeft ons bedrijf getoetst op informatieverstrekking naar klanten toe, onze algemene voorwaarden, onze manier van facturatie 

en nog veel meer organisatorische zaken. Dit betekent dat we aan particulieren en bedrijven die zijn vrijgesteld van btw, het 0% btw-tarief 

mogen hanteren. 

NOBCO-registratie 

We zijn geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Beroeps-Coaches. Daarmee conformeren we ons aan de richtlijnen van NOBCO en de 

internationale ethische beroepscode voor coaches. 

UWV-scholingsovereenkomst 

Groots & Puur met Paardenkracht heeft een scholingsovereenkomst met het UWV. In overleg met het UWV kunnen opleidingen vergoed aan 

uitkeringsgerechtigden.  Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Groots & Puur met Paardenkracht. 

 

 

http://www.grootsenpuur.nl/opleidingen/aanbieding-opleidingspakket-2022
http://www.grootsenpuur.nl/opleidingen/aanbieding-opleidingspakket-2022


 

 

 

   

 

 

*Op alle opleidingen van Groots & Puur met Paardenkracht zijn de algemene voorwaarden van Groots & Puur met Paardenkracht van 

toepassing. Deze zijn te vinden op de website of worden op verzoek toegezonden.  

*Prijzen zoals genoemd in deze brochure zijn geldig tot 31-12-2022. 

       

   Wil je meer weten, een open dag bezoeken of een intakegesprek aanvragen?  
  Mail ons! info@grootsenpuur.nl 

CONTACT 
Jolijn Grooten & Evelien Mustert 
info@grootsenpuur.nl 

 
ADRESGEGEVENS: 
Stappersstraat 12 
5941 NS Velden 
 
WEBSITES 
www.grootsenpuur.nl  
www.paardencoachingbelgie.be 
 
www.ponypowervoorkids.com 
www.paardenkrachtvoorpubers.com 
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