
 

 

  

  

 

  

 

HOGESCHOOL 

UTRECHT 

 
HET PAARD ALS MIDDEL BIJ 

COACHING.  
WAT IS HET EFFECT VAN COACHING 

MET PAARDEN OP KINDEREN DIE 

GEPEST WORDEN?  
 

 

In dit adviesrapport zal inzicht worden gegeven in de verschillende 

methodes van coaching met paarden die er zijn. Uiteindelijk wordt 

er een advies gegeven aan Carin Camp Natuurgeneeskundig 

Therapeute voor mens en dier. | Kim Smeets 1609155|        

Datum: 19-12-2013 



 

Kim Smeets 1609155 | Minor toegepaste psychologie | werkveldoriëntatie    Pagina | 2  
 
 

Participanten   

Student  
Kim Smeets  
1609155     kim.smeets@student.hu.nl 
 
Praktijkbegeleider  
 
Carin Camp      carincamp@hotmail.com  
Natuurgeneeskundig Therapeute 
voor mens en dier 
 
Margreet Noordanus    info@paardeninzicht.nl  
PaardenInzicht  
Training en Coaching met Paarden  
 
Pollyanna Kramer     pollyannakramer@yahoo.com  
Equi-balance / Rodersana  
Psycholoog met paarden 
 
Docent  
 
Marjolein van de Giessen   marjolein.vandegiessen@hu.nl  
Docent minor inleiding in de  
Toegepaste psychologie  
 
  

mailto:kim.smeets@student.hu.nl
mailto:carincamp@hotmail.com
mailto:info@paardeninzicht.nl
mailto:pollyannakramer@yahoo.com
mailto:marjolein.vandegiessen@hu.nl


 

Kim Smeets 1609155 | Minor toegepaste psychologie | werkveldoriëntatie    Pagina | 3  
 
 

Voorwoord   

Dit adviesrapport is opgesteld in opdracht van de minor inleiding in de toegepaste 
psychologie. Gemaakt door Kim Smeets derde jaars student van de HBO opleiding 
Management in de Zorg, Hogeschool Utrecht, locatie Amersfoort. Mijn interesse gaat uit 
naar de meerwaarde van paarden tijdens een coaching traject.   
 
Het advies is geschreven voor Carin Camp natuurgeneeskundig therapeut voor men en dier. 
Zij zou, door het advies op te volgen, haar coaching traject met paarden voor kinderen die 
gepest worden nog meer kunnen optimaliseren.  
 
Ik wil graag Carin Camp Natuurgeneeskundig Therapeute voor mens en dier, Margreet 
Noordanus PaardenInzicht, Carla Beljaars Inzigd, Bertha Verschueren 
Weerbaarheidstraining, Pollyanna Kramer Equi-balance en Marjolein van de Giessen, mijn 
docent op school willen bedanken voor hun bijdrage aan dit verslag.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amersfoort, 06-12-2013  
 
Kim Smeets  
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Managementsamenvatting  

Vanuit de minor Inleiding in de Toegepaste Psychologie kregen we de opdracht om een 
onderzoek te doen naar een onderwerp dat ons interesseerde. Ik heb hierbij gekozen om 
dit onderzoek te doen over de toegevoegde waarden van paarden tijdens coaching aan 
kinderen die gepest worden. Dit onderzoek is geschreven voor Carin Camp 
natuurgeneeskundig therapeut voor mens en dier.  
 
Uit desk- en field research bleek als snel dat coaching een heel breed begrip is. Iedereen 
mag zich een coach noemen. Toch kan het voor kinderen heel fijn voelen om naar een 
coach te gaan, iemand waar ze zich vertrouwd bij voelen. Dit geld ook voor een paarden 
coach. Dit is steeds meer in opkomst, maar wat  is het nu precies? Ook uit het interview 
met Pollyana bleek al snel dat ook zij coaching een verzamel naam vind. Volgens haar zou 
dit beter onderverdeeld kunnen worden in de disciplines waar vanuit gewerkt wordt. 
 
Bij het zoeken naar de vragen en verzoeken waarmee een gepest kind naar een coach komt 
bleek al snel dat het erg belangrijk is om hierin de omgeving niet te vergeten. Vaak heeft 
de omgeving een vraag/verzoek. Ouders hebben een kind dat niet meer naar school wil 
maar snappen niet waarom, of de school weet niet meer wat ze met een kind aan moeten. 
Maar het kan natuurlijk ook dat het kind aangeeft geen vrienden te hebben, of iets niet 
meer te willen doen. Wat de vraag of verzoek ook is, bij zowel het gesprek met Carla 
Beljaars coach met kinderen en volwassenen, Bertha Verschueren coach met kinderen als 
Pollyanna Kramer psycholoog met paarden kwam duidelijk naar voor dat het belangrijk is 
om te onderzoek wat het onderliggende probleem is. Waar komt het probleem vandaan? 
 
Ook bij het zoeken naar algemene coach methodes was duidelijk dat hierbij niet alleen 
naar het kind gekeken moet worden, maar naar de gehele omgeving. Want als een kind 
geen omgeving zou hebben, zou hij of zij ook niet gepest worden. Bertha Verschueren doet 
dit vanuit de RAS methoden, Carla Beljaars vanuit het prikkelen van de zintuigen en 
Pollyana Kramer vanuit het psychologisch perspectief.  
 
Het is heel leuk om te weten waar je allemaal op moet letten, maar hoe ziet zo’n traject 
er nu eigenlijk uit? Uit het onderzoek bleek dat Carin Camp hier al veel over na heeft 
gedacht. Als toevoeging hierop gaf Pollyana Kramer nog aan dat het erg belangrijk is om 
een brug te slaan tussen dier en mens. Op het moment dat je een kind leert om te kunnen 
communiceren met een paard wil dit nog niet meteen zeggen dat het kind ook kan 
communiceren met een ander kind.  
 
De toegevoegde waarden van een paard is vanuit verschillende perspectieven te bekijken. 
Als eerste, en die wordt ook het meeste gehanteerd is het paard een extra middel om de 
cliënt iets te laten ervaren. Dit komt doordat het paard een spiegel is. Het paard zal je 
eigen gedrag spiegelen waardoor de cliënt zijn of haar gedrag gaat herkennen en zal zien 
wat hij anders kan doen. Als tweede bleek dat de bloeddruk en hartslag verlaagd van 
mensen als ze in aanraking komen met dieren. Dit zorgt ervoor dat mensen zich meer 
kunnen ontspannen en beter aan hun ‘probleem’ kunnen werken.  
 
Er zijn nog niet veel onderzoeken gedaan naar de effectiviteit van coaching met paarden. 
In de meeste gevallen zijn het kleinschalige onderzoeken. Buiten het feit dat het binnen 
kleine groepen is onderzocht blijkt het zeker effect te hebben. Ook bij dit punt is het 
belangrijk om de omgeving hierin mee te nemen. Dit kan bijvoorbeeld middels 
vragenlijsten gedaan worden. Carin Camp heeft rapport cijfers verzameld van kinderen die 
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bij haar zijn geweest. Het blijkt uit de cijfers dat deze op alle punt één of twee punten 
hoger zijn gaan scoren na het coaching traject.  
 
Dan het antwoord op de hoofdvraag:  

‘HET PAARD ALS MIDDEL BIJ COACHING                                                                                                          

Wat is het effect van coaching met paarden op kinderen die gepest worden?’ 

Het kan voor kinderen heel hele grote toegevoegde waarden hebben. Op het moment dat 
een kind gepest is heeft het vaak wantrouwen in andere mensen omdat ze vaak vernederd 
zijn. Op het moment dat zij een coaching traject aangeboden krijgen in combinatie met en 
paard, kan de communicatie in eerste instantie verlopen via het paard. Het kind zal dit als 
minder eng ervaren, maar de coach kan het kind toch verder helpen.  
 
Ook zal het kind doormiddel van de spiegeling van het paard zien hoe hij/zij zichzelf 
opstelt. Als het kind zich verlegen en schuw opstelt zal het paard dit spiegelen. Op het 
moment dat het kind zich opstelt met zelfvertrouwen spiegeld het paard dit ook. Vanuit 
dit feit komen we bij het volgende. Een paard is een groot dier. Op het moment dat een 
kind het paard kan maneuvreren zoals hij of zij dat wil, krijgt het meer zelfvertrouwen, 
zullen ze zich in het dagelijks leven anders op gaan stellen en zal door de ‘nieuwe’ houding 
van het kind vaak het pesten vanzelf stoppen.  
 
De conclusie van dit onderzoek is: de toegevoegde waarden van een paard bij het coachen 
van een gepest kind is heel groot.  
 
Aanbevelingen die uiteindelijk zijn gegeven aan Carin Camp natuurgeneeskundig therapeut 
voor mens en dier zijn de volgende:  
  
Naar aanleiding van het onderzoek zijn er een paar punten naar voor gekomen waaraan 
Carin Camp eventueel nog zou kunnen werken om haar coaching trajecten sterker te 
maken:  

 Als eerste is de naam een belangrijk punt. Dekt de naam de lading? Coaching is een 
breed begrip wat veel dingen kan betekenen.  

 Carin zou zich eventueel kunnen verdiepen in de RAS methoden. Dit kan haar 
helpen om het onderliggende probleem waarom een kind gepest word boven te 
halen.  

 Tijdens de gesprekken met Carin kwam naar voor dat wanneer een kind een paar 
sessies had gehad het pesten vaak vanzelf over ging. Het zou goed zijn om plannen 
op te stellen als dit niet vanzelf gaat. De brug slaan van dier naar mens is erg 
belangrijk.  

 Ook zou ze vragenlijsten voor de kinderen, ouders en leraren op school op kunnen 
stellen. Als ze deze na afsluiting van een behandeling zou laten invullen kan ze 
meteen zien waarin het kind is gegroeid. Ook kan ze dan feedback vragen.  

 
 
 

 

 



 

Kim Smeets 1609155 | Minor toegepaste psychologie | werkveldoriëntatie    Pagina | 6  
 
 

Inhoudsopgave   

Participanten ………………………………………………………………………………………………………… 2 
Voorwoord ……………………………………………………………………………………………………………. 3 
Managementsamenvatting ………………………………………………………………………………….. 4 
Inhoudsopgave …………………………………………………………………………………………………….. 6 
Inleiding ………………………………………………………………………………………………………………… 7  
 

1. Organisatie omschrijving ………………………………………………………………………… 8 
2. Wat is coaching en wat kan het betekenen voor kinderen …………………. 9 

2.1 Wat doet coaching met kinderen……………………………………………………….. 10 
2.2 Wat is paarden coaching ……………………………………………………………………  12 

3. Met welke vraag/verzoeken komt een gepest kind bij een coach?..... 13 
4. Welke algemene methoden van coaching zijn er voor kinderen die 

 gepest worden? …………………………………………………………………………………….. 15 
5. Hoe ziet een coaching traject met paarden er uit voor kinderen 

 die gepest worden? ………………………………………………………………………………  18 
5.1 Traject Carin Camp ………….………………………………………………………………  21 

6. Wat is de toegevoegde waarde van een paard tijdens een coaching 
 traject? …………………………………………………………………………………………………  23 
6.1 Spiegelen ……………………………………………………………………………………………  24 

7. Hoe kan het effect van coaching gemeten worden? ………………………….. 25 
8. Interview …………………………………………………………………………………………………  28 

8.1 Conclusie interview …………………………………………………………………………..  28 
9. Conclusie & aanbeveling …………………………………………………………………………. 31 

9.1 Aanbeveling ……………………………………………………………………………………….. 32 
10. Literatuur & bronnenlijst ………………………………………………………………………. 33 

 
 

Bijlage 1: interview….………………………………………………………………………………………  35 

Bijlage 2: interview ingevuld…………………………………………………………………………….  37 

Bijlage 3: het dolhuys verslag……………………………………………………………………………  42 

Bijlage 4: lezing 1……………………………………………………………………………………………….  48 

Bijlage 5: lezing 2………………………………………………………………………………………………  50  

Bijlage 6: lezing 3………………………………………………………………………………………………… 53  

Bijlage 7: persoonlijke reflectie…………………………………………………………………………     55 

Bijlage 8: Feedback leerteamgenoot…………………………………………………………………     56

  

  



 

Kim Smeets 1609155 | Minor toegepaste psychologie | werkveldoriëntatie    Pagina | 7  
 
 

Inleiding  

Vanuit de minor inleiding in de toegepaste psychologie kregen we de opdracht om een 
gebied te onderzoeken dat ons interesseert en hierover een advies uit te brengen. Naar 
aanleiding van desk- en field research, dat is gedaan door middel van een 
literatuuronderzoek en het bezoeken van bedrijven en coaches, heb ik een advies 
opgesteld voor Carin Camp Natuurgeneeskundig Therapeute voor mens en dier. Hierbij 
wordt gekeken naar de coaching van kinderen die gepest worden. Hoe doet Carin Camp 
Natuurgeneeskundig Therapeute voor mens en dier dit en wat zou ze eventueel anders 
kunnen doen.  
Maar waarom heb ik nu eigenlijk gekozen voor dit onderwerp? Al sinds ik heel klein was 
zeurde ik altijd dat ik een paard wilde hebben. Toen ik 7 jaar was was het dan eindelijk 
zover, ik mocht gaan rijden op een manege. Toen ik 9 werd kreeg ik mijn eerste paard. Ze 
zeggen wel eens, als je eenmaal besmet bent met het virus kom je er niet meer vanaf. Nou 
dat is bij mij dus echt het geval. Ik rij nog steeds op paarden en ben me er ook steeds 
meer voor gaan interesseren. Waarom doen ze zoals ze doen en waarom komt er zoveel bij 
mensen los als ze met paarden bezig zijn. Vanuit deze interesse kwam toen ook de 
hoofdvraag naar voor. 
 
De hoofdvraag van dit adviesverslag luidt:  
 
‘HET PAARD ALS MIDDEL BIJ COACHING                                                                                                          

Wat is het effect van coaching met paarden op kinderen die gepest worden?’ 

 
Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag zijn er een aantal deelvragen opgesteld:  
 

- Wat is coaching en wat kan het betekenen voor kinderen?  

- Met welke vragen/verzoeken komt een gepest kind bij een coach? 

- Welke algemene methoden van coachen zijn er voor kinderen die gepest worden?  

- Hoe ziet een coaching trajecten met paarden er uit voor kinderen die gepest 

worden?  

- Wat is de toegevoegde waarde van een paard tijdens een coaching traject?  

- Hoe kan het effect van paarden coaching gemeten worden?  

 

Leeswijzer  
Als eerste zal de organisatie worden beschreven waarvoor het advies uiteindelijk 

geschreven is. In hoofdstuk 2 zal te vinden zijn wat een coach eigenlijk is en wat deze doet 

me kinderen die gepest worden. Hoofdstuk 3 zal laten zien met welke vragen een kind dat 

gepest wordt bij een coach kan komen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 weergegeven 

welke algemene coaching trajecten er zijn voor kinderen die gepest worden. In hoofdstuk 

5 staat hoe en coachingstraject met paarden eruit ziet. Hoofdstuk 6 zal laten zien wat de 

toegevoegde waarden zijn van een paard tijdens een coachingstraject. Hoofdstuk 7 laat 

zien hoe het effect van dergelijke coaching gemeten kan worden. In hoofdstuk 8 zal 

bekeken worden of er randvoorwaarden zijn en hoofdstuk 9 zal laten zien of deze methode 

bij meer doelgroepen toegepast kan worden dan alleen bij kinderen die gepest worden. 

Uiteindelijk zal in hoofdstuk 10 een conclusie en aanbevelingen volgen.  
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1. Organisatie omschrijving  

Er zijn meerdere doelgroepen waar coaching met paarden bij wordt toegepast. In dit 

hoofdstuk zullen deze doelgroepen toegelicht worden.      

 

Carin Camp heeft na verschillende opleidingen haar eigen natuurgeneeskundige praktijk 
opgezet. De gebieden die ze zoal behandelt zijn: rug, schouders, nek, slechte nachtrust en 
het gevoel hebben dat alles teveel wordt. Daarnaast geeft ze ook nog coaching aan zowel 
kinderen als volwassenen. (Carin Camp Natuurgeneeskundig Therapeute voor mens en dier, 
2006) (Carin Camp Natuurgeneeskunig Therapeut voor mens en dier, 2013) 
 
Bij welke doelgroepen kan coaching met paarden zoal toegepast worden? 
Coaching met paarden kan op diverse doelgroepen worden toegepast. Hierbij kan gedacht 

worden aan: gezinnen, individueel en organisaties zowel individueel als in teamverband. 

Voor bedrijven wordt deze methode ook ingezet als onderdeel van teambuilding. Het paard 

laat zien wat er goed/fout gaat in een team. Ook laat het paard zien wie de leiding heeft: 

de leidinggevende of iemand uit het team. Hierbij is een belangrijk punt dat de 

leidinggevende ook echt de leiding neemt. Zodra dit niet gebeurt zal dit aan het paard te 

merken zijn (Kamp, "Een paard liegt niet" Hoe meet je het effect van coachen met 

paarden?, 2010). (Hofman, 2013) 

Op individueel gebied kan coaching met paarden kan worden ingezet bij ‘gezonde’ 

mensen, die bijvoorbeeld ergens tegenaan lopen privé of in werksfeer. Het kan ook ingezet 

worden bij mensen met psycho-sociale en psychiatrische problematiek. Hierbij kan 

gedacht worden aan:  

 Cliënten met hyperactiviteit  

 Cliënten met sociaal-emotionele problemen  

 Cliënten met gedragsproblemen 

 Cliënten met communicatieproblemen  

 Cliënten met concentratieproblemen 

 Cliënten met angsten  

 Cliënten met problemen in de identiteitsontwikkeling  

 Cliënten met burn-out problematiek  

 Cliënten met ontwikkelingsachterstanden  

(Kamp, "Een paard liegt niet" Hoe meet je het effect van coachen met paarden?, 2010) 

Volgens Dijkstra (2010) is equicoaching geschikt voor iedereen die met behulp van een 

paard wil werken aan zichzelf. Anderen zijn van mening dat deze vorm van coaching niet 

werkt voor alle doelgroepen. Zij zullen zich dus ook richten op specifieke doelgroepen. 

