
Kindercoaching & begeleiding 
met dieren en de natuur

Voor kinderen en jongeren. Ervaren, 
beleven, spelen en ontspannen door 
activiteiten in de buitenlucht en met de 
dieren. Leren door te doen.



Leren met de hulp van dieren en de natuur
Deze brochure gaat over kindercoaching & 
pedagogische begeleiding met de hulp van dieren 
en de natuur. Uit onderzoek blijkt dat dieren en 
de natuur een positieve en zelfs helende invloed 
hebben op het welzijn van mensen. Bij Leerdier 
zijn er voor kinderen vanaf 10 jaar, verschillende 
mogelijkheden om gecoacht en begeleid te 
worden met de hulp van dieren. Er wordt gewerkt 
met paarden, honden en kinderboerderijdieren. 
Daarnaast worden er verschillende vormen van 
‘leren in de natuur’ aangeboden.

Waarom een programma met dieren?
Leren met dieren is een interactieve manier van 
kindercoaching & pedagogische begeleiding, 
waarbij het dier wordt ingezet voor kinderen en 
jongeren die ondersteuning nodig hebben bij hun 
ontwikkeling. Het werken met dieren biedt de 
mogelijkheid om te leren door te doen. Tijdens 
de interactie met de dieren komen zaken, die 
kinderen in het dagelijks leven tegenkomen op 
een natuurlijke manier aan de orde. Een dier 
laat kinderen ervaren of iets wel of niet werkt. 
Tegelijkertijd biedt het dier het kind steun door 
het zonder kritiek te accepteren en genegenheid 
te geven. Door de directe feedback van het dier 
kan het kind op een veilige manier oefenen met 
verandering van gedrag. 

Succeservaringen die opgedaan worden dragen 
bij aan het zelfvertrouwen en een positief gevoel. 
Een dier motiveert kinderen om sociaal contact 
aan te gaan en om samen te werken. Vanuit 
spel, plezier en ontspanning wordt er door het 
kind ervaringsgericht geleerd. Door de invloed 
van de natuurlijke omgeving en het contact met 

dieren komen kinderen veelal tot rust en ontstaat 
er ruimte voor ontwikkeling. De interactie met 
het dier biedt het kind de mogelijkheid om te 
ontdekken wie hij is, wat hij wil en geeft inzicht 
in het eigen gedrag.

Het werken met dieren biedt veel mogelijkheden 
om kinderen op een speelse wijze pedagogisch 
te begeleiden bij problemen op verschillende 
terreinen.

Paarden
Tijdens het coachen en begeleiden kan er 
gewerkt worden met verschillende paarden. 
Deze verschillen in grootte, ras, leeftijd en 
karakter. De paarden zijn goed opgevoed, 
maar er wordt niet gewerkt met aangeleerd 
gedrag. De paarden mogen gewoon paard zijn. 
Het welzijn van de paarden waarmee gecoacht 
wordt is belangrijk, daarom worden de paarden 
zo natuurlijk mogelijk gehouden. Ze leven in 
een sociale groep en staan zoveel mogelijk in 
de wei. Ervaring met paarden is niet nodig. De 
activiteiten vinden meestal naast het paard 
plaats, in sommige gevallen wordt er ook op het 
paard gezeten. 

Honden
Meestal wordt er door de kinderen gewerkt 
met Gipsy. Gipsy is een kleine, actieve hond. 
Gipsy heeft een lief karakter, is nieuwsgierig 
en heel vriendelijk naar mensen. Hij is gek op 
kinderen en vindt het heerlijk om samen met 
hen spelletjes te doen. Soms wordt er gewerkt 
met andere honden. Indien gewenst is het, na 
overleg, mogelijk om het kind met diens eigen 
hond te begeleiden.



Kinderboerderijdieren
In het programma ‘Met dieren leuker leven’ 
wordt er gewerkt met kinderboerderijdieren. 
Het programma is ontwikkeld voor kinderen met 
Down syndroom en kinderen met autisme (ASS) 
in de leeftijd van 8 tot 14 jaar. Kijk voor meer 
informatie over dit programma op de website: 
www.leerdier.nl/projecten.

Leren in de natuur
Uit onderzoek blijkt dat natuur goed is voor 
kinderen. Pedagogische begeleiding in de natuur 
is ervaringsgericht leren vanuit je hart, hoofd 
en met je hele lijf. Recent onderzoek heeft 
het belang van bewegen aangetoond. Door 
te bewegen ontwikkelen kinderen niet alleen 
hun motoriek, maar wordt ook het geheugen 
gestimuleerd en wordt kennis beter onthouden. 
Contact met de natuur voedt het vermogen van 
het kind tot creativiteit, fantasie, spel, avontuur 
en communicatie. Voor kinderen is contact met 
de natuur belangrijk, omdat die al hun zintuigen 
prikkelt en hen uitdaagt tot ‘verkennen’. 
Spelenderwijs ontdekken ze de wereld om hen 
heen.

