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De Windopleiding, Systemisch werken met teams en paarden
Systemisch werken met teams en paarden, is een specialisa4e binnen de Windopleiding
die zich speciﬁek richt op het werken met teams. De ervaren paardencoach zal na deze
opleiding in staat zijn programma’s voor teams te ontwerpen en teams te begeiden met
de inzet van het paard. Dit vanuit het perspec4ef van zowel het systeem denken als het
systemisch denken.
Opbrengst van de opleiding
• Na de opleiding kunnen de deelnemers:
• Een (systemisch) Intake gesprek voeren / Een start gesprek voeren met een team
• Na de intake een inschaJng maken van het ontwikkelingsniveau van het team en
daar
• interven4es voor ontwikkelen.
• Een team coachen met ondersteuning van een paard, waarbij het paard steeds de
helpende factor blijK.
• AMankelijk van de ontwikkelingsfase waarin het team zich bevindt, oefeningen
bedenken en die uitvoeren met ondersteuning van het paard
• Teamproblema4eken / vragen en thema’s onderscheiden van individuele thema’s.
Hier eﬀec4ef een scheiding in aanbrengen in het werken met het team. Te
herkennen welk gedrag van een paard welke informa4e kan geven aan het team.
• Gebruik maken van de kennis van de paarden en kudde om van daaruit ook een link
te kunnen leggen naar het team als zijnde een kudde
• Dynamieken herkennen die spelen in een team op het gebied van orde, balans in
geven en nemen en het hebben van een plek
• Gebruik te maken van bestaande oefeningen en aMankelijk van het betreﬀend team
zelf oefeningen ontwikkelen.
Opzet van de opleiding
De rode draad in alle blokken is de opleidingsgroep die fungeert als leerteam. Hierdoor
zijn de deelnemers na aﬂoop in staat om als begeleider te kunnen schakelen tussen
verschillende posi4es: deelnemer in het team, teamcoach en als externe begeleider van
het team. TensloTe wordt er gewerkt met een extern gasTeam.
Dit is vooral bedoeld om als groep oefeningen te ontwikkelen op het gebied van
teamcoaching en om daadwerkelijk te oefenen met het begeleiden van een echt team.
Instroomcriteria
Afgeronde Windopleiding, de Verdieping of opleidingen met vergelijkbare competen4es.
Duur
11 dagdelen
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Deelnemers
Minimaal 8, maximaal 12
Docenten
Inhoudsdeskundige Nicolle Themmen Leercoach Ruud Knaapen
Kosten
1599 euro exclusief btw
Meer informaAe?
Bel Muriël Daal 0620950115 of stuur een mail naar info@wind.nu
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