(Geerling, 2011) (Dijkstra, 2010) 

Carin Camp Natuurgeneeskundig Therapeute voor mens en dier richt zich voornamelijk op 
kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis. En op volwassenen die vanuit een bedrijf 
komen met teambuilding als doel.  
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2. Wat is coaching en wat kan het 
betekenen voor kinderen?  

Coaching is een woord dat vaak gebruikt word. Maar wat betekend het nu eigenlijk? 

Wat doet een coach? Maar het belangrijkste, wat kan het betekenen voor kinderen?  

 

In de loop van de jaren zijn er heel veel boeken geschreven over coachen. Deze boeken 

hebben voornamelijk als doelgroep coaches en aanstaande coaches. Bijna al deze boeken 

hebben een eigen definitie van coaching. Hieronder staan er een aantal beschreven zoals 

ze in het boek van Kamp (2010) staan;  

- Coachen is iemands potentiële kwaliteiten vrijmaken zodat hij zo goed mogelijk 

presteert. Het is niet onderwijzen, maar het bevorderen van leren.  

- Een coach is erop gericht om het beste uit mensen te halen. Een coach doet dat 

door de gecoachte bewust te maken van zijn mogelijkheden en grenzen. Niet door 

te zeggen wat iemand moet doen, maar door vragen te stellen. Coachen is voor een 

belangrijk deel het opheffen van remmingen en niet zozeer het indrukken van het 

gaspedaal.  

- Coaching is een doel- of resultaatgerichte vorm van begeleiden gericht op het 

zelfstandig functioneren in het werk of gericht op het (verder) leren van het 

individu. Coachen kan zich dan ook richten op het oplossen van problemen binnen 

de organisatie of op het vergroten van de zelfsturende vermogens van 

individuen/teams. Bij coaching staan de door de organisatie gestelde doelen 

centraal. De organisatie kan de leidinggevende en diens coach een opdracht 

verstrekken waar tijdens de coaching aan moet worden gewerkt. Veelal is sprake 

van een koppeling tussen en semi-professionele beroepsbeoefenaar, een manager of 

een team aan de ene kant en een ervaren begeleider aan de andere kant. (Kamp, 

"Een paard liegt niet" Hoe meet je het effect van coachen met paarden?, 2010) 

Als je op google informatie over coaching gaat zoeken is al vrij snel duidelijk dat dit anno 

2013 erg hip is. Zo blijkt ook uit het artikel van Koot (2007) dat het aantal coaches in 2007 

is uitgegroeid tot twintigduizend. Dit komt doordat er een stijgende vraag is vanuit het 

bedrijfsleven, en doordat iedereen zich coach mag noemen. (Koot, 2007) 
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2.1 Wat doet coaching met kinderen?  
Wat coaching precies met kinderen doet is een algemene vraag. Wel kan duidelijk gemaakt 
worden wat pesten met kinderen kan doen. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende 
punten.  
Pesten onder kinderen en jongeren is geen kinderachtig gedoe, maar een vorm van geweld. 
Pesten moet serieus genomen worden, want het kan aanzienlijk psychische en fysieke 
schade veroorzaken.  
Degene die gepest wordt, voelt zich in een uitzichtloze situatie. Hij is elke dag bang en 
weet niet hoe hij uit deze situatie kan ontsnappen. Dit kan ook wel uitgedrukt worden als 
een dagelijkse nachtmerrie. Ook zijn er veel kinderen die letterlijk ziek worden van het 
pesten. Dit komt doordat hun lichaam reageert met psychosomatische klachten om maar 
niet naar school te hoeven. Naast lichamelijke en geestelijke schade, heeft een situatie 
waarin gepest wordt ook een negatief effect op de prestaties van het kind. Anders gezegd, 
pesten maakt dom. Daarnaast is pesten niet alleen een belasting en bedreiging voor het 
kind op het moment dat hij/zij gepest word. Het heeft voor een deel ook gevolgen voor 
het kind op de langere termijn. (Dieter Krowatschek, 2005) 
 
Maar wat doet dit nu eigenlijk allemaal met kinderen? In een gesprek met Bertha 
Verschueren (2013) kwam het volgende naar voren. Zij werkt vanuit de weerbaarheid. Ze 
laat kinderen vanuit de weerbaarheid bewust hun eigen weg ontdekken. Dit leidt 
uiteindelijk tot bewustwording. Om bewustwording te bereiken zijn twee dingen nodig. De 
weerbaarheid en het stellen van vragen. Het doel van het stellen van vragen is het 
aanzetten van de hersenen. Bijvoorbeeld: op het moment dat kinderen zeggen; “dat had ik 
niet gehoord dus dat doe ik niet” is haar vraag: had jij je oren aan, of had jij je oren uit? 
Dit maakt het kind er bewust van of het aan het luisteren was of niet. (Verschueren, 
Methode B. , 2013) 
 
Naast het gesprek met Bertha Verschueren is er ook nog een gesprek geweest met Carla 
Beljaars. Zij vertelde over de  verwerking van een prikkel in een cel. Je hebt een prikkel, 
een kabel en een reactie. Op het moment dat een kind een bepaalde prikkel binnen krijgt 
loopt de druk op in de kabel en ontstaat er uiteindelijk een reactie. Wat een coach doet, is 
het veranderen van de 
prikkel. Waardoor de druk 
minder/niet oploopt in de 
kabel of, het oplopen van de 
druk een andere reactie 
veroorzaakt. Stel je voor, de 
prikkel is voortdurend: ik 
kan niets, ik ben slecht, 
iedereen pest mij. Op het 
moment dat de druk oploopt 
zal de reactie kunnen zijn, 
zich terugtrekken en niets 
zeggen. Iedereen zal hem 
als een prooi zien en hem 
makkelijk kunnen pesten. 
Op het moment dat de 
prikkel wordt omgevormd 
naar: ik mag er zijn, ook ik 
ben in dingen goed, ik word 
niet gepest,  
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zal de druk oplopen en zal de reactie zijn dat iemand zicht groot maakt en recht op gaat 
staan. Alleen deze ‘nieuwe’ houding leidt er al toe dat iemand niet meer gepest zal 
worden. Deze verandering heet ook wel een paradigma verandering. (Beljaars, 2013) 
Naast de taak van een coach om de ‘oude’ prikkel om te zetten in een ‘nieuwe’ prikkel is 
de opstelling van een coach ook heel belangrijk. Deze opstelling staat in het schema 
hieronder aangegeven. (Beljaars, 2013) 
 

 
(Beljaars, 2013) 
 
Is een coach verwachtingsvol en betekenisvol of heeft een coach verwachtingen en wil hij 
daarbij betekenis hebben. Volgens Carla is het belangrijk om het eerste te hebben. 
Iedereen is uniek en mag dat ook zijn. Dit kan een coach vergroten door de zintuigen te 
prikkelen zodat ze dit steeds meer gaat zien. Ook zal de coach flexibel moeten zijn. Want 
het kind zal dingen af en toe anders oplossen dan de coach dit gedaan zou hebben. Dat 
komt omdat iedereen uniek is en de kinderen zelf zoeken naar hun oplossing voor hun 
‘probleem’.  
Op het moment dat de coach verwachtingen heeft en hierbij een betekenis wil hebben, zal 
de coach een advies gaan geven, wat het kind vervolgens op moet volgen. Maar, het kind 
wil dit helemaal niet want dit is niet het unieke idee. De coach/ouders zullen het kind dan 
op een gepaste manier belonen of straffen. Het kind word hierdoor gevormd naar hoe de 
coach dit wil maar niet naar hoe het kind eigenlijk is. (Beljaars, 2013)  

  

•Kinderen hebben een zesde zintuig of volwassenen 
doen wat ze zeggen en zeggen wat ze doen. 

•Je zult je zintuigen moeten gebruiken.

•Je zult flexibel moeten zijn. 

•Iedereen is uniek en mag dat ook zijn. 

•(Beljaars, 2013)

Verwachtingsvol, 
betekenisvol 

•Resultaat gericht. 

•Straffen en belonen.

•Het gaat om de staat van zijn van de coach. 

•Geven van advies, waar vaak niet naar geluisterd 
zal worden. 

Verwachtingen, 
betekenis 
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2.2 Wat is paardencoaching?  
 
Coachen met paarden is een bijzondere vorm van coaching waarbij paarden worden 
ingezet om op persoonlijk vlak of bij teamvraagstukken waarbij het doel is:  
 
‘Het realiseren van inzichten in vaak onbewuste patronen of gedragingen. De cliënt gaat 
niet op het paard zitten maar heeft wel interactie met een of meerdere paarden in een 
afgesloten ruimte. De interactie vindt plaats op basis van een meer of minder 
gestructureerde opdracht of taak die de cliënt meekrijgt van de begeleider. De 
herkenning en de inzichten die de interactie met het paard meebrengen scheppen ruimte 
voor verandering en overdracht naar het dagelijkse leven en werk. De aanleiding voor de 
coachingssessie met paarden is vaak wel een vraag of een thema bij de cliënt; echter door 
de sessie zelf kan de vraag en daarmee de doelstellingen van de coaching wezenlijk 
veranderen. De begeleider heeft vooral de functie om het kader te scheppen waarbinnen 
een dergelijke inzicht gevende ervaring mogelijk is.’ (Passen, 2009-2010) 
 
In de punten hieronder wordt duidelijk gemaakt dat je met paarden werkt, daardoor kan 
deze vorm van coachen afwijken van het ‘regulieren coachen’.  

- In tegenstelling tot coaching is er bij paardencoahcing niet altijd sprake van het 
helpen om de vooropgestelde doelen te bereiken. Het paard spiegelt het gedrag van 
de coachee en speelt dus ook in op dat gedrag dat volgens hem als eerste 
behandeld moet worden. Dit levert voor de coachee vaak verrassende andere 
perspectieven op.  

- Bij coaching word gewerkt in het hier en nu. Bij coachen met paarden is dit ook het 
geval, maar hier wordt het verleden wel nog in meegenomen in het geval dat dit 
nodig is.  

- Coachen met paarden is oplossingsgericht, zonder dat de oplossing centraal staat. 
Soms laat het systeem waarin een coachee zich bevind het nog niet toe om naar 
een oplossing toe te werken en zal eerst inzicht voorop staan.  

- Tijdens het coachen met paarden kan de coachee gelijk feedback ontvangen 
wanneer er iets verandert in zijn houding of gedrag.  

- De coach staat niet in het midden als expert. Hij is wel expert op het gebied van 
veiligheid tussen paard en coachee en als expert van het gedrag van het paard. 
Maar verder staat in het veld van paard, coach en coachee het paard als expert in 
het midden. (Knaapen, 2012) 
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3. Met welke vragen/verzoeken 
komt een gepest kind bij een 
coach?  

In het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden wat coaching is. In dit hoofdstuk zal 

omschreven worden met welke vragen gepeste kinderen bij een coach komen. Zowel 

bij een ‘normale’ coach als bij een coach die hierbij paarden gebruikt. 

 
Tijdens het zoeken naar een antwoord op deze vraag was het al snel duidelijk dat dit niet 
op internet ging lukken. Om hier antwoord op te krijgen zijn er gesprekken gevoerd met 
een ‘normale’ coach, maar ook met een coach met paarden. Als eerste ging ik naar Bertha 
Verschueren, een ‘normale coach. Op het moment dat ik haar deze vraag deze vraag 
voorlegde had ze hier een duidelijk antwoord op. Kinderen komen met heel veel vragen, 
maar uiteindelijk doen ze het allemaal zelf. Zij gaat er vanuit dat iemand een vraag heeft 
omdat hij die zelf opwerkt. Ik word gepest, nee jij laat je pesten. Hieronder is duidelijk te 
zien hoe zij haar methode van vragen stellen gebruikt op de vraag van kinderen.   
 

Vraag kind  Antwoord coach  

Hij pakt mijn spullen af. Waarom laat je je spullen afpakken?  

Hij begon met ruzie maken.  Waarom laat je hem beginnen?  

Hij daagt me uit.  Waarom laat je je uitdagen?  

Ze zit te klikken. Klikken is toch iets zeggen over iemand 
anders? Dat doe jij nu toch ook?  

Ik had het niet gehoord en nu ben ik af.  Had je je oren aan of uit staan?  

 
Verder staat er in het boek Methode B. van Bertha Verschueren nog een voorbeeld over 
winnen en verliezen. (Verschueren, Methode B. , 2011)  
Volwassenen hebben snel de neiging om tegen een kind te zeggen: ‘Jij kunt niet tegen je 
verlies’. Het is slimmer om te zeggen: ‘Je wilt graag winnen, maar vindt het moeilijk om 
met je verlies om te gaan’. Dit laat een kind meteen nadenken over wat ze aan het doen 
zijn. Maar hoe ga je het gesprek dan met een kind aan om de bewustwording te laten 
komen? Hieronder staat een voorbeeld uit het boek aangegeven.  

- Wat moet je doen om nooit te verliezen?  
Kinderen komen met allerhande oplossingen: goed oefenen, je best doen etc. maar de 
enige manier om niet te verliezen is geen wedstrijd of spel spelen.  
- Wat moet je dan als je wilt winnen?  
Weer geven kinderen deze antwoorden, maar als alleen je best doen genoeg was, 
zouden heel veel mensen winnen. Om te winnen, moet je meedoen. Of je wint, is een 
tweede maar de enige weg om er te komen is meedoen.  
- Wanneer heb je de meeste kans om te winnen, als je je best doet of als je 

onverschillig doet?  
- Wanneer heb je de meeste kans om te winnen, als je je uit laat dagen, of als je de 

controle over jezelf houdt? (Verschueren, Winnen of verliezen, 2011) 
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Vervolgens is een gesprek gevoerd met Carla Beljaars coach van praktijk Inzigt. Ook haar is 
de vraag gesteld met welke vraag een gepest kind bij een coach komt. Carla Beljaars gaf 
aan, hoe gek het ook klinkt, dat de vraag/probleem van het kind haar niet zo heel veel 
interesseert. Natuurlijk wil ze globaal weten waarom het kind komt en waar hij/zij mee 
zit. Maar zij vindt het vooral belangrijk om te gaan kijken naar de dingen die het kind wel 
kan. Zij legde het uit als volgt, je moet je voorstellen dat als een kind hier komt zijn 
probleem 80% van zijn leven is en hij maar 20% goed kan. Ik wil dit graag omdraaien. Het 
kind heeft in zijn leven voor 80% dingen waar hij goed in is en 20% van de dingen vindt hij 
moeilijk. Het ‘probleem’ moet niet meer zijn leven beheersen. Carla vind het vooral 
belangrijk om te kijken naar de dingen die er wel zijn en niet de dingen die er niet zijn. 
Waarom doe je wat je doet? Een kind moet zijn/haar talenten gaan herontdekken, dit 
geeft ze zelfvertrouwen en hiermee kan hun beleving van de dingen die ze niet kunnen 
kleiner worden. (Beljaars, 2013) 
 
Als laatste is aan Margreet Noordanus, paarden coach, de zelfde vraag gesteld. Zij vertelde 
het volgende. Een coachee kan met veel verschillende vragen bij een coach komen. Maar 
de essentie van de coachvraag is vaak anders dan op het eerste moment lijkt. Een paard 
prikt echter direct door de oppervlakte naar het onderliggende (onbewuste) gevoel. 
Iemand kan niet doen of die niet boos is en je kunt je woede en/of angst niet maskeren 
voor een paard. Het paard zal je op dat moment als onveilig blijven spiegelen, zelfs al je 
jezelf hier helemaal niet bewust van bent. Het paard zal duidelijk aangeven dat het niet 
zeker is en zal zelf actie ondernemen om veilig te kunnen overleven. (Noordanus, 2013) 
 
Zo blijkt wel weer dat eigenlijk alle drie de coaches zich niet richten op het probleem, 
maar de onderliggende reden. Bertha Verschueren wil die onderlaag ontdekken door 
vragen te stellen, Carla Beljaars doet dit door te laten zien wat een kind juist goed kan en 
niet wat hij niet kan en Margreet Noordanus laat dit zien doormiddel van haar paard. Deze 
zal door de bovenste laag prikken en laten zien wat er nu eigenlijk speelt.   
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4. Welke algemene methoden van 
coachen zijn er voor kinderen 
die gepest worden?   

Nu we weten wat een coach doet is het goed om te weten welke methoden er zijn. In 

dit hoofdstuk zal de nadruk worden gelegd op kinderen die gepest worden. welke 

methoden zijn er voor deze doelgroep? 