Werkwijze
De individuele begeleidingstrajecten met dieren 
bij Leerdier zijn niet gericht op behandeling, 
maar op begeleiding. De begeleiding is gebaseerd 
op verschillende methodieken, waaronder 
Gestalttherapie en wordt afgestemd op de 
behoeften en wensen van het kind. De focus ligt 
hierbij op diens mogelijkheden en talenten. Er is 
geen goed of fout. 

Er wordt tijdens de sessies uitgegaan van de
mogelijkheden van het kind. Door de coach/
pedagoog worden geen kant en klare oplossingen 
aangereikt. De dieren hebben allemaal hun 
eigen kwaliteiten en levenservaring. Deze 
brengen zij mee in de interactie met mensen. 
Tijdens de interactie met het dier en het doen 
van eenvoudige oefeningen leert het kind 
om zelf eigen oplossingen te vinden voor 
mogelijke problemen of belemmeringen.

De coaching & begeleiding is erop gericht om het 
kind met de hulp van de dieren en de natuurlijke 
omgeving te stimuleren in sociaal-emotionele, 
motorische en/of cognitieve ontwikkeling. 

Voorbeelden hiervan zijn:
• Zich vrij leren uiten. 
• Leren omgaan met ervaringen uit het 

dagelijks leven.
• Vergroten/bevorderen van zelfredzaamheid.
• Eigen mogelijkheden en behoeften ontdekken. 
• Zelfinzicht en zelfvertrouwen ontwikkelen.
• Bewust leren keuzes maken.
• Leren omgaan met regels, grenzen en vrij-

heden.
• Motorische vaardigheden ontwikkelen.



Verschil kindercoaching & pedagogische 
begeleiding
Bij kindercoaching zijn de trajecten vaak kort 
en wordt er veelal in een aantal sessies gewerkt 
aan specifieke leerdoelen of thema’s zoals: 
het ontwikkelen van sociale vaardigheden, 
weerbaarheid, faalangst en het ontdekken van 
eigen mogelijkheden.

Bij pedagogische begeleiding is er meestal 
sprake van langere trajecten waarbij er stap 
voor stap gewerkt wordt aan leerdoelen. Hierbij 
gaat het vaak om het verbeteren of aanleren van 
levensvaardigheden e/o het om leren gaan met 
stoornissen. Dit gaat stap voor stap en kan niet 
worden overhaast. 

Hoe verloopt een 1e sessie?
Voorafgaand aan de eerste sessie vullen de ouders 
en het kind een intakeformulier in. Tijdens de 
eerste sessie volgt er een kennismaking met het 
kind en zijn/haar ouder(s). Hierbij worden aan 
de hand van het intakeformulier de wederzijdse 
verwachtingen besproken en uitleg gegeven. 
Ook is er ruimte voor het stellen van vragen. 
Wanneer het kind hiervoor open staat, kan ook 
een eventuele coachvraag of leerdoel besproken 
worden. Ook worden er afspraken gemaakt over 
de officiële evaluatiemomenten.

Daarna gaan we naar de dieren. Samen met het  
kind en de ouder(s) spreken we een tijdstip af 
wanneer ze hun kind weer op komen halen. Voor 
een kind is het vaak prettiger wanneer de ouder(s) 
niet gedurende de hele sessie aanwezig zijn. Bij 
de eerste sessie zijn de ouder(s) meestal wel 
wat langer aanwezig. De ervaring leert dat zodra 
het kind kennisgemaakt heeft met de dieren, 
eventuele spanning bij het kind weg is. In de 
meeste gevallen kunnen de ouder(s) dan met een 
gerust hart vertrekken. 

Hoe lang duurt het?
Het coachen duurt 1,5 uur inclusief de nabespreking. 
Het aantal sessies en de tijd tussen de sessies is 
per kind verschillend en wordt in overleg gepland. 

Kleding
Het is verstandig om tijdens de sessie gemakkelijke 
kleding te dragen, die vies mag worden. Omdat we 
een groot deel van de tijd buiten zullen zijn, is 
het nodig om water- en koudebestendige kleding 
mee te nemen, passend bij het seizoen. Neem 
voor de sessies met de paarden stevige schoenen 
of laarzen mee, waarin je voeten droog blijven en 
waarop je goed kunt lopen. Slippers, sandalen en 
andere open schoenen zijn niet geschikt voor het 
werken met paarden.

Locatie 
De sessies met de paarden vinden plaats in Rhenen. 
Het adres is: 
Stal van Miltenburg 
Stokweg 9 
3911 TL Rhenen

De sessies met de honden en de ‘leren in de natuur’ 
sessies vinden plaats in Amerongen.
Het adres is:
Royenstein 26
3958 HL Amerongen
 
Alle sessies vinden plaats op afspraak.

Kosten 
Ieder kind is uniek. Daarom is elk traject 
anders en wordt op maat gemaakt. De kosten 
voor een traject worden door meerdere facto-
ren bepaald, zoals aantal sessies, locatie, reis-
tijd en kosten. Kijk voor meer informatie op 
onze website: www.leerdier.nl/tarieven  Op alle  
activiteiten van Leerdier zijn de algemene 
voorwaarden van het KREAC van toepassing. 
Deze zijn te vinden zijn op: http://www.kreac.nl/
voorwaarden.
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