
Van ons wordt gevraagd om op een ander niveau te werken met kinderen. Waardoor wij, 
als begeleiders, docenten, familie en ouders op een creatieve manier ‘aangezet’ worden. 
Het hele systeem rondom deze kinderen vraagt om een andere aanpak en begeleiding op 
de ‘diepere’ lagen van het kind zijn. Vaak zijn deze kinderen erg gevoelig en ‘pikken’ ze 
van alles op. 

Tijdens deze module worden paarden ingezet. Zij nodigen jou als begeleider uit om die 
verdieping op te zoeken. Deze verdieping, kan je direct toepassen tijdens het werken met 
kinderen en het gezin waarin ze leven. Het maakt daarbij niet uit welke middel of methode 
jij inzet als begeleider. Hierbij gaat het om jou en het werk wat je doet voor kinderen die 
aan de basis van hun leven staan.

Tijdens deze zesdaagse module ondersteun ik je om op zoek te gaan naar je eigen 
wijsheid, zodat je dit direct in kan zetten in de praktijk. Hierbij wordt er met intervisie 
groepen gewerkt.

Deze unieke zesdaagse module is speciaal ontwikkeld voor begeleiders die met  
kinderen werken. Begeleiders die weten hoe belangrijk ‘Nieuwetijds’ kinderen zijn en 
kinderen van deze tijd.

De wijsheid van een kind

Warme groet,  M a r j o l i j n

www.vandierencoaching.nl



Mijn missie is om mensen te ondersteunen, groot en klein. Om samen 
met mijn paarden aan het begin van hun leven een goede start en 
stevige basis te geven.
Zelf ben ik moeder van twee hooggevoelige kinderen en begeleid ik 
onder andere kinderen en gezinnen met mijn paarden.

www.vandierencoaching.nl

Dag 1:  Voorbij de woorden 
 Hoe communiceer je met een kind? 
 Leren luisteren en voelen op een andere manier. 

  
Dag 2:   Je eigen innerlijke kind

 
Dag 3:   Wat is er nodig tijdens een sessie? 
 Wat kan je als begeleider inzetten?

  
Dag 4:   Jouw lichaam als instrument. 
 Waar kan jouw lichaam als instrument voor dienen? 

Dag 5:   Kinderen in een groep 
 Hoe kan je werken met een groep kinderen?

  
Dag 6:   Gezins opstelling

Voor meer informatie over de inhoud van deze module, 
neem vrijblijvend contact met me op.
    

Over mij

Programma
Marjolijn van Dieren

Kosten programma: 
€ 1.750,00 exclusief btw.

Lunch wordt door de groep 
verzorgd.
Koffie/thee en wat lekkers 
wordt verzorgd door 
Marjolijn van Dieren.

Voor meer informatie en om 
je aan te melden bel of mail:  
vandierencoaching@ 
outlook.com
06-19649931

Minimaal aantal  
deelnemers: vijf 
Maximaal aantal 
deelnemers: tien

- OP EEN PLEK IN  
DE NATUUR WAAR 
RUST EN RUIMTE IS - 