 
In het boek ‘zeg NEE tegen pesten’ staan verschillende methoden beschreven waarmee het  
pesten aangepakt kan worden. Al vrij snel wordt aangegeven dat er vaak sprake is van 
tegenstrijdige resultaten en twijfel over het effect op de langere termijn. Het is lastig om 
alle beïnvloedende factoren onder controle te houden. Uit onderzoek blijkt wel dat 
veiligheid en een positief werk- en leefklimaat voorwaardelijk is voor de uitvoering van 
een aanpak. Als men het gevoel heeft dat dit niet het geval is kun je er beter niet aan 
beginnen. (Prinsen, 2013) 
 

Rol van de ouders  
Kinderen hebben vaak hun ouders nodig om het pesten te kunnen stoppen. Daarbij hebben 
ze hun ouders ook nodig om de deuk in hun zelfvertrouwen weer uit te deuken. Het is 
belangrijk dat de plek waar het pesten plaatsvind en de ouders goed samenwerken, dit 
zorgt ervoor dat het kind merkt dat ze hem/haar allemaal willen helpen, het vertrouwen 
zal groeien. Het is belangrijk om als ouders er altijd alert op te zijn dat het ook jouw kind 
kan gebeuren. Veel kinderen vertellen te lang niets aan hun ouders, bijvoorbeeld uit 
schaamte of omdat ze denken dat het maar tijdelijk is. Enkele reacties die niet handig zijn 
om als ouder te uiten naar zijn/haar kind zijn de volgende: (Prinsen, 2013) 

- Jij vindt ook alles goed, reageer toch! Het kind weet vaak niet hoe, want anders 
had hij de cirkel allang doorbroken het is belangrijk om het kind te helpen hoe dit 
moet.  

- Ram er maar op! Dat zou hij misschien wel willen, maar is vaak fysiek zwakker dan 
de ander.  

- Je zult er wel om vragen! Misschien heeft het kind wel een aandeel in het pesten. 
Maar het pesten zal hierdoor niet verdwijnen. Sterken nog, het kind gaat denken 
dat dit normaal is.  

- Loop weg en reageer er niet op! Waarschijnlijk heeft hij dit al heel vaak 
geprobeerd zonder enig resultaat. Dit is alleen mogelijk als het kind niet meer naar 
de school, instelling of vereniging gaat.  

- Geloof me, het gaat vanzelf over! Vaak goed bedoelt, maar erg makkelijk en je 
helpt je kind er bovendien niet mee. Afwachten is passief en hierdoor blijft het 
kind het slachtoffer. (Prinsen, 2013) 
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DE ROL VAN DE SCHOOL, VERENIGING, INSTELLING  
De reactie van een leraar, mentor, begeleider, trainer of coach op pesten is erg belangrijk. 
Aan de dader moet duidelijk gemaakt worden dat dit gedrag niet getolereerd wordt. 
Daarnaast is het voor het gepeste kind belangrijk dat hij ziet dat er ingegrepen word en 
dat de veiligheid gewaarborgd wordt. Als school, instelling of vereniging is het belangrijk 
om aan de volgende taken te voldoen: (Prinsen, 2013) 

- Weten waar ze voor staan. Iedere school, instelling of vereniging heeft een visie 
over wat ze willen bereiken. Hierin staat ook omschreven hoe we met elkaar 
omgaan. Probeer deze uitspraken in de praktijk ook echt te hanteren en laat het 
niet iets zijn wat alleen maar op papier staat.  

- Signaleer pesten. Doe niet alsof het niet gezien wordt. Overal waar mensen 
samenkomen wordt ook gepest. Op het moment dat volwassenen niet inspelen op 
het moment dat er gepest word is dit ook een signaal dat het goed is wat ze doen. 
Hierdoor word de vicieuze cirkel nooit doorbroken.  

- Reageer passend op pesten. Hard en autoritair reageren verergert het pesten 
meestal. Volwassenen kunnen het pesten niet oplossen door één keer hard op te 
treden.  

- Laat voorbeeldgedrag zien. Er zijn volwassenen die met het pesten meedoen. 
Meestal is er geen opzet in het spel, het gebeurt je zomaar dat je meelacht op een 
grap ten kosten van iemand anders. Als pesten door een volwassenen wordt 
ondersteund, herhalen jongeren het maar al te graag. (Prinsen, 2013) 

 
Ook dit maal is er gekeken in het werkveld hoe dit gebeurd. Ook deze vraag is voorgelegd 
aan Berta Verschueren. Zij gebruikt de RAS methoden. Tijdens haar trainingen maakt zij 
gebruik van het RAS van de kinderen. Dit is een afkoring van reticulaire 
activeringssysteem. Ze beschrijft het zelf als volgt: (Verschueren, Methode B. , 2011) 

(Verschuren) 
 
  

Een onderdeel van de hersenstam bestaat uit het zogenaamde reticulaire 

activeringssystem (RAS). Het werkt als een bel van de telefoon om aan te 

kondigen dat er informatie op komst is. Het bewust sturen van het RAS is van 

zeer groot belang. Het bepaalt namelijk of we informatie wel of niet 

waarnemen. Als we ons richten op fouten, dan programmeren we de RAS op 

negatieve zaken. De kunst is om RAS juist te sturen op positieve elementen. 

Door het stellen van vragen en door het werken met doelen wordt de reticulaire 

zenuwbaan in werking gesteld. Hetzelfde treedt op als we een nieuwe auto 

hebben gekocht. De reticulaire formatie zorgt er voor dat we ineens overal 

auto’s van hetzelfde merk zien rijden. Een moeder is in staat om door 

verkeerslawaai heen te slapen maar wakker te worden van het kleinste kreetje 

van haar baby. (Weerbaarheidstrainingen)  
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Dit betekent dat je volgens de RAS methode heel veel vragen aan het kind moet stellen om 
het zelf na te laten denken. Vanaf de eerste bijeenkomt spreekt de coach met de kinderen 
positieve doelen af die ze willen bereiken en hoe ze hen aan gaat spreken als een 
probleem zal voordoen.  
De coach let heel duidelijk op de manier waarop ze de vraag stelt. Het moet en vraag zijn. 
Geen opmerking. Een vraag houdt het contact open, de ander kan reageren. Een 
opmerking is een discussie en meestal gesloten. (Verschueren, Methode B. , 2011) 
(Verschuren) 
Voorbeeld:  
Wordt het zo leuk of wordt het zo vervelend?  
Krijg je zo vrienden of verlies je zo vrienden?  
Hebben wij dit afgesproken of heb jij dit gedaan?  
De kinderen hoeven hier geen antwoord op te geven, het gaat erom dat ze erover 
nadenken. (Verschueren, Methode B. , 2011) (Verschuren) 
 
Vervolgens is deze vraag ook gesteld aan Carla Beljaars. Want zij gaf eerder al aan dat ze 
het gene wat een kind goed kan wil vergroten, maar hoe doet ze dit dan? 
Carla Beljaars van coaching praktijk Inzigd richt zich vooral op de zintuigen van mensen. 
Door mensen te leren sneller te schakelen tussen hun zintuigen, zijn ze ook sneller in staat 
om problemen op te lossen en open te staan voor oplossingen. Ze prikkelt mensen om alle 
zintuigen te gebruiken en daardoor flexibeler te worden. Zo maken ze tijdens een 
opleiding de lunch in dezelfde ruimte klaar. Met het prikkelen van de schakeling van 
zintuigen en door het stellen van vragen die ze tot bewustwording brengt, coacht zij zowel 
kinderen als volwassenen. (Netherlands, 2013) (Beljaars, 2013)  
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5. Hoe ziet een coaching traject 
met paarden er uit voor 
kinderen die gepest worden?  

Nu duidelijk is geworden welke methoden er allemaal zijn, gaan we in dit hoofdstuk 

kijken naar welke methoden er zijn voor coachen met paarden. Maar vooral, welke 

methoden gebruikt Carin Camp?  

 
Knapen (2012) geeft in zijn boek aan dat globaal gezien een coaching traject met paarden 
er altijd het zelfde uitziet. Elke doelgroep wordt in eerste instantie hetzelfde benaderd. 
Hoe de rest van het traject verloopt beslist het paard. Het paard speelt in op de behoefte 
van de mens, dit zal dus ook elke keer anders zijn.  
 
De globale opzet van een coaching traject ziet er volgens Knaapen (2012) als volgt uit:  

1. Contactfase 
2. De sessie zelf 
3. Afronding 

 

Contactfase  
 
Het belangrijkste doel van de contactfase is om wederzijdse verwachtingen tussen coach 
en coachee af te stemmen. Vaak gebeurt dit aan de rand van de bak aan de hand van een 
interview. De coach scant dan als het ware het vraagstuk van de coachee. De coach kan er 
ook voor kiezen om niet met de vraag te werken zoals de coachee die geformuleerd heeft.  
 
Het is belangrijk dat er tijdens dit gesprek een collectieve aandacht ontstaat voor het 
thema dat op dat moment speelt bij de coachee. Deze aandacht moet ontstaan bij de 
zowel de coachee, coach als de omstanders (het team). Het is niet uitzonderlijk dat er 
tijdens de contactfase al opmerkelijke dingen gebeuren, zowel bij het paard als in de 
groep. Om dit te kunnen laten gebeuren is het wel belangrijk dat iedereen zijn volledige 
aandacht bij het onderwerp heeft. (Knaapen, 2012) 
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Op een gegeven moment zal de coach de coachee vragen de bak in te gaan. Hiermee zal 
hij deze eerste fase afsluiten. Op dit moment wordt de coach de begeleider en de coachee 
de deelnemer. De ontwikkelingen van de laatste tijd zijn dat er in deze fase steeds minder 
gevraagd wordt naar expliciete informatie bij de coachee. In sommige gevallen nodigt de 
coach de coachee alleen uit om zich innerlijk te verbinden met het vraagstuk zonder nog in 
te gaan op de inhoud hiervan. (Knaapen, 2012)   
 

De sessie zelf  
 
Een sessie duurt gemiddeld 20 minuten. Tijdens deze sessie bevindt de deelnemer zich in 
de afgezette ruimte in een manegebak. Soms krijgt de deelnemer uitgebreide opdrachten 
maar meestal beperkt het zich tot een korte, gerichte instructie. Uit ervaring blijkt dat de 
essentiële informatie vaak al na een paar seconde zichtbaar is. Vaak bevat de eerste 
reactie van een paard al belangrijke informatie voor de rest van de sessie. Dit herhaalt 
zich daarna vaak in iedere andere vorm. Dit noemen we ‘patronen’. Een bekend patroon is 
bijvoorbeeld het uitreiken van de deelnemer en het terugtrekken van het paard.  
 
 
 
 

 

 

 

 

‘We’ 

‘Ze probeert haar vraag normaals te formuleren. ‘Het gaat gewoon niet goed in 

de organisatie, als dit zo doorgaat kunnen we de tent wel verkopen.’ Het paard 

loopt ondertussen nerveus lang de rand van de bak heen en weer. In de rest van 

het team, dat in een halve cirkel achter ons zit, is het onrustig: geschuifel met 

stoelen, fluisteren en ook gegniffel. Zij, operationeel coördinator van de 

administratie, maakt zich duidelijk zorgen. ‘We?’, vraagt de begeleider. ‘Ik 

bedoel natuurlijk de directeur, maar die doet niets.’ De rest van het team knikt 

instemmend. Het paard blijft ondertussen heen en weer bewegen. ‘Wie is er 

meer in de positie om zo’n zin uit te spreken: als dit zo doorgaat kunnen we de 

tent wel verkopen?’, vraagt de begeleider. Iets in het gezicht van de vrouw 

verandert onmiddellijk, het paard staat als bij donderslag stil, recht tegenover 

de vrouw. Stilte. ‘Nu kunnen we werken vanuit jouw eigen positie in de 

organisatie: waar zou je naar willen kijken?’ (Knaapen, 2012) 
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Tijdens een sessie kan een begeleider ondertitelen wat hij/zij waarneemt bij het paard. 

Ook kan hij de deelnemer vragen stellen over wat deze ervaart in de interactie met het 

paard. Er zijn nog meer manieren van coaching. Hier zal de coach meer over leren tijdens 

zijn opleiding. (Knaapen, 2012) 

Afronding  
 
De afronding van een sessie vindt meestal ook plaats aan de rand van de bak. In een kort 
nagesprek deelt de deelnemer zijn ervaringen. Vaak maakt hijzelf direct de vertaling naar 
de werksituatie of de context waarop het vraag betrekking heeft. Een coachee geeft vaak 
aan dat er geen woorden zijn om te beschrijven wat er nu precies gebeurde. Taal geven 
aan wat er gebeurt, lijkt afbreuk te doen aan de ervaring en het mogelijke inzicht.  
(Knaapen, 2012) 

  

Over geluk  

Op het moment dat de deelneemster de bak ingaat, loopt het paard drie passen 

in haar richting en blijft vervolgens staan. De deelneemster staat stil met een 

uitgestoken hand naar het paard. Ze wacht, hoopvol. Het paard draait om en 

gaat vervolgens omgekeerd naar haar toe staan. Dit allemaal in twee seconden. 

‘dit overkomt me nu altijd’, zegt de vrouw. ‘Op het moment dat ik erop hoop 

dat iets goed gaat in mijn leven ontglipt het me, alsof geluk niet bij me kan 

komen.’ ‘Stem ermee in dat het ook weg mag gaan,’ ‘zegt de begeleider, 

‘misschien dat het dan even bij je kan komen.’ Op dat moment draait het paard 

om, loopt in een rechte lijn naar de  vrouw en gaat bij haar staan. Haar hand 

gaat naar de hals van het paard om het aan te raken, maar nog voor ze 

daarvoor de kans krijt, loopt het paard van haar weg. ‘Zo kun je voor even 

geluk hebben’, zegt de begeleider. (Knaapen, 2012) 
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5.1 Traject Carin Camp 
 

Tijdens een gesprek met Carin Camp werd al vrij snel duidelijk dat haar verloop van een 
traject in grote lijnen wel het zelfde is maar zeker niet helemaal. Zij omschreef haar 
traject voor een kind dat gepest word als volgt: (Camp, 2013) 

Contactfase  
Bij binnenkomst hebben de ouders vaak al een mail gestuurd. In deze mail staat wat het 
probleem is en wat ze graag anders willen zien. Ze zullen het hier nog kort over hebben. 
Daarna beslist ze wat ze gaat doen met het kind. Ze heeft 3 opties voor kinderen die 
gepest worden. (Camp, 2013) 
 

1. DE COOLE KIKKER  
Dit is een kwartet spel met als doel contact maken. Op het moment dat kinderen het 
moeilijk vinden om contact te maken met andere doen ze dit spel. Het is een ‘normaal’ 
kwartet spel tot het moment dat ze een setje hebben. Er staan dan bepaalde vragen op 
het kaartje dat ze gaan bespreken. Deze vragen zet het kind aan het denken. Het gaat er 
vooral om dat de kinderen antwoord geven vanuit hun gevoel en niet sociaal verantwoord. 
(Camp, 2013) 
 

2. HET KINDERKWALITEITEN SPEL  
Dit spel gebruikt ze vooral op het moment dat een kind een laag zelfbeeld heeft. Er zitten 
bij dit spel verschillende kaarten met daarop dingen die je kan doen. Het is de bedoeling 
dat de kinderen stapels maken. Een stapel voor wat ze goed kunnen, een stapel voor wat 
ze niet zo goed kunnen en een stapel voor de dingen die ze niet kunnen. Als ze alle 
kaartjes hebben verdeeld gaan ze bespreken waarom welk kaartje op welke plek ligt. Vaak 
zie je dat op het moment de stapel wat ze niet kunnen wordt besproken dit stapeltje 
steeds kleiner word. Het kind ziet dus dat ze best wel veel dingen ‘wel’ goed kunnen. 
(Camp, 2013) 
 

3. WERKBOEK VOOR KINDEREN  
Dit is een werkboek met oefeningen. Dit wordt gebruikt op het moment dat er diepere 
problemen zijn. Bijvoorbeeld op het moment dat het gezin erbij betrokken is.  Door hier 
samen met het kind opdrachten in de maken en er over te praten zulle ze zich bewuster 
worden van zichzelf. Ook is het een goede oefening om de ouders samen met het kind 
thuis opdrachten te laten maken. Zo laten e het kind zien dat ze er niet alleen voor staan 
maar dat ze er samen aan werken. De auteur van het boek is: Dr. Paula Barret van de 
afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie. Meer informatie staat op de site 
www.pathwayshrc.com.au (Camp, 2013) 

De sessie zelf  
Na de kennismaking en het spelen van een spel gaan ze naar het paard. Ouders blijven 
altijd op afstand. Sommige blijven volledig uit beeld omdat het kind er te veel op 
reageert, anderen mogen wel in het zicht staan maar zo ver weg dat ze niet kunnen horen 
wat er wordt gezegd. De coach en coachee lopen samen de ring in en klikken het paard 
aan de lijn. De coach zal voor de veiligheid altijd tussen het paard en het kind in lopen. 
Het kind mag vervolgens een borstel uitkiezen waarmee hij het paard op de linker 
schouder mag poetsen. Vervolgens gaat de coach vragen stellen. Hoe zijn de haren 
vandaag, hard of zacht, hoe vind je de kleur? Wat heb je vandaag gedaan? Dit alles om het 
kind in contact te brengen met het paard, er moet rust ontstaan. (Camp, 2013) 
 
 

http://www.pathwayshrc.com.au/
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Na het poetsen gaat ze een rondje lopen. Vervolgens gaan ze dit nog een keer doen, maar 
nu moet het kind het paard aansturen. Hij zal dus luid en duidelijk moeten zeggen: “KOM”! 
De eerste paar keer zal hij heel zacht en voorzichtig praten. De coach zal aangeven dat 
het paard door is en hem zo echt niet kan horen. Hij zal dus luid en duidelijk moeten 
praten. (Camp, 2013) 
 
Als dit is gelukt en ze weer een rondje hebben gelopen komt de volgende opdracht. De 
coach zal vragen door wie het kind word gepest. Op het moment dat het kind dit verteld 
zie je het gedrag van het paard veranderen, het paard spiegeld het kind. Vanaf nu moet 
het kind zich voorstellen dat het paard de persoon is die hem pest. Nu word bovenstaande 
oefening nog eens herhaald. Hij moet de persoon die hem pest mee laten lopen. Dit zal in 
het begin weer eng zijn en het kind zal dus weer heel zacht praten. Maar door hierover te 
praten en te oefenen zal ook dit lukken.  (Camp, 2013) 
 
Na deze oefening moet het kind voor het paard komen staan, dat nog altijd de persoon is 
die hem pest. Hij moet het paard recht in de ogen aankijken, ook dit is iets wat in het 
begin weer moeilijk zal gaan. Vervolgens moet het kind zeggen, ga aan de kant ik wil er 
door. Als ze dit zelfverzekerd en duidelijk zeggen zal het paard achteruit gaan, zijn ze in 
elkaar gekropen en praten ze zacht zal het paard niet bewegen. (Camp, 2013) 
 
Als dit is gelukt is het tijd voor de volgende oefening. De coach zal vragen hoeveel de 
persoon weegt die hem pest, bijvoorbeeld 30 kg. De coach zal vervolgens aangeven dat het 
paard 600 kg weegt dat is dus ongeveer 20 keer de persoon die jou pest. Nu gaan ze de 
vorige opdracht nog eens uitvoeren. Het paard moet achteruit lopen. Op het moment dat 
dit lukt zal de coach duidelijk benoemen dat hij nu 20 kinderen achter uit heeft geduwd. 
(Camp, 2013) 
 
Op het moment dat er een paar sessies zijn geweest kan er ook nog een oefening worden 
gedaan met balkjes. Het kind moet dan het paard over balkjes begeleiden. Het is de 
bedoeling dat deze niet aangetikt worden. gebeurd dit wel, dan is het kind niet op aan het 
letten. Het doel hiervan is: concentratie. (Camp, 2013) 
 

Afronding  
Als afronding wordt er nog kort gepraat over wat ze allemaal hebben gedaan en hebben 
geleerd. Als laatste krijgt het kind een opdracht mee naar huis voor de volgende keer. 
Bijvoorbeeld een opdracht uit het werkboek maken, of het bedenken van een parcours wat 
hij de volgende keer met het paard wil lopen. (Camp, 2013) 
 
 
Zoals te zien is zijn de grote lijnen van het traject het zelfde. Maar de invulling verschilt 
toch wel echt per doelgroep. Carin gaf aan dat na een sessie of 5 de kinderen echt zijn 
veranderd. Ze zijn gegroeid. En doordat ze meer zelfvertrouwen hebben gekregen is het 
pesten vanzelf gestopt.   
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6. Wat is de toegevoegde waarde 
van een paard tijdens een 
coaching traject?  

Nu we weten wat coaching is, wat het met kinderen doet die gepest worden en hoe 

een traject eruit ziet, gaan we in dit hoofdstuk kijken waarom nu juist een paard een 

toegevoegde waarde heeft tijdens een coaching traject.  

 
Het oudst bestaande paard bestond z’n 60 miljoen jaar geleden. Door de eeuwen heen 

heeft het paard veel ontwikkelingen meegemaakt waardoor er nu verschillende varianten 

zijn. Hierbij kan gedacht worden aan families, rassen, grote, kleine, kleuren enz. (Hanna, 

2007) 

Verder zijn er mensen die ervan overtuigd zijn dat een paard niet alleen fysieke 

eigenschappen heeft, maar ook een aantal sociaalpsychologische eigenschappen. (Hanna, 

2007) 

- Paarden zijn kuddedieren. Ze kunnen veel verschillende rollen innemen in een 

kudde. Ze genieten van het gezelschap van elkaar, maar zoeken elkaar ook op voor 

de veiligheid.  

- Een paard is een vluchtdier. Het is dus geen roofdier. Als een paard het gevoel 

heeft dat er dreiging is zal hij vluchten, om niet opgegeten te worden.  

- Paarden hebben een geheugen. Ten eerste kunnen paarden handelen als reactie op 

een bepaald signaal dat aangeleerd is door het leggen van een verband tussen dat 

signaal en de handeling. Ten tweede kan er ook gewenning ontstaan. Door een 

bepaalde handeling vaak te herhalen kun je je paard laten wennen aan een 

handeling of voorwerp. Je kunt het paard dus technieken aanleren. Dit is van 

essentieel belang om een paard te kunnen berijden. Maar ondanks dat een paard 

een geheugen heeft veel dingen geeft, zal ze op het moment dat een paard 

dreiging voelt altijd uitgaan van zijn instinkt en daarnaar handelen (d.m.v. vluchten 

etc.).  

- Paarden hebben behoefte aan een leider. Dit is in een kudde duidelijk terug te 

zien. Er zijn altijd paarden die dominant zijn en paarden die onderdanig zijn. Dit is 

ook de reden dat de mens een paard tot huisdier kan maken. Op het moment dat de 

eigenaar de leiding neemt zal alles goed gaan. Als dit om wat voor reden ook niet 

voldoende lukt, zal het paard de touwtjes in handen nemen en doen wat hij zelf 

wil. (Hanna, 2007) (Kamp, "Een paard liegt niet" Hoe meet je het effect van 

coachen met paarden?, 2010) 

Omdat paarden geen gesproken taal kennen, reageren ze op non-verbalen communicatie 
van de mens. Hij laat zich niet van de wijs brengen, zij prikken meteen door onze 
uitstaling heen en zien wie we echt zijn. Daardoor vormen paarden een spiegel die mensen 
confronteert met gedrag. Het paard geeft altijd eerlijke reactie op de non-verbale 
communicatie en energie van die persoon. Dit komt doordat het paard reageert als een 
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drie tot vier jarig kind, het is heel puur. Daarnaast maken paarden al contact van heel ver, 
men heeft nooit kunnen bewijzen vanaf hoever. Mensen hebben hier gemiddeld anderhalve 
meter voor nodig. (Kamp, "Een paard liegt niet" Hoe meet je het effect van coachen met 
paarden? 2010) 
Uit het onderzoek van Bakker (2007) blijkt dat doormiddel van aanraking met dieren niet 
meteen het gedrag veranderd, maar de bloeddruk en hartslag van mensen wel rustiger 
wordt. Mensen voelen zich dus op hun gemak waardoor ze makkelijker aan hun ‘probleem’ 
kunnen werken. (Bakker, 2007) 

6.1 Spiegelen  
Maar, hoe werkt dit nu eigenlijk. Want een paard kan het gedrag van een persoon wel 
spiegelen, maar dat wil nog niet zeggen dat een coachee hier meteen iets van leert. De 
coach geeft de coachee een opdracht. Vervolgens zal de coach observeren hoe de coachee 
de opdracht uitvoert, hierbij kijkt hij naar de reactie van het paard. Door stil te staan bij 
wat coachees ervaren bij het doen van een oefening, worden ze zich bewust van wat ze 
waarom doen en met welk effect. Zo zal een paard bijvoorbeeld stil blijven staan als de 
non-verbale communicatie niet op een lijn zit met dat wat iemand voelt.  Met die 
informatie kan de mens nadenken welk gedrag meer effect kan hebben en dit dan ook 
uitproberen op het paard. Het gedrag van de mens wordt dus als het waren gecorrigeerd 
door het paard. De coach kan helpen bij het vertalen van het gedrag van het paard. 
(Kamp, "Een paard liegt niet" Hoe meet je het effect van coachen met paarden?, 2010) (SD 
WORX, 2007) 
 
Door onderzoeken van de hersenen via een MRI-scan zijn in de neropsychologie de 
afgelopen jaren veel nieuwe ontdekkingen gedaan. Zo zijn ook de spiegelneuronen 
ontdekt. Neuronen zijn cellen in de hersenen die met elkaar communiceren. Via het 
zenuwstelsel komt deze informatie bij de juiste lichaamsdelen terecht. Zo kan 
bijvoorbeeld het zien van een kop koffie het signaal geven je arm op te tillen en te 
drinken. Deze handeling heb je al zo vaak gedaan dat deze automatisch is geworden. Je 
hoeft er dus niet meer over na te denken (Tonkelaar, 2013) 
De spiegelneuronen zijn ontdekt door de wetenschappers Rizzolati, Fogassi en Galesse. 
Tijdens een onderzoek werd er iets bijzonders ontdekt. De ‘arm optillen’-neuronen werden 
niet allen geactiveerd als de persoon zelf een kopje koffie van de tafel pakt, maar ook als 
de persoon tegenover hem dit doet. De hersenen spiegelen dus het gedrag van de persoon 
tegenover je, ook wanneer ze zelf de bijbehorende activiteit niet uitvoeren.  
De reden dat deze spiegelneuronen bestaan is dat we het gedrag van mensen om ons heen 
kunnen voorspellen en hierop kunnen reageren. Zo kunnen we makkelijker met elkaar 
samenleven. (Tonkelaar, 2013) 
 
Paarden leven in de natuur in kuddes. Door hun spiegelneuronen te gebruiken kunnen ze 
beter samenwerken, voornamelijk op het gebied van overleven. Paarden zijn prooidieren 
en daardoor erg kwetsbaar. Hun enige wapens zijn hun tanden, lange benen en hun 
uithoudingsvermogen waardoor ze snel kunnen vluchten. Als een paard dus niet snel 
reageert op de angst van een kuddegenoot loopt hij sneller gevaar. Wanneer een paard 
met een mens samenwerkt zien ze als een onderdeel van een kudde. Ze zullen de mens 
ook spiegelen. Zij hebben niet geleerd dat het netjes is om niet meteen te zeggen wat je 
ergens van denkt. Zij hebben juist geleerd dat het goed is om te vertrouwen op je instinct 
en de kudde te spiegelen.  
De reden dat paarden mensen spiegelen is dus heel simpel een reactie op hun instinct. 
(Tonkelaar, 2013) 



 

Kim Smeets 1609155 | Minor toegepaste psychologie | werkveldoriëntatie    Pagina | 25  
 
 

7. Hoe kan het effect van 
coaching gemeten worden?  

In het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden waarom juist paarden een toegevoegde 

waarden zijn tijdens een coachingstraject. In dit hoofdstuk zal duidelijk worden hoe 

het effect van dergelijk traject gemeten kan worden.  

 
Hoewel bijna iedereen ervan overtuigd is dat coachen werkt, is er maar weinig onderzoek 
gedaan naar het effect van coaching. Coachees ervaren zelf dat hun werk effectief is. Het 
onderzoeken van het effect is moeilijk omdat er veel verschillende factoren zijn die 
gedragsverandering tot gevolg hebben. Om te onderzoeken of deze gedragsverandering 
door de coaching komt, zullen al deze factoren gecontroleerd moeten worden. (Kamp, 
"Een paard liegt niet" Hoe meet je het effect van coachen met paarden? , 2010) 
 
In 2005 bleek uit een onderzoek onder 600 mensen in opdracht van coachorganisatie TC-
Dialogue dat maar liefst 84% van de ondervraagden van mening is dat je van coachen beter 
presteert. Volgens het onderzoek worden coaches vooral ingezet voor persoonlijke 
ontwikkeling. Maar, coaches kunnen ook goed aan het werk bij een conflictsituatie. (Kamp, 
"Een paard liegt niet" Hoe meet je het effect van coachen met paarden? , 2010) 
 
In 2009 heeft Eva van der Meer voor haar masterthesis onderzoek gedaan naar de effecten 
en succesfactoren van coaching in de ogen van de coachees. Zij heeft hierbij coachees na 
afloop van hun coachtraject een aantal vragen gesteld. Uit deze vragen bleek dat de 
coachees hun coachtraject gemiddeld met een 8,1 beoordelen. Deze score werd vooral 
bepaald door de positieve stemming, werkprestatie en de vertrouwensband met de coach. 
(Kamp, "Een paard liegt niet" Hoe meet je het effect van coachen met paarden? , 2010) 
 
Maar hoe zit dit nu bij coaching met paarden? Hoe is het effect hiervan gemeten?  
Bijna alle sites die je bekijkt van mensen die coachen met paarden, wordt het grote effect 
hiervan benoemd. Volgens de coaches is dit effect zo groot omdat de coachee sneller 
inzicht en sneller een leerervaring heeft. Dit komt door de directe feedback van het paard. 
De harde bewijzen om de effectiviteit van coachen met paarden te onderbouwen zijn er 
bijna niet. (Kamp, "Een paard liegt niet" Hoe meet je het effect van coachen met paarden? 
, 2010) 
 
In 2007 deed Hannah Simoens, een Belgische student, onderzoek naar het effect van 
coachen met paarden op leidinggevende. In het onderzoek bevatte verschillende clusters, 
waarvan het cluster leiderschap met de bijbehorende competenties delegeren, 
ontwikkelen van medewerkers en richting geven. Uit het onderzoek bleek dat er positieve 
effecten waren. De leidinggevenden kregen inzicht in hun eigen gedrag. Dit door de 
reactie van het paard hierop. Dit inzicht was de eerste aanzet tot gedragsverandering. Het 
onderzoek is echter kwalitatief van aard en onder een zeer kleine steekproef gehouden. 
Het is slechts bij drie leidinggevenden onderzocht. Een mogelijk verbeterpunt was het 
filmen van een coachingstraject. Op het moment dat de coachee dit terug ziet kunnen 
handelingen duidelijker worden. (Kamp, "Een paard liegt niet" Hoe meet je het effect van 
coachen met paarden? , 2010) 
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Als laatste is er nog een onderzoek gevonden van de student Olga Braat. Zij onderzocht 
welk effect EAT (Equine Assisted Therapy) heeft op kinderen met een leerstoornis. Zij 
heeft twee groepen kinderen onderzocht, waarvan de ene groep één keer per week en de 
andere groep twee keer per week EAT kreeg. Uit het onderzoek bleek dat  bij de groep die 
intensiever EAT kreeg het positievere gedrag toenam en het negatievere gedrag afnam. 
Het onderzoek is onder 21 kinderen gedaan. Dus ook dit keer een kleine steekproef.  
(Kamp, "Een paard liegt niet" Hoe meet je het effect van coachen met paarden? , 2010) 
 
Carin Camp heeft dit jaar zelf een onderzoek gedaan naar de effectiviteit van haar 
coaching trajecten. Dit heeft ze gedaan doormiddel van rapportcijfers verzamelen. 
Hieronder zijn hier de resultaten van te lezen.  
 
Het effect van coachen met paarden bij kinderen die gepest worden, is tot zover volgens 
Carin Camp, niet door wetenschappelijk onderzoek aangetoond. Toch is ze erg benieuwd 
naar de resultaten van een specifieke methodiek die aangeboden wordt, namelijk het 
coachen met paarden. Ze denkt dat ze niet veel verschilt in het denken van andere 
mensen: eerst zien en dan geloven. Vandaar dat ze zelf begon met het verzamelen van 
rapportcijfers van kinderen die bij haar een coaching traject met paarden hebben gevolgd. 
In dit verslag zijn de gegevens opgenomen van kinderen die specifiek gepest werden. Het 
verzamelen van rapportcijfers kent een lange weg, immers maar 3x per schooljaar worden 
er cijfers bekend gemaakt. Wil je een kind langdurig volgen dan is dit dus een lang traject. 
 
Uit de gegevens die tot nu toe verzameld zijn, is een duidelijk positieve lijn te zien. Bij 
alle onderzochte kinderen, is zichtbaar dat de punten stijgen en is er maar 1 vak dat 
nagenoeg gelijk blijft, nl muziek. 
Ook heeft ze de opmerkingen van de leerkrachten genoteerd, want voor haar bevestigen 
de uitspraken de resultaten die ze tot nu toe heeft verzameld. 
 
Tijdens de periode dat een kind gepest wordt, ervaart dit kind alles om zich heen als 
gevaar. Instinctief is het kind dan erg op zijn hoede en draaien de voelsprieten overuren. 
Het zelfvertrouwen verdwijnt en het kind kruipt in een slachtofferrol en kan er op eigen 
kracht niet meer uitkomen. Hierdoor gebruikt het kind zoveel energie voor zijn/haar 
overleven, dat er te weinig energie overblijft voor andere zaken zoals bijvoorbeeld leren. 
 
Tijdens het coachen wordt er een veilige en vertrouwde omgeving gecreëerd, waarbij het 
kind volledig tot rust kan komen. Daardoor krijgt het kind de kans om opnieuw overzicht te 
krijgen en te behouden. Ook wordt er tijdens het coachen de nadruk gelegd op de 
positieve dingen, die een kind zelf door middel van oefeningen kan bewerkstelligen. 
Tijdens het coachen met het paard is het kind  “de baas” over het paard en heeft het 
paard letterlijk aan de lijn, hetgeen symbolisch staat voor grip krijgen over het eigen 
leven. 
Zo wordt er ook gekeken naar het gewicht van het paard. Hoeveel kinderen zitten er dan 
figuurlijk in het paard? Hoeveel van deze kinderen zijn dan de pestkoppen. Dan worden de 
namen van de pestkoppen letterlijk hardop benoemd, ook dit stimuleert het 
zelfvertrouwen. En met deze fictieve groep pestkoppen gaan we aan de slag met 
oefeningen. Het paard wordt dan de groep pestkoppen, die dan naar elke willekeurige plek 
in de bak gestuurd kunnen worden, zodra het zelfvertrouwen van het gepeste kind weer 
optimaal aanwezig is. 
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Welke verbetering of verslechtering zijn terug te zien na enkele sessies in de rapport 
cijfers?  
Opvallende verbetering is de omgang met leerkracht en medeleerlingen. Bijvoorbeeld een 
kind met een kort lontje dat daardoor snel reageert op andere kinderen, wordt gepest. Dit 
kind leert bij het paard dat hij meer moet relativeren en dit wordt ondersteund met 
ademhalingsoefeningen uit Rots en Water (een psycho-fysieke training voor jongens en 
meisjes). 
 
Het andere punt van vooruitgang is de betere concentratie bij taakgerichtheidsvakken. Als 
kinderen de innerlijke rust hebben hervonden, kan het gevoel, het beheersen van de 
situaties, groeien. Doordat de kinderen rustiger worden, begrijpen de kinderen ook wat 
andere communiceren en kunnen in rust gaan nadenken over een antwoord. Rust in het 
lichaam zorgt voor rust in het hoofd. Daardoor wordt het netjes schrijven opeens veel 
mooier. 
Uiteindelijk gaat de motivatie vooruit en hieraan is vaak het enthousiasme gekoppeld.  
Na de eerste sessie met het paard is de positieve verandering nog niet direct zichtbaar. 
Aan het eind van de sessies, is echter duidelijk te merken dat kinderen vol zelfvertrouwen 
in het leven staan en daardoor makkelijker met andere kinderen contact zoekt. 
 
Het verzamelen van rapportcijfers gaat gewoon door, maar de eerste cijfers geven al een 
duidelijke verbetering op school aan, ook de communicatie over en weer met 
leeftijdgenoten is opmerkelijk verbeterd. En dat geeft duidelijk aan dat de doelstelling van 
deze coaching met paarden bij kinderen die gepest worden, meer dan voldoende gehaald 
wordt. 
 
In volgorde van de meest positief gestegen vakken, 2 punten stijging kwamen bij enkele 
vakken voor, zoals bij communicatie (vroeger omgang met leerkracht en leerlingen) en bij 
begrijpend lezen. 
 

1) De communicatie over en weer tussen leerkrachten en medeleerlingen 
2) Concentratie taakgerichtheid 
3) Technisch en begrijpend lezen, spelling en schrijven 
4) Rekenen 
5) Tekenen, handvaardigheid en gym 
6) Van alle vakken is alleen bij het vak muziek, het resultaat bij elk van de kinderen, 

hetzelfde gebleven. 
 
Enkele opmerkingen die op de rapporten vermeld waren, 

- “Wat een fantastisch rapport om het schooljaar mee te eindigen, je leesniveau is 
uitzonderlijk verbeterd. Doe zo verder en blijf in jezelf geloven”. 

- “Je bent een vriendelijk en spontaan meisje dat gelukkig weer beter in haar vel 
zit”. 

- “Je bent er echt op vooruit gegaan. Als persoon positiever en vrolijker en in je 
werk serieuzer. Veel succes”. 
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8. Interview  

Alle vorige hoofdstukken lieten een uitwerking zien van de literatuur studie die is 

uitgevoerd. In dit hoofdstuk is een samenvatting te zien van het interview dat is 

uitgevoerd met Pollyanna Kramer. Dit alles voor nog een extra verdieping op het 

onderwerp, coachen met paarden.  

 
Om meer zicht te krijgen op de psychologische aspecten van coachen met paarden is er 
een interview afgenomen met Pollyanna Kramer hieronder zijn de resultaten van dit 
gesprek te zien.  
 
Er is voor gekozen om voor het interview met Pollyana volgens een half gestructureerde 
methoden te werken (Verhoeven, 2011). Dit betekent dat er vaste vragen zijn opgesteld 
maar dat daarnaast ook de ruimte is voor eigen inbreng. Een blanco interview is te vinden 
in bijlage 1 van dit verslag.  
 
Het doel van dit interview is om te kijken of een psycholoog anders kijkt naar het effect 
van paarden op een gepest kind. Ook zal er gekeken worden naar mogelijke groei 
mogelijkheden binnen de sector.  
Het interview heeft ongeveer twee uur geduurd.  

8.1 conclusie interview  
 
Pollyanna Kramer werkt al 15 jaar als psycholoog. Zij heeft hier de opleiding klinische 
psychologie voor gevolgd. Vervolgens heeft ze ook nog de GZ psycholoog opleiding gevolgd. 
Verder heeft ze in de loop van de jaren nog veel kennis opgedaan door cursussen te  
volgen.  
 
In eerste instantie is Pollyanna na haar opleiding gaan werken als psycholoog. Uiteindelijk 
is ze bij Rodersana terecht gekomen. Een instelling met name gericht op verslaafden met 
een hoog sociaal economische status. Ze richten zich hier op de 3e lijns zorg.  
Ze heeft altijd al sterk het gevoel gehad dit in combinatie te willen doen met paarden. Na 
een aantal jaren heeft ze besloten haar eigen bedrijf te starten genaamd, equi-balance. 
Ze richt zich hier op de 1e lijn zorg.  Om dit te kunnen doen heeft in Californië bij Monty 
Roberts een opleiding gevolgd. Ook heeft ze een instructeurs cursus en de cursus natural 
Horsemanship gedaan.  Ze ontvangt hier vooral volwassenen, zowel individueel als in 
groepsverband.   
Na een tijd is ze door Rodersana gevraagd bij hun als psycholoog te komen werken. Met als 
taak, het opzetten van een behandeling met paarden. Vanuit haar achtergrond was dit 
natuurlijk een uitdaging.  
 
Pollyanna werkt op het moment zelf niet met de doelgroep kinderen die gepest worden. 
Wel heeft ze hier kennis van doordat ze tijdens haar studie is afgestudeerd met een 
onderzoek naar het verband tussen getraumatiseerde kinderen en het contact met 
paarden. Tijdens dit onderzoek onderzochten ze een gezin met 9 pleegkinderen. Al deze 
kinderen hadden een getraumatiseerde achtergrond. Ook hadden ze binnen dit pleeggezin 
verschillende verwaarloosde paarden, elk kind had één of twee paarden voor zichzelf. 
Pollyanna heeft tijdens haar onderzoek onderzocht of de kinderen echt een band hadden 
met de paarden, is het een belangrijk wezen in hun leven. Het bleek dat al deze kinderen 
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dit hadden. Vervolgens is er gekeken naar de zelfwaardering, empathie en zelfvertrouwen 
van de kinderen. Vaak is bij kinderen met een onveilige hechting te zien dat er in één van 
deze drie aspecten iets mis is gegaan, waardoor ze in een cirkel terecht komen waar 
moeilijk uit te komen is.  
Uit het onderzoek bleek dat de band met de paarden een zo danig effect had dat de 
kinderen op al deze aspecten beter scoorden dan verwacht.  
 
Ook heeft Pollyanna  hier ervaring mee omdat niet alleen kinderen komen met het 
probleem ik word gepest. Maar ook vaak volwassenen komen en dan blijkt het 
onderliggende probleem te zijn dat ze vroeger zijn gepest maar dit nooit goed hebben 
verwerkt.  
 
Pollyana geeft duidelijk aan dat ze paardencoach maar ook coaching in het algemeen een  
verzamelnaam vind. Er zijn mensen die coachen met paarden vanuit de 
natuurgeneeskunde, pedagogiek, psycholoog etc. Zij denkt dat iedereen gespecialiseerd is 
op zijn/haar eigen gebied. Als zij werkt met paarden werkt ze vanuit het perspectief 
psychologie met bijvoorbeeld de behandelingen: cognitieve gedragstherapie of mind 
fullness. Echter zet zij tijdens deze behandelingen het paard in als extra instrument. Het 
helpt om dingen inzichtelijker te maken. Het is een spiegel voor de mensen.  
Het belangrijke verschil tussen een ‘normale’ psycholoog en een psycholoog met een paard 
is volgens Pollyanna dat de psycholoog op de veiligheid van zowel het paard als de cliënt 
moet letten. Maar ook het welzijn van het paard.  
 
Volgens Pollyanna is het op het moment dat een kind bij een psycholoog (paardencoach) 
komt, het belangrijk is om te ontdekken waar het probleem vanaf komt. Op het moment 
dat de coach helder heeft waar het probleem vandaan komt weet de coach ook of hij/zij 
het kind kan helpen. Volgens haar is het belangrijk om erop te blijven letten dat je alleen 
hen helpt die je kan helpen met jou expertise. Blijkt het tijdens een sessie dat het toch 
niet goed klikt tussen jou en je cliënt moet je dit ook eerlijk aan durven geven en iemand 
doorverwijzen naar de gene waar ze beter bij terecht kunnen.  
 
Vanuit het perspectief van Pollyana gebruikt zij het paard als extra middel tijdens haar 
behandelingen. Zij werkt vanuit de psychologische behandelingen precies zoals ze dit heeft 
geleerd. Hierbij gebruikt ze het paard als extra middel om inzichten tot stand te brengen. 
De vraag of zij als psycholoog of coach met paarden iemand anders zou behandelen is er 
voor haar dus ook niet. Ze geeft aan dat ze niet zou weten hoe ze iemand zou moeten 
coachen met een paard zonder haar psychologische kennis. Want dit is waar ze in is 
opgeleid. Wel geeft ze aan, op welke manier je mensen ook helpt met een paard, het 
altijd belangrijk is om een brug te slaan tussen mens en dier. Je kan iemand leren om goed 
te communiceren met een paard, maar dat wil nog niet zeggen dat ze dit ook kunnen met 
mensen. Het is zo ongeveer de moeilijkste stap uit het traject, maar misschien ook wel de 
belangrijkste. De vertaalslag van de oefeningen die geleerd zijn bij het paard, toepassen 
op ‘echte’ mensen. (Kramer, 2013 ) 
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Volgens Pollyanna is het effect van een traject met paarden zeker te meten. Volgens haar 
kan dit goed via een vragenlijst. Als je de effectiviteit bij kinderen wilt meten is het 
belangrijk om zowel het kind als de omgeving te ondervragen. Als je dit na ieder traject 
doet kan je zeker aantonen of het effect heeft of niet. Op het moment dat je het traject 
niet volgens een gespecialiseerd perspectief zoals psychologie doet kan de onderbouwing 
hiervan moeilijker zijn. Maar het effect is zeker aan te tonen. Vanaf januari is het als 
psycholoog zelfs verplicht om de effectiviteit van een traject bij volwassenen te meten. 
 
Als laatste is haar de vraag gesteld wat zij persoonlijk in de branche paarden coaching 
anders zou willen zien. Hier had ze een duidelijke visie over. Zij denkt dat de branche het 
meeste zou kunnen groeien door de verzamelnaam paardencoach te laten vallen.  Zij 
denkt dat mensen die vanuit de zelfde disciplines werken zich moeten verzamelen en op 
deze manier van elkaar kunnen leren. Je vergelijkt toch ook geen appels met peren. Ze 
werken wel allemaal met als extra middel het paard, maar dit kan onderverdeeld worden 
in veel verschillende groepen. Psychologen, natuurgeneeskundige, pedagogiek etc. Het 
lijkt haar wel goed om al deze verschillende disciplines af en toe samen te laten komen 
zodat ze elkaar wel kennen. Dit zorgt ervoor dat als je iemand in je praktijk hebt, die toch 
niet helemaal bij je past, je deze door kan sturen naar die persoon waar hij/zij volgens jou 
beter bij past.  
 
Volgens haar is er te veel competitie strijd in de branche. Het is goed om te weten wat 
andere doen, hier kun je veel van leren. Zij denkt dat het belangrijk is om te erkennen 
waar je goed in bent en niet te pretenderen dat alle paardencoaches het zelfde doen. 
Want dit doen ze namelijk niet.  
 
 

 

 

 

 
 

Ik heb ooit een meisje in mijn praktijk gehad die autistisch was. Haar ouders 

vertelden me dat ze al bij heel veel hulpverleners zijn geweest maar dat deze 

haar allemaal niet konden bereiken. Het meisje durfde niet te praten. Ik ben 

met haar het traject aangegaan met mijn paarden. Ik had de tweede keer al 

contact met haar. Vanaf het moment dat ik de paarden bij het traject ging 

betrekken kon ze via hun communiceren en stelde ze zich ineens open. Dit is 

wat ik dus bedoel met, het paard is voor mij een extra middel. Ik behandel 

iemand volgens de psychologie, maar gebruik mijn paard als extra.  
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9. Conclusie & aanbeveling  

Na alle bevindingen die gedaan zijn op het gebied van coaching met paarden aan 

kinderen die gepest worden, zal in dit hoofdstuk een conclusie en aanbeveling worden 

gegeven. Dit advies is voor Carin Camp Natuurgeneeskundig Therapeute voor mens en 

dier over hoe zij haar coaching uitvoert en wat zij hier eventueel aan zou kunnen 

veranderen.  

 

Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag was het als eerste belangrijk om een 

antwoord te vinden op de deelvragen.  

Als eerste is gekeken naar wat is coaching nu eigenlijk en wat betekend dit voor kinderen. 

Op het moment dat gezocht werd naar wat coaching in het algemeen nu eigenlijk 

betekend bleek al vrij snel dat dit een heel algemeen begrip is. Heel veel mensen hebben 

het erover maar wat betekend het nu eigenlijk. Dit geld ook voor een paarden coach. Dit is 

steeds meer in opkomst, maar wat is het nu precies. Ook uit het interview met Pollyana 

bleek al snel dat ook zij coaching een verzamel naam vind. Volgens haar zou dit beter 

onderverdeeld kunnen worden in de disciplines waar vanuit gewerkt wordt.  

Bij het zoeken naar de vragen en verzoeken waarmee een gepest kind naar een coach komt 
bleek al snel dat het erg belangrijk is om hierin de omgeving niet te vergeten. Vaak heeft 
de omgeving een vraag/verzoek. Ouders hebben een kind dat niet meer naar school wil 
maar snappen niet waarom, of de school weet niet meer wat ze met een kind aan moeten. 
Maar het kan natuurlijk ook dat het kind aangeeft geen vrienden te hebben, of iets niet 
meer te willen doen. Wat de vraag of verzoek ook is, bij zowel het gesprek met Carla 
Beljaars, Bertha Verschueren als Pollyanna Kramer kwam duidelijk naar voor dat het 
belangrijk is om te onderzoeken wat het onderliggende probleem is. Waar komt het 
probleem vandaan?  
 
Ook bij het zoeken naar algemene coach methodes was duidelijk dat hierbij niet alleen 
naar het kind gekeken moet worden, maar naar de gehele omgeving. Want als een kind 
geen omgeving zou hebben, zou hij of zij ook niet gepest worden. Bertha Verschueren doet 
dit vanuit de RAS methoden, Carla Beljaars vanuit het prikkelen van de zintuigen en 
Pollyana Kramer vanuit het psychologisch perspectief.  
 
Het is heel leuk om te weten waar je allemaal op moet letten, maar hoe ziet zo’n traject 
er nu eigenlijk uit? Uit het onderzoek bleek dat Carin Camp hier al veel over na heeft 
gedacht. Als toevoeging hierop gaf Pollyana Kramer nog aan dat het erg belangrijk is om 
een brug te slaan tussen dier en mens. Op het moment dat je een kind leert om te kunnen 
communiceren wil dit nog niet meteen zeggen dat het kind ook kan communiceren met 
een ander kind.  
 
De toegevoegde waarden van een paard is vanuit verschillende perspectieven te bekijken. 
Als eerste, en die wordt ook het meeste gehanteerd is het paard een extra middel om de 
cliënt iets te laten ervaren. Dit komt doordat het paard een spiegel is. Het paard zal je 
eigen gedrag spiegelen waardoor de cliënt zijn of haar gedrag gaat herkennen en zal zien 
wat hij anders kan doen. Als tweede bleek dat de bloeddruk en hartslag verlaagd van 
mensen als ze in aanraking komen met dieren. Dit zorgt ervoor dat mensen zich meer 
kunnen ontspannen en beter aan hun ‘probleem’ kunnen werken.  
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Er zijn nog niet veel onderzoeken gedaan naar de effectiviteit van coaching met paarden. 
In de meeste gevallen zijn het kleinschalige onderzoeken. Buiten het feit dat het binnen 
kleine groepen is onderzocht blijkt het zeker effect te hebben. Ook bij dit punt is het 
belangrijk om de omgeving hierin mee te nemen. Dit kan bijvoorbeeld middels 
vragenlijsten gedaan worden. Carin Camp heeft rapport cijfers verzameld van kinderen die 
bij haar zijn geweest. Het blijkt uit de cijfers dat deze op alle punten, op 1 na namelijk 
muziek, één of twee punten hoger zijn gaan scoren na het coaching traject.  
 
Dan het antwoord op de hoofdvraag:  

‘HET PAARD ALS MIDDEL BIJ COACHING                                                                                                          

Wat is het effect van coaching met paarden op kinderen die gepest worden?’ 

Het kan voor kinderen heel hele grote toegevoegde waarden hebben. Op het moment dat 
een kind gepest is heeft het vaak wantrouwen in andere mensen omdat ze vaak vernederd 
zijn. Op het moment dat zij een coaching traject aangeboden krijgen in combinatie met en 
paard, kan de communicatie in eerste instantie verlopen via het paard. Het kind zal dit als 
minder eng ervaren, maar de coach kan het kind toch verder helpen.  
 
Ook zal het kind doormiddel van de spiegeling van het paard zien hoe hij/zij zichzelf 
opstelt. Als het kind zich verlegen en schuw opstelt zal het paard dit spiegelen. Op het 
moment dat het kind zich opstelt met zelfvertrouwen spiegeld het paard dit ook. Vanuit 
dit feit komen we bij het volgende. Een paard is een groot dier. Op het moment dat een 
kind het paard kan maneuvreren zoals hij of zij dat wil, krijgt het meer zelfvertrouwen, 
zullen ze zich in het dagelijks leven anders op gaan stellen en zal door de ‘nieuwe’ houding 
van het kind vaak het pesten vanzelf stoppen.  
 
De conclusie van dit onderzoek is: de toegevoegde waarden van een paard bij het coachen 
van een gepest kind is heel groot.  
 

9.1 Aanbeveling  
Naar aanleiding van het onderzoek zijn er een paar punten naar voor gekomen waaraan 
Carin Camp eventueel nog zou kunnen werken om haar coaching trajecten sterker te 
maken:  

 Als eerste is de naam een belangrijk punt. Dekt de naam de lading? Coaching is een 
breed begrip wat veel dingen kan betekenen.  

 Carin zou zich eventueel kunnen verdiepen in de RAS methoden. Dit kan haar 
helpen om het onderliggende probleem waarom een kind gepest word boven te 
halen.  

 Tijdens de gesprekken met Carin kwam naar voor dat wanneer een kind een paar 
sessies had gehad het pesten vaak vanzelf over ging. Het zou goed zijn om plannen 
op te stellen als dit niet vanzelf gaat. De brug slaan van dier naar mens is erg 
belangrijk.  

 Ook zou ze vragenlijsten voor de kinderen, ouders en leraren op school op kunnen 
stellen. Als ze deze na afsluiting van een behandeling zou laten invullen kan ze 
meteen zien waarin het kind is gegroeid. Ook kan ze dan feedback vragen.  
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Bijlage 1  

Interview  
Ik ben Kim Smeets, 21 jaar oud en volg de opleiding Management in de Zorg. Op dit 
moment ben ik bezig met de minor inleiding in de toegepaste psychologie. Voor het vak 
werkveldoriëntatie mochten we een onderzoek doen op een gebied dat ons interesseert. 
  
Tijdens dit gesprek hoop ik meer inzicht te krijgen in het psychologische stuk van coaching 
met paarden. Als eerste zal ik wat algemene vragen stellen. Daarna zal ik uw mening over 
de hoofdvraag vragen. Vanuit dit punt zullen we aan de hand van vragen de deelvragen 
langs gaan. Op deze manier hoop ik meer nieuwe informatie te verkrijgen over het 
onderwerp.  
 
Ik verwacht dat het interview maximaal een uur zal duren. Maar er is ruimte voor uitloopt.  
Ook wil ik u vragen of u het goed zou vinden als ik het gesprek opneem zodat ik het later 
terug kan luisteren.  
 
Algemene informatie  
Wat is uw naam? Waar werkt u, hoe lang al, welke opleiding heeft u gedaan?  
 

- Kunt u uw organisatie in het kort omschrijven? 
- Kunt u  vertellen wat u functie inhoud?  
- Wat is het verschil tussen werken als psycholoog of werken als coach met paarden? 
- Wat zijn de taken van een coach met paarden?  
- Met welke doelgroep werkt u?  

 
Vragen over de hoofdvraag  
HET PAARD ALS MIDDEL BIJ COACHING. Wat is het effect van coaching met paarden op 
kinderen die gepest worden? 
 

- Heeft u kennis over dit onderwerpt?  
- Zo ja, hoe komt u aan die kennis? Ervaring?  

 
Deelvraag 1  
Wat is coaching en wat kan het betekenen voor kinderen?  
 

- Hoe omschrijft u coaching in het algemeen?  
- Wat kan het volgens u voor kinderen betekenen?  

 
Deelvraag 2  
Met welke vraag/verzoeken komt een gepest kind bij een coach?  
 

- Wat zijn volgens u veel gestelde vragen?  
- Speelt u hier als paardencoach anders op in dan als u dat als coach met paarden 

zou doen?  
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Deelvraag 3  
Welke algemene methoden van coachen zijn er voor kinderen die gepest worden?  
 

- Hoe zou u een kind behandelen in uw rol als psycholoog?  
- Hoe zou u het kind in uw rol als paarden coach helpen? Welke methoden gebruikt 

u?   
- Is er volgens u een methode die niet of minder goed werkt?  

 
Deelvraag 4  
Hoe ziet een coaching traject eruit voor kinderen die gepest worden?  
 

- Kunt u een traject beschrijven dat u altijd bij is gebleven?  
- Kunt u een traject beschrijven waar u niet aan uit kwam?  

 
Deelvraag 5  
Wat is de toegevoegde waarden van een paard tijdens een coaching traject?  
 

- Hoe heeft u dit ontdekt? Hoe bent u erbij gekomen dit te gaan doen?  
 
Deelvraag 6  
Hoe kan het effect gemeten worden van coaching met paarden?  
 

- Hoe kijkt u na een coachingstraject of het effect heeft?  
 
 

 Heeft u nog tips hoe de branche coaching met paarden in zijn algemeen kan groeien 
volgens u?  

 Denkt u dat het een toegevoegde waarde is om psycholoog te zijn in combinatie 
met coachen met paarden?  

 Zijn er nog dingen die u me graag wil vertellen?  
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Bijlage 2 

Interviewers: Kim Smeets 
Geïnterviewde: Pollyanna Kramer  
 
Het heeft ongeveer twee uur geduurd en het is telefonisch afgenomen.  

 Algemene vragen 

1.  Wat is uw naam? Waar werkt u, hoe lang al, welke opleiding heeft u 
gedaan?  

 Haar naam is Pollyanna Kramer, wekt al 15 jaar als psycholoog. 10 jaar 
geleden heeft ze haar eigen bedrijf equi-balance opgericht. Na 5 jaar is ze 
gevraagd om bij Rodersana te komen werken, een verslavingszorginstelling 
met een hoge sociale status. De vraag was of zij hier een therapievorm met 
paarden op wilde zetten.  
 
Ze heeft op opleiding klinische psychologie gestudeerd. Daarna heeft nog nog 
de GZ psychologen opleiding gevolgd. Verder heeft ze nog heel veel cursussen 
gevolgd.  
Om het paard tijdens haar behandeling in te zetten heeft ze in Californië een 
opleiding gevolgd bij Monty Robberts. Ook heeft ze nog een instructeurs op 
leiding en natural horcesip.   
 

2.  Kunt u uw organisatie in het kort omschrijven? 

 Rodersana is een instelling met name gericht op die doelgroep die niet in de 
reguliere verslavingszorg thuishoort. Mensen die nog ‘goed’ functioneren. Niet 
de mensen die op straat leven maar mensen met een hoog sociaal 
economische status.  
 
Met Equi-balance biedt ze therapie aan binnen de 1e lijns zorg en coaching aan 
mensen uit het bedrijfsleven. Ook begeleid ze ruiters die angstig zijn of 
kinderen die niet op een normale manege mee kunnen komen. 
 

3.  Kunt u  vertellen wat u functie inhoud?  

 Ze is gezondheidszorg psycholoog. Ze biedt binnen beide bedrijven 
behandelingen met paarden. Binnen Rodersana is ze zelfs aangenomen om te 
werken met paarden. Tegenwoordig heeft ze er binnen haar team mensen bij 
gekregen die ze nu ook aanstuurt. Ze omschrijft zichzelf niet als paardencoach 
maar als psycholoog. Al haar behandelingen zijn vanuit psychologisch 
perspectief waarbij ze het paard als extra middel inzet.   
 

4.  Wat is het verschil tussen werken als psycholoog of werken als coach met 
paarden?  

 Zij zal mensen dus ook altijd behandelen vanuit haar perspectief psycholoog. 
Aan de hand van bijvoorbeeld de cognitieve gedragstherapie of mind fullness.  
Zij geeft aan als ze iemand zou moeten behandelen als paardencoach zou ze 
niet weten hoe ze dit zou moeten doen.  
Een paardencoach is een verzamelnaam. Iedereen is gespecialiseerd op zijn/ 
haar eigen gebied. Daarom is de enige link die deze gehele groep heeft dat ze 
een paard inzetten tijdens hun traject. Het enige is dat Pollyanna 
gespecificeerd is en dat is een coach niet.  
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5.  Wat zijn de taken van een coach met paarden?  

 Als je een paard in zet tijdens een traject moet je een interventie bedenken 
waar een paard bij wordt gebruikt. Middels dit paard laat je je cliënt 
ervaringen bleven. Ook is het belangrijk om tijdens een sessie te letten op del 
ichaamstaal van de cliënt. Dit is één op één ook maar minder.  
Een belangrijk aspect is de veiligheid waarborgen van zowel de cliënt als het 
paard. Ook is het welzijn belangrijk.  
De vertaalslag van wat het paard laat zien heeft een cliënt vaak zelf snel door. 
Op het moment dat dit niet zo is is dit ook een taak van de psycholoog om 
deze vertaalslag te laten zien aan de cliënt.  
 

6.  Met welke doelgroep werkt u?  

 Binnen Rodersana werkt Pollyana met de 3e lijns zorg, dit zijn mensen dit 
opgenomen zijn.  Binnen equi-balance werkt ze met 1e lijns problematiek.  
Dit wil zeggen dat ze het probleem alleen kan behandelen. Dat hier geen team 
bij nodig is. Ze geeft aan dat het altijd belangrijk is om goed te bewaken of 
iemand wel past binnen dat wat je aanbiedt.  
 

 

 Vragen over de hoofdvraag. HET PAARD ALS MIDDEL BIJ COACHING. 
Wat is het effect van coaching met paarden op kinderen die gepest 
worden?  

7.  Heeft u kennis over dit onderwerpt?   

 Ze werkt niet met deze doelgroep maar denkt wel dat ze hier kennis van 
heeft. Dit omdat ze tijdens haar afstudeer onderzoek het effect van paarden 
heeft onderzocht op 9 kinderen in een pleeggezin.  
Tijdens dit onderzoek onderzochten ze een gezin met 9 pleegkinderen. Al deze 
kinderen hadden een getraumatiseerde achtergrond. Ook hadden ze binnen dit 
pleeggezin verschillende verwaarloosde paarden, elk kind had één of twee 
paarden voor zichzelf. Pollyanna heeft tijdens haar onderzoek onderzocht of 
de kinderen echt een band hadden met de paarden, is het een belangrijk 
wezen in hun leven. Het bleek dat al deze kinderen dit hadden. Vervolgens is 
er gekeken naar de zelfwaardering, empathie en zelfvertrouwen van de 
kinderen. Vaak is bij kinderen met een onveilige hechting te zien dat er in één 
van deze drie aspecten iets mis is gegaan, waardoor ze in een cirkel terecht 
komen waar moeilijk uit te komen is.  
Uit het onderzoek bleek dat de band met de paarden een zo danig effect had 
dat de kinderen op al deze aspecten beter scoorden dan verwacht.  
 
Ook ziet ze het vaak terug komen binnen haar praktijk omdat het vaak terug is 
te zien op het moment dat mensen volwassen worden. ze komen dan bij haar 
met een probleem. maar dan blijkt later het onderliggende probleem te zijn 
dat ze vroeger gepest zijn.  
 

8.  Zo ja, hoe komt u aan deze kennis? Ervaring?  

 Deze ervaring heeft ze opgedaan via haar afstudeer project, kennis die ze 
tijdens haar opleiding heeft opgedaan. Ook heeft ze er kennis van omdat het 
vaak binnen haar praktijk terug komt als mensen vroeger gepest zijn.  
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 Deelvraag 1: Wat is coaching en wat kan het betekenen voor 
kinderen?   

9.  Hoe omschrijft u coaching in het algemeen?    

 Pollyana geeft duidelijk aan dat ze paardencoach maar ook coaching in het 
algemeen een  verzamelnaam vindt. Er zijn mensen die coachen met paarden 
vanuit de natuurgeneeskunde, pedagogiek, psycholoog etc. Zij denkt dat 
iedereen gespecialiseerd is op zijn/haar eigen gebied. Als zij werkt met 
paarden werkt ze vanuit het perspectief psychologie met bijvoorbeeld de 
behandelingen: cognitieve gedragstherapie of mind fullness. Echter zet zij 
tijdens deze behandelingen het paard in als extra instrument. Het helpt om 
dingen inzichtelijker te maken. Het is een spiegel voor de mensen.  
Het belangrijke verschil tussen een ‘normale’ psycholoog en een psycholoog 
met een paard is volgens Pollyanna dat de psycholoog op de veiligheid van 
zowel het paard als de cliënt moet letten. Maar ook het welzijn van het paard.  
 

10.  Wat kan het volgens u voor kinderen betekenen?  

 Ze denkt dat het voor een kind fijn is om een vertrouwenspersoon te hebben.   
 

 

 Deelvraag 2: Met welke vraag/verzoeken komt een gepest kind bij 
een coach?    

11.  Wat zijn volgens u veel gestelde vragen?     

 Vaak hebben ouders een vraag en kinderen hebben een vraag. Af en toe is dit 
de zelfde maar af en toe ook een andere. Kinderen zeggen vaak: ik heb geen 
vrienden, ik mag niet meespelen. Ouders zullen bijvoorbeeld aangeven: mijn 
kind wil niet meer naar school.   
 
Het aller belangrijkste is om altijd goed uit te zoeken wat precies het 
probleem is. Door dit goed uit te zoeken weet een coach/psycholoog of deze 
cliënt bij hem of haar past. Is dit niet het geval dan is het slim om hem door te 
sturen naar iemand anders die hier wel in gespecialiseerd is.  
 

12.  Speelt u hier al paardencoach ander op in dan als u dat als coach met 
paarden zo doen?   

 Pollyana zal iemand altijd als een psycholoog behandelen. Dit omdat ze in dit 
vakgebied is afgestudeerd.  
Ze behandelt iedereen als psycholoog maar zet hier als extra middel een paard 
bij in.  
 

 

 Deelvraag 3: Welke algemene methoden van coaching zijn er voor 
kinderen die gepest worden?    

13.  Hoe zou u een kind behandelen in uw rol als psycholoog?      

 Op deze vragen kan zon zij geen antwoord uit eigen ervaring geven omdat zij 
niet gespecialiseerd is in dit vakgebied. Ze gaf wel aan dat het vooral 
belangrijk is om te weten waarom het kind gepest word. Kan je dit behandelen 
of moet je iemand doorverwijzen.  
 

14.  Hoe zou u het kind in uw rol als paardencoach helpen? Welke methoden 
gebruikt u?    

 /  
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15.  Is er volgens u een methoden die niet of minder goed werkt?  

 / 

 

 Deelvraag 4: Hoe ziet een coaching traject eruit voor kinderen die 
gepest worden?     

16.  Hoe ziet een coaching traject eruit voor kinderen die gepest worden?       

 Deze heeft ze beantwoord vanuit hoe ze het zou doen. Dit omdat ze dit 
normaalgesproken nooit doet.  
 
Als eerste zal iemand zich aanmelden. Er zal dan een intakegesprek 
plaatsvinden. Tijdens dit gesprek gaat ze uitzoeken wat de hulpvraag is. 
Vervolgens maakt ze een plan. Wat heeft ze gesignaleerd, hoe wil ze dit gaan 
behandelen etc. Na dit besproken te hebben gaan ze dit omzetten in doelen. 
Hierbij gaat ze vervolgens de passende methoden zoeken. Vervolgens stappen 
ze over op het uitvoeren van deze methoden. Dit evalueren ze ook regelmatig.  
 

17.  Kunt u een traject beschrijven dat u altijd bij is gebleven?     

 Pollyanna vertelde: Ik heb ooit een meisje in mijn praktijk gehad die autistisch 
was. Haar ouders vertelden me dat ze al bij heel veel hulpverleners zijn 
geweest maar dat deze haar allemaal niet konden bereiken. Het meisje durfde 
niet te praten. Ik ben met haar het traject aangegaan met mijn paarden. Ik 
had de tweede keer al contact met haar. Vanaf het moment dat ik de paarden 
bij het traject ging betrekken kon ze via hun communiceren en stelde ze zich 
ineens open. Dit is wat ik dus bedoel met, het paard is voor mij een extra 
middel. Ik behandel iemand volgens de psychologie, maar gebruik mijn paard 
als extra 
 

18.  Kunt u een traject beschrijven waar u niet aan uit kwam?   

 Niet aan uit komen wilde ze anders stellen. Zij wilde het anders omschrijven. 
Ze maakte wel eens mee, dat ze bezig was met een traject en gaandeweg 
ontdekte dat er nog een probleem onder hun probleem schuilt. Het kan dat ze 
dan bepaalt dat iemand beter af is om een andere vorm van therapie te gaan 
volgen, of gewoon bij iemand anders. Het wil niet zeggen dat ze deze persoon 
niet heeft geholpen, want hij heeft wel ontdekt dat er nog een onderliggend 
probleem is.  Het punt wat ze al vaak heeft aangehaald is, je moet erkennen 
waar je goed in bent. Op het moment dat je erachter komt dat iemand niet 
meer binnen jou specialiteit past, moet je iemand ook gewoon doorsturen.  
 

 

 Deelvraag 5: Wat is de toegevoegde waarden van een paard tijdens 
een coaching traject?      

19.  Wat is de toegevoegde waarden van een paard tijdens een coaching 
traject?        

 Reflecteren, oefenen, ontspannen, feedback,  
 

20.  Hoe heeft u dit ontdekt? Hoe bent u erbij gekomen dit te gaan doen?      

 Ze wilde het al altijd. Tijdens het afstuderen heeft ze hier onderzoek naar 
gedaan. Daarna heeft ze het onderwerp nooit meer losgelaten. 15 jaar geleden 
was het raar is GGZ land. Daarom is ze voor zichzelf begonnen. Later is ze dus 
door het veld weer gevraagd om het binnen de instelling op te gaan zetten.  
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 Deelvraag 6: Hoe kan het effect gemeten worden van coaching met 
paarden?       

21.  Hoe kijkt u na een coaching traject of het effect heeft?         

 Ze doet dit doormiddel van vragenlijsten. Hierbij kan zowel aan het kind als 
aan de omgeving worden gedacht. Hoe heeft het kind het ervaren, maar het is 
ook heel belangrijk om te kijken wat de omgeving heeft zien veranderen.  
 
Psychologen zijn vanaf januari verplicht om bij volwassenen een vragenlijst af 
te nemen na afloop van een traject.  
 

22.  Heeft u nog tips hoe de branche coaching met paarden in zijn algemeen 
kan groeien volgens u?       

 Als laatste is haar de vraag gesteld wat zij persoonlijk in de branche paarden 
coaching anders zou willen zien. Hier had ze een duidelijke visie over. Zij 
denkt dat de branche het meeste zou kunnen groeien door de verzamelnaam 
paardencoach te laten vallen.  Zij denkt dat mensen die vanuit de zelfde 
disciplines werken zich moeten verzamelen en op deze manier van elkaar 
kunnen leren. Je vergelijkt toch ook geen appels met peren. Ze werken wel 
allemaal met als extra middel het paard, maar dit kan onderverdeeld worden 
in veel verschillende groepen. Psychologen, natuurgeneeskundige, pedagogiek 
etc. Het lijkt haar wel goed om al deze verschillende disciplines af en toe 
samen te laten komen zodat ze elkaar wel kennen. Dit zorgt ervoor dat als je 
iemand in je praktijk hebt, die toch niet helemaal bij je past, je deze door 
kan sturen naar die persoon waar hij/zij volgens jou beter bij past.  
 
Volgens haar is er te veel competitie strijd in de branche. Het is goed om te 
weten wat andere doen, hier kun je veel van leren. Zij denkt dat het 
belangrijk is om te erkennen waar je goed in bent en niet te pretenderen dat 
alle paardencoaches het zelfde doen. Want dit doen ze namelijk niet.  
 

 
 
Ik wil Pollyana Kramer bedanken voor haar medewerking aan dit onderzoek.  
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Bijlage 3 

 

Het Dolhuys verslag 

 

 

 

 

 

 

 

Studenten: Kim Smeets, Iris Le Belle, Devika Nandoe en Gerdie van Kampen 
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Inleverdatum: 28-11-2013 

Docent: Marjolein van Giessen 

 

Wanneer? Met wie? Wat vond je het leukst, wat het minst leuk? (½ A4). 

 

Op dinsdag 1 januari zijn 

wij met ons leerteam 

naar het Dolhuys 

museum geweest. Voor 

dit bezoek aan het 

museum hadden wij er 

nog nooit van gehoord, 

dus waren we erg 

benieuwd wat we daar 

allemaal gingen zien. We 

kregen een plattegrond, zodat we precies konden volgen in welk gedeelte van het museum 

we waren. Aan het begin zagen we allemaal kasten en als we die open deden kregen we 

een verhaal van een persoon te horen. Die persoon had dan bijvoorbeeld een psychische 

stoornis gehad en hij of zij vertelde dan over zijn ervaringen en hoe hij of zij het beleefde. 

Ook kon je spullen, bijvoorbeeld foto’s, van hen zien in de kast. Dit gedeelte van het 

museum sprak ons erg aan, omdat je echte stemmen hoorde die over hun psychische 

stoornissen vertelden. Sommigen hadden bijvoorbeeld zelfmoordneigingen, dit is wel 

aangrijpend om te horen. De plekken die wij individueel het leukste vonden, vertellen we 

later in dit verslag meer over.  

 

Beschrijving van de verschillende fases in de psychiatrische zorg. Beschrijf per fase de 

belangrijkste uitgangspunten en behandelmethoden.  

Voor 1500: In de oudste tijden en de Middeleeuwen was het normaal dat gekken bij hun 

familie woonden. Er waren geen speciale voorzieningen voor hen. Wilde of agressieve 

‘dollen’ werden noodgedwongen aan de ketting gelegd of in een hok gestopt. De 

behandeling verschilde. Soms werden ze bijvoorbeeld door hun familie verzorgd en soms 

werden ze gepest, geslagen of zelfs verjaagd.  

 

Vanaf de Middeleeuwen: Er was een voorziening voor krankzinnigen: Het Dolhuis. Het 

bestond uit een klein aantal cellen voor gekken die niet meer te handhaven waren. De 
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familie of de buurt moest een verzoek indienen bij het stadsbestuur, die bepaalde of hij of 

zij een gevaar was voor zichzelf of voor anderen. Diegene zelf had niets in te brengen.  

 

Vanaf 1800: De mens moest zich ontdoen van de vooroordelen en bijgeloof en zich laten 

leiden voor de rede. Het vertrouwen in wetenschap en geneeskunde groeide. 

Krankzinnigheid was te genezen, in normale, landelijk gelegen gestichten, met veel rust en 

zo min mogelijk dwang. De dolhuizen werden gesloten of verbouwd.  

 

Vanaf 1970: Vanaf 1970 groeide de kritiek op het gesticht. Er mochten geen inrichtingen 

meer bijkomen. Het ideaal werd: vermaatschappelijking. Dat betekende dat psychiatrische 

patiënten niet meer opgeborgen moesten worden in bossen of duinen, maar zoveel 

mogelijk zelfstandig moesten gaan wonen met zorg dicht bij het huis. Toch is de inrichting 

niet verdwenen.  

 

Beschrijf één psychiatrische stoornis (zoals depressie of schizofrenie) en geef per fase 

aan hoe men tegen die stoornis aankeek. 

 

Schizofrenie: 

Voor 1500: Mensen met schizofrenie leefden vaak bij hun ouders en werden op straat als 

echte gekken behandeld. Ze werden erg gepest en niemand had medelijden met hen. Als 

ze niet bij familie terecht konden, moesten ze zich maar aansluiten bij de daklozen. Vanaf 

de  

 

Middeleeuwen: Vaak werd er gedacht dat mensen met schizofrenie erg gevaarlijk waren. 

Ze werden naar een gesticht gestuurd en daar werden ze in kleine cellen gestopt, omdat er 

naar hen werd gekeken alsof ze niet meer te handhaven waren. 

 

Vanaf 1800: De elektroshocktherapie was ontstaan rond 1950. Het idee daarachter was dat 

epilepsie en schizofrenie niet samen in één persoon konden bestaan. Een stroomshock 

wekte een epileptische aanval op, die de schizofrenie zou verjagen. Er zijn vele, 

verschillende patiënten geshockt. In 1905 kwam de ‘permanente badverpleging’ op komst, 

bedoeld om agressieve patiënten te kalmeren. Ze werden dagen, weken of zelfs maanden 

in lauwwarm water gelegd. Om ervoor te zorgen dat ze niet uit bad stapte, werd er een 

zeil of een plank op het bad aangebracht.  

 

Vanaf 1970: Door de komst van de psychose-onderdrukkende medicijnen verdween de 

badverpleging. Er werden steeds meer geneesmiddelen gebruikt, maar niet alle middelen 
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hielpen. De injectienaalden werden uitgevonden, waardoor ze nu ook medicijnen konden 

injecteren.  

 

 

Foto van jezelf met korte toelichting (wat is het? Waarom voor jou bijzonder?) 

op/naast/bij je favoriete plek/voorwerp in het museum het Dolhuys. 

 

Gerdie: 

Er waren twee plekken in het museum die mij het meest zijn bijgebleven. Het eerste was 

de kleine ruimte waar gekken in werden gestopt, zonder licht. Toen we daar binnen 

stonden met de deur dicht, kreeg ik erg medelijden met de mensen die daar zomaar in 

werden gestopt. Terwijl je daar stond kreeg je een verhaal van een mevrouw te horen die 

daar in heeft gezeten. Hieronder is een foto te zien dat ik in de kleine ruimte sta. Verder 

zijn we ook in een kamer geweest waar je filmpjes 

kon zien. We hebben een filmpje gezien over een 

vrouw met een postnatale depressie. Haar zoon 

zorgde voor haar baby en zij lag alleen maar in 

bed. Ik vond dit wel heel sneu om te zien.  
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Devika: 

Ik heb gekozen voor een foto bij een plaatje 

van de hersenen. Dit is mijn favoriete plek in 

het museum. Dit omdat ik de hersenen altijd 

een mooi orgaan gevonden heb. Iets dat niet 

de transplanteren valt zoals men bijvoorbeeld 

wel kan doen met de nieren of het hart. Een 

orgaan dat voor elk individu uniek is. Om te 

weten dat men vroeger de omvang van het 

hoofd als uitgangspunt nam voor een 

psychiatrische aandoening zorgde ervoor dat ik 

mij afvroeg wat voor een psychiatrische 

aandoening ik zou hebben in die tijd, naar 

aanleiding van de omvang van mijn hoofd. Op 

filmpjes was te zien hoe een persoon met een 

psychisch aandoening op verschillende 

manieren godsdienstig van bijvoorbeeld angst af geholpen werd. Het branden van 

bijvoorbeeld de koran boven het lichaam van een patiënt of het gebruik van verschillende 

geuren in Afrika. Men dacht destijds dat dat soort methodes invloed hebben op een 

probleem in de hersenen. En gek genoeg werden sommige patiënten er echt rustig van, 

terwijl patiënten nu in deze tijd eerder een antidepressiva zou krijgen.     

Kim: 

Tijden de excursie kwamen we in een zaal uit waar 

allemaal poppen stonden. Op het eerste gezicht vond ik 

dit er al heel indrukwekkend uitzien. Toen ik beter ging 

kijken waren dit allemaal poppen die de ziekte  van 

mensen uitbeelden. De poppen waren door de mensen 

zelf gemaakt. Het meest indrukwekkend vond ik de pop 

die op de foto te zien is. Bij deze pop hoort het 

volgende verhaal.  
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Tijdens een opname begon Jacquelien poppen te maken – symbolen 

voor de verschillende personen in haar hoofd. Deze pop, Visvrouw, 

verbeeldt hoe ze zich voelde door het misbruik in het verleden: 

sterk geseksualiseerd en tegelijkertijd koud als een vis. Tot haar 

dertigste dacht Jacquelien dat ze het voor elkaar had. Toen viel ze 

uit elkaar. Een dissociatieve stoornis, volgens de psychiater – 

vroeger een meervoudige-persoonlijkhiedsstoornis geheten. 

Tijdens tien jaar psychiatrie leerde Jacquelien dat er al veel langer 

iets mis zat. Haar ziekte koste veel: haar baan, haar huwelijk, het 

contact met haar zoon. Toch indt ze het leven mooi. Creativiteit is 

een nieuwe levensvervulling geworden.  

Ik vond het heel mooi om te zien, dat iemand die zoveel mee heeft 

gemaakt toch een positief doel in haar leven vind en hier ook 

gewoon mee verder gaat. Hier kunnen veel mensen een voorbeeld aan nemen.  

Iris: 

Een van de meest indrukwekkendste 

‘kamers’ van het Dolhuys waren de 

dolcellen. Deze werden in de zestiende 

eeuw gebruikt om agressieve en lastige 

‘gekken’ in op te sluiten. Toen ik daar 

met mijn leerteam naar binnen ging en 

de deur dicht deed, zag je geen hand 

voor ogen meer. Er zat wel een luikje 

boven de deur die voor een klein beetje 

licht en voor lucht zorgde. Maar het 

licht dat er doorheen kwam was 

eigenlijk niet noemenswaardig. Ik kan 

me heel goed voorstellen dat de 

mensen die opgesloten werden in zo’n 

dolcel, als ze al niet ‘gek’ waren, dat 

wel werden door hun verblijf in dat 

kleine, donkere hok. De cellen zijn me 

verder bijgebleven omdat ik me 

daardoor realiseerde hoever we eigenlijk ondertussen al gekomen zijn in de 

gezondheidszorg. Natuurlijk is deze nog lang niet ideaal, maar we zijn in ieder geval wel al 

zo ver dat we mensen met een geestelijk probleem niet meer in een kleine, koude en 

donkere cel opsluiten. We zijn een stuk mensvriendelijker geworden sinds die tijd.  
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Bijlage 4 

Uitwerking lezing 1  
 

1. In welk veld is degene die de lezing houdt werkzaam?  

In de ochtend is hij aardrijkskunde docent op een school in Almeren. In de middag vertelt 

hij aan docenten hoe ze het beste les kunnen geven. Hoe kan een leraar het beste zijn 

docenten beïnvloeden. Verder heeft hij een boek geschreven. De titel hiervan is: Hoe geef 

je goed les.  

2. Wat is je het meeste bijgebleven in de lezing? 

Op gegeven moment begon hij te  vertellen, dat elke leerling het recht geeft om tenminste 

één docent weg te pesten. Dit is vormend voor mensen, het ziet wat je iemand aan kan 

doen. Het eerste wat toen bij mij opkwam was: dan heb ik wel lang nodig gehad om te 

zien wat ik iemand aan kan doen. Ik heb heel veel leraren weg gepest. Heel veel 

voorbeelden uit de lezing waren dus ook heel herkenbaar voor mij.   

Verder zijn de volgende voorbeelden me erg bijgebleven:  

- Een politieagent houdt een vrouw aan. Hij zegt; “u heeft te hard gereden, mag ik 

uw rijbewijs. Het antwoord van de  vrouw is; “nee”. Politieagent; “mag ik dan uw 

kentekenbewijs”. Vrouw; “nee”. De vrouw zal de politieagent de schuld geven van 

wat er is gebeurt.   

In het andere geval, houd de politieagent een vrouw aan. Hij zegt; “dag mevrouw, 

mijn naam is…… mag ik uw rijbewijs even. De vrouw zal haar rijbewijs geven. 

Vervolgens geeft de politieagent aan waarom hij haar heeft aangehouden en dat 

haar rijbewijs wordt ingevorderd.  

- Vroeger had de MC alleen maar small en large friet. Iedereen koos voor de small 

omdat large wel erg groot was. Tegenwoordig is large medium geworden. Mensen 

zullen nu sneller voor medium kiezen omdat dit niet de grootste is.  

 

3. Welke relatie heeft dit met je latere beroep of wat ga je ermee doen?  

De opleiding die ik volg is management in de zorg. Bijna op het einde van de lezing kwam 

een stukje naar voren over een leidinggevende. Hierbij werd gezegd: een leidinggevende 

moet je op een bepaalde manier benaderen. De ondergeschikte moet de leidinggevende 

geen mededeling doen. Hij moet de leidinggevende het idee geven dat hij mee mag 

denken over iets.  

Hierbij moest ik meteen denken aan hoe ik dit later zou doen als ik leidinggevende ben. Ik 

denk doordat ik dit nu weet, dat ik wel anders tegenover de mening van werknemers zal 

staan.  
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Ook kan ik de punten van gedragsverandering gebruiken in mijn vak. Op het moment dat ik 

graag wil dat een persoon of team zich anders opstelt tegenover een bepaalde situatie, 

kan ik de punten toepassen die we tijdens de lezing hebben geleed. Door deze toe te 

passen zal ik de persoon of het team kunnen beïnvloeden.  

4. De drie vragen die je van tevoren hebt bedacht en de antwoorden daarop uit de 

lezing.  

 

- Hoe kan een leraar voorkomen dat een één op één situatie escaleert naar een 

discussie met de hele klas?  

Dit kan voorkomen worden door een één situatie te creëren. Hierdoor krijgen de 

andere leerlingen het niet mee en kan het probleem toch opgelost worden.   

 

- Welke stappen zijn er nodig om gedrag te veranderen?  

Dit bestaat uit 3 stappen. De eerste stap is: bied structuur. Zorg dat er regels zijn. 

Dit zorgt voor voorspelbaarheid, zekerheid en rust.  

Stap twee: steun elkaar. Dit geldt zowel op school als tijdens de opvoeding. Als 

ouders op een lijn liggen, snappen de kinderen waar ze aan toe zijn. Dit geldt ook 

voor school. Als docenten op een lijn liggen, weten de kinderen waar ze aan toe 

zijn.  

Stap drie: hou vol en haaf hand. Dit is nog de belangrijkste. Zorg dat je als je 

eenmaal op de goede weg bent dit ook volhoudt.  

 

- Hoe kan tijdens een presentatie een groep beïnvloeden dat ze naar je blijven 

luisteren?  

Het enige duidelijke antwoord hierop was, wees jezelf als je voor een groep staat. 

Je kan hier wel nog meer op inspelen door je non-verbale communicatie te 

gebruiken.  
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Bijlage 5 

Uitwerking lezing 2 
 

1. In welk veld is degene die de lezing houdt werkzaam?  

Rob Groen is bijna 60 jaar oud en woont in Amsterdam. Hij heeft klinische 
kinderpsychologie gestudeerd. Op het moment dat hij afgestudeerd was kon hij geen werk 
vinden. Daardoor is hij in het bedrijfsleven gerold. Sinds 1980 heeft hij zijn eigen bureau 
genaamd CMB. Het doel van CMB is psychologie bruikbaar maken voor managers en 
teamleden. Het favoriete model van CMB is Belbin.  
 

2. Wat is je het meeste bijgebleven in de lezing? 

Nou, ik zal heel eerlijk zijn bij dit punt. Het gene wat mij het meeste bij is gebleven is het 

moment dat we te horen kregen waar dit over zou gaan. Het model van Belbin. Dit model 

worden we op mijn opleiding dood mee gegooid en ik had er helemaal geen zin in.  

Maar tijdens de lezing zijn me toch meer dingen duidelijk geworden. Waarom is het 

belangrijk dat er verschillende rollen in een team zitten en wat kunnen deze dan 

toevoegen. Uiteindelijk vond ik het toch niet zo erg als ik had gedacht.  

 

3. Welke relatie heeft dit met je latere beroep of wat ga je ermee doen?  

In mijn opleiding Management in de Zorg komt dit model veel terug. Aan het einde van een 

project moeten we de groepsleden altijd omschrijven aan de hand van het model van 

Belbin.  

Toch is het niet mijn model. Ik geloof meteen dat het werkt, en dat er een kern van 

waarheid in zit, anders bestond het niet. Maar ik word niet uitgedaagd door het model. Ik 

voel me niet gebonden met dit model.  

Misschien dat als ik ooit echt in het werkveld aan het werk ben dat ik me meer kan gaan 

vinden in dit model. Maar op het moment kan ik me dit nog niet voorstellen.  

De reden dat ik dit zo voel zal wel zijn dat ik een bedrijfsman ben. Ik doe liever. Ik snap 

gewoon niet hoe ik dit toe kan passen.  
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4. De drie vragen die je van tevoren hebt bedacht en de antwoorden daarop uit de 

lezing.  

- Welk model gebruikt CMB  

CMB werkt met het model van Belbin. Dit model beweegt zich tussen karakters, 

persoonlijkheid, sociale psychologie en organisatiepsychologie. Het raakt al deze vlakken. 

Belbin is de psychologie van de diversiteit. Je wil laten zien dat juist het feit dat mensen 

verschillend zijn leuk en waardevol is. Juist het feit dat iedereen anders is maakt het leuk 

om samen te werken.  

In 1980 heeft Rob Belbin zelf ontmoet. Omdat het op het kantoor niet druk was las hij een 

artikel over Belbin. Uit nieuwsgierigheid schreef hij hem een brief. Hij had het niet 

verwacht, maar hij kreeg een brief terug waarin hij werd uitgenodigd. Na dit gesprek heeft 

hij Belbin naar Nederland gehaald. Hij geeft nu trainingen aan heel uiteenlopende 

doelgroepen. Als het maar teams zijn.   

- Hoe is dit model ontstaan?  

Miscommunicatie is het grootste probleem op de wereld. Belbin heeft zijn hele leven naar 
teams gekeken. Al deze onderzoeken hebben geleid tot het model van teamrollen van 
Belbin.  
 

- Bezit je altijd maar 1 rol of kun je ook meerdere rollen bezitten?  

Filosofie van Belbin.  
Als je werkt in een team vervul je 3 verschillende rollen.  
Professionele rol  

- De expert  
Organisatorische rol  

- De positie  
Deze samen zijn je functionele rol.  
Dan is er nog een derde rol de karakter rol.  

- De team rol  
Alle drie de rollen hebben hun eigen arrogantie.  
 
Belbin heeft er een kunst van gemaakt om met karakter rollen te spelen. Hij heeft hieruit 
teamrollen ontworpen. Er zijn 9 teamrollen ontworpen. Elke rol voegt iets toe aan een 
team. Als je er een mist dan mis je ook echt iets.  
Iedere persoon heeft 2 of 3 rollen waar je je thuis in voelt 
 

- Hoe zien de verschillende rollen van het model eruit?  

Uitvoerder  nuchter, ordelijk en taakgericht. Harde werker, met een groot praktisch 

inzicht en organisatietalent. Betrouwbaar, plichtgetrouw, gaat op zeker. Is daarnaast soms 

niet flexibel, voorspelbaar en behouden.  

Brononderzoeker  Extravert, enthousiast en avontuurlijk. De netwerker, die makkelijk 
contacten legt en onderhoudt en altijd op zoek is naar nieuwe kansen en mogelijkheden. 
Zijn zwakten zijn: snel verveeld, verliest belangstelling als het eerste enthousiasme is 
weggeëbd, nonchalant met betrekking tot details. 
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Plant  Solistisch, rijk aan verbeelding en fantasie. Een creatieve denker en vrije geest, 
die met originele invallen en oplossingen komt en buiten de gebaande paden treedt. 
Is sterk op innerlijke denkwereld gericht en kan daardoor verstrooid en afwezig lijken en 
het contact met de wereld verliezen. Trekt zich weinig aan van protocol en conventies. 
 
 
Monitor  Verstandig, bedachtzaam en kritisch. Koel en objectief, die over veel kennis 
beschikt, alle voors en tegens in kaart wil brengen en beslissingen zorgvuldig wil afwegen. 
Soms te voorzichtig en afwachtend. Door zijn kritische zin en relativerend vermogen 
weinig inspirerend en weinig in staat anderen te motiveren. 
 
Vormer  Extravert en dynamisch, gepassioneerd en wilskrachtig. Sterke drang om te 
presteren, zoekt de uitdaging, gaat tot het uiterste en weet mensen in beweging te 
krijgen. 
Is ongeduldig en kan driftig reageren als hij wordt tegengewerkt. Heeft de neiging anderen 
te provoceren en gevoelens te kwetsen. 
 
Coördinator  De natuurlijke coördinator, die de procedures aangeeft, bedoelingen 
verheldert en samenvat wat iedereen wil. Heeft een goede antenne voor de talenten van 
anderen. 
Zet graag anderen aan het werk en kan goed werk delegeren, ook het eigen werk. Kan een 
beetje manipulatief zijn in de poging alle neuzen één kant op te krijgen. 
 
Afronder  Nauwgezet, zorgzaam en zorgvuldig. Voelt aan wat er mis kan gaan, bewaakt 
de kwaliteit en de veiligheid en kan goed dingen afmaken. De perfectionist en piet precies. 
Kan overbezorgd zijn en zich druk maken over de kleinste dingen, kan moeilijk iets uit 
handen geven. 
 
Groepswerker  Behulpzaam en attent, gericht op het scheppen van sfeer en het zoeken 
van de onderlinge verbinding. Bezit tact en diplomatie en kan met iedereen overweg. 
Kan te meegaand zijn, kan moeilijk uit de weg met conflicten en kan daardoor in kritieke 
momenten moeilijk een beslissing nemen. 
 
Specialist  De toegewijde vakman. Een stille eenling, die zich in een team niet zo thuis 
voelt, en zijn bijdrage levert door veel te weten van een doorgaans beperkt vakgebied. 
Waagt zich niet gauw buiten het eigen vakgebied en is weinig geïnteresseerd in de 
complementaire bijdragen van anderen. 
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Bijlage 6  

Lezing 3  
1. In welk veld is degene die de lezing houdt werkzaam?  

Adriaan C.H. Schouten. Hij is Universitair docent en behandelaar klinische psychologie 

seksuologie Onderzoeker thema seksualiteit in intercultureel perspectief.  

2. Wat is je het meeste bijgebleven in de lezing? 

Het stuk over de kerststress. De meeste mensen denken er in eerste instantie geen last van 

te hebben, maar op het moment dat ik voorbij zag komen wat het was kreeg ik ineens van 

die herkenning momenten.  

3. Welke relatie heeft dit met je latere beroep of wat ga je ermee doen?  

Ik denk dat deze lezing op geen vlak betrekking had tot mijn latere beroep. Maar dat wil 

niet zeggen dat ik het niet interessant vond.  

4. De drie vragen die je van tevoren hebt bedacht en de antwoorden daarop uit de 

lezing.  

Welke soorten klachten zijn er: 
Er zijn 2 soorten klachten:  

- Klinische problemen. Ontstaan een keer in je leven. Goed behandelbaar en duren 
kort.  

- Persoonlijkheidsstoornissen. Borderline, narcistische persoon. Deze ontstaan vroeg 
in je leven. Er gebeuren ongewenste dingen waardoor je persoonlijkheidsstructuur 
word aangepast. Blijft je hele leven bij je. Ze hebben er zelf niet veel last van 
maar vooral hun omgeving heeft er problemen mee.  

- Een combinatie van beiden. 
 

Iemand met een persoonlijkheidsstoornis komt niet snel bij een psycholoog. Dit omdat ze 
zelf geen probleem ervaren. Vaak komen ze met een klinisch probleem bij je of worden ze 
gedwongen door derden.  
 

Wat is seizoensgebonden problematiek:  
(kerst) stress  
Depressie  
Relatieproblematiek  
Eenzaamheid 
Jaarwisseling (terugblik / vooruitblik)  
Financiële problematiek  
Fysieke problematiek (voeding / genotsmiddelen)  
 
Welke seksproblemen zijn er:  

- Seksuele dysfuncties  
- Seksuele pijnstoornissen 
- Parafilieen  
- Genderidentiteitsstoornissen  
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Bijlage 7 

Toen we de opdracht te horen kregen vond ik het heel moeilijk wat ik moest kiezen. Toch 

kwam dit onderwerp al snel naar boven, maar het leek mij dom om iets te doen wat zo 

anders was als de meeste hebben. Toch heb ik er uiteindelijk voor gekozen omdat het mij 

interessant leek en ik moest het verslag maken.  

En maar goed dat ik heb gekozen wat ik leuk vond. Daardoor ben ik er al heel snel flink 

mee aan de slag gegaan. Als eerste ben ik Carin Camp gaan benaderen. Zij woont bij mij in 

de buurt en zij coacht kinderen die gepest worden. het leek mij leuk om het voor een 

‘echt’ iemand te schrijven en niet voor een fictieve doelgroep. Carin nodigde tijdens ons 

eerste gesprek ook Margreet Noordanus uit. Zij wist ook veel van coachen met paarden en 

zij is heel goed in Nederlands. Dit was erg handig om dat ik zelf hier niet zo goed in ben. 

Zij heeft uiteindelijk dus ook alles voor mij nagekeken.  

Vervolgens ben ik een planning gaan maken wat ik wanneer af wilde hebben. Ben coaches 

hier in de buurt gaan zoeken waar ik mee in gesprek ben gegaan en ben de bieb leeg gaan 

plunderen met alle boeken die maar met het onderwerp te maken hadden. Langzaam maar 

zeker kwam er al vrij snel van alles op papier te staan. Mijn streven was om één week voor 

de kerst vakantie alles af te hebben. Zodat ik het op kon sturen naar Margreet zodat zij 

nog ruim de tijd had om alles op haar gemak na te kijken. Dit is me uiteindelijk niet 

helemaal gelukt. Uiteindelijk had ik het de laatste zaterdag voor de vakantie allemaal af.  

Ik heb van dit verslag weer ontzettend veel geleerd over plannen, contacten leggen met 

vreemde en spelling. Plannen vind ik heel belangrijk en toch is dit een punt waar je altijd 

in bij kan blijven leren. Daarnaast vind ik het vaak eng om met vreemde contact te maken. 

Toch heb ik me tijdens dit verslag verschillende keren uitgedaagd om naar vreemde 

mensen te gaan voor een gesprek. En dan het punt spelling. Ik heb dyslexie dus dit zal 

altijd een moeilijk punt blijven. Maar ook dit keer heb ik weer veel bijgeleerd.  

Vanuit school vond ik de begeleiding helemaal prima. We hebben maar een paar lessen 

gehad en dus eigenlijk niet zo heel veel begeleiding. Maar daardoor was het volledig je 

eigen verantwoordelijkheid en bleek dus ook al snel welke studenten het voor zichzelf wel 

goed hadden ingepland en welke niet. Ik vond het fijn om gewoon los gelaten te worden en 

op je eigen tempo te kunnen werken.  

Als laatste wil ik hier nog aan toevoegen. Doordat Carin Camp en Margreet Noordanus mij 

samen hebben geholpen zijn ze nu samen ook een uitdaging aangegaan. Bij de gemeente 

Roermond komt dit jaar geld vrij voor kinderen die gepest worden. Carin en Margreet 

willen proberen dit naar hun toe te halen zodat zij binnen de gemeente samen de coaching 

trajecten gaan geven aan kinderen die gepest worden. Zij waren zo tevreden over mijn 

verslag dat ze hier mijn verslag in mee willen nemen om dit voor elkaar te gaan krijgen.  
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Bijlage 8 

Feedback voor: Kim Smeets 

Feedback door: Iris Le Belle  

Tops: 

Je hebt een ontzettend boeiend onderwerp uitgekozen. Zelf heb ik er nog nooit over 

nagedacht dat paarden konden helpen bij gepeste kinderen. Door jouw stuk heb ik de 

relevantie ervan ingezien.  

Je stuk is helder geschreven en op iedere deelvraag geef je een duidelijk antwoord. Hierbij 

maak je gebruik van literatuur en interviews. Dit maakt dat je antwoorden goed 

onderbouwd zijn.  

Ieder hoofdstuk is duidelijk en begrijpelijk, ook als je niets van coaching en/of coaching 

met paarden af weet.  

Aan het begin van ieder hoofdstuk geef je een korte inleiding (het zwartgedrukte 

gedeelte). Persoonlijk vond ik dit heel erg prettig. Daardoor wist ik precies wat je wilde 

laten zien met het hoofdstuk en wist ik waar ik aan toe was tijdens het lezen.  

Tips: 

Binnen je inleiding mis ik een aantal punten uit de criteria.  

Inleiding: Een pakkende introductie van het onderwerp, jouw persoonlijke relevantie van 
het onderwerp, ambitieuze, helder omschreven en goed afgebakende hoofdvraag en 
logisch opgebouwde,  concreet geformuleerde deelvragen, jouw aanpak en werkwijze 
(literatuuronderzoek en interviews).   

 

Je hoofdvraag en deelvragen vermeld je goed in je inleiding. De pakkende introductie, 

persoonlijke relevantie en je aanpak en werkwijze heb ik er minder duidelijk in terug 

gevonden. Ik denk dat door deze punten in je inleiding toe te voegen je de lezer ook 

duidelijkheid geeft over jouw kijk op het stuk en het onderwerp. Je hebt met een reden 

voor dit onderwerp gekozen, persoonlijk zou ik het leuk vinden om terug te lezen waarom 

je het onderwerp koos en waarom het je aanspreekt. Dit kan ook onderdeel zijn van de 

pakkende introductie. Het toelichten van je aanpak en werkwijze is denk ik goed omdat de 

lezer, en ik, je gedachtegang beter kan volgen. Je stuk ziet er goed uit, maar ik weet nog 

niet hoe het tot stand is gekomen.  

Vormgeving: let op dat je vraagtekens zet aan het einde van een vragende zin en dat je 

zinnen die ‘gezegd’ worden, tussen aanhalingstekens plaatst.  

Ook zou ik je als tip willen meegeven om de mensen die je gebruikt hebt voor je research 

even toe te lichten. Dan weet de lezer precies wie wie is en waarvoor je ze hebt 

geraadpleegd. Bij mij was daar hier en daar wat verwarring over. Soms dan kwam er een 

naam langs en dan wist ik niet precies meer wie die persoon was en wat hij/zij deed in het 
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dagelijks leven. Daardoor kon ik de naam die je gebruikte niet goed plaatsen tijdens het 

lezen van je stuk en kon ik daarbij ook minder goed zien waarom je deze persoon 

gebruikte om een deelvraag toe te lichten. Aan het einde heb je een van de personen wel 

helemaal uitgewerkt. 

 

Als laatste tip: ik mis de reflectie in je stuk: 

Reflectie 
(bijlage) 

Een overzicht van je leerervaringen en belangrijke gebeurtenissen, wat je 
werkzaamheden waren en hoe je te werk bent gegaan (proces en 
resultaat), wat je eigen sterke punten en je verbeterpunten zijn, welke 
leervragen zijn voortgekomen uit de werkveldoriëntatie en  
jouw tips voor de begeleiding vanuit de opleiding. 

 

Overig: 

Hieronder staan een paar punten die ik niet onder tips of tops kwijt kon. Kijk er even naar 

en misschien kun je er iets mee. Sommige punten zijn vragen waarvan ik het antwoord niet 

weet. 

Een van je deelvragen gaat over methoden. Toen ik het ging lezen dacht ik dat je met 

‘methoden’ dingen als ‘RAS’ (die je daar uitwerkt) en ‘no blaime’ bedoelde. Ik was 

daardoor even verbaasd toen er ook een stuk over de rol van de ouders ging. Achteraf snap 

ik je keuze wel. Ik vind het gedeelte over de rol van de ouders heel erg goed, duidelijk en 

eerlijk beschreven. Ik vroeg me tijdens het lezen alleen af of het onder de juiste deelvraag 

stond. Nogmaals, achteraf snap ik je keuze. Je hoeft hier niks mee te doen, ik wilde het je 

alleen even meegeven.  

Ik vroeg me verder af of het verslag van het Dolhuys en je verlagen over de lezingen in dit 

verslag horen? Ik weet het niet, al dacht ik van niet.  

In je verslag staan een aantal literatuurverwijzingen. Soms zet je hier een boek bij, en 

soms staat er alleen de naam van de schrijver met een jaartal. Heb je dit expres gedaan?  

Verder heb je soms citaten in je stuk. Moet daar ook een boek en paginanummer bij, of 

hoeft dat niet? Omdat ik dit niet weet kan ik ook niet zeggen of je dit goed hebt gedaan of 

niet. Mocht jij wel weten hoe dit werkt kun je het lekker laten staan.  

 

 


