
Coaching & pedagogische begeleiding met paarden.
Meer weten? Wij maken graag kennis met je.



Kennismaken met een bijzondere en leerzame ervaring? 
Bij Leerdier vinden we het fijn om je te leren kennen en samen te werken 
aan persoonlijke groei. Daarom bieden we je de mogelijkheid om te ervaren 
wat paarden kunnen betekenen voor je persoonlijke ontwikkeling. 
 
Coaching en pedagogische begeleiding met de hulp van paarden 
Hierbij gaat het niet over het trainen van paarden, maar over paarden die 
mensen helpen. Het is een interactieve manier van coachen en begeleiden 
voor jouw persoonlijke of professionele groei, waarbij het paard wordt 
ingezet. Een sessie samen met een paard is een ervaring, gericht op 
onderwerpen die voor jou actueel zijn en praktisch toe te passen binnen je 
dagelijkse leven en werk. De interactie met het paard biedt de mogelijkheid 
om te ontdekken wie je bent, wat je wilt en geeft inzicht in eigen gedrag. Er 
worden geen kant en klare oplossingen aangereikt. Door de interactie met 
het paard, leer je om eigen antwoorden te vinden. De coach schept samen 
met haar paarden leerkansen en stelt vragen, waardoor er een koppeling 
wordt gemaakt met jouw dagelijks leven en werk.  
 
Leerdier coaching & pedagogische begeleiding  
Leerdier is een praktijk voor coaching en pedagogische begeleiding. 
Ervaringsgericht leren voor kinderen (vanaf 10 jaar), jongeren en 
volwassenen. Carmen Maurer is de oprichtster van Leerdier, afgestudeerd 
ecologisch pedagoog en gecertificeerd equine-assisted coach. Zij is 
aangesloten bij het kwaliteitsregister voor equine assisted coaches. (KREAC).  
 
Bij Leerdier 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. Ze mogen 
gewoon paard zijn. Ze leven in een sociale groep en worden zo natuurlijk 
mogelijk gehouden. 
 
Interesse? 
Kennismaken met deze vorm van coachen en begeleiden kan in een 
individuele sessie of in een kleine groep tot 3 personen. Blanco of gericht op 
een onderwerp dat bij jou speelt. Ervaring met paarden is niet nodig. Er wordt 
gewerkt vanaf de grond, naast het paard. 
 
Voor het maken van een afspraak of het aanvragen van een brochure kan je 
contact opnemen met Carmen Maurer. Telefoonnummer:  06-30933171 of 
e-mail: info@Leerdier.nl  
Meer informatie is te vinden op: www.leerdier.instapage.com 
Je kunt ons ook volgen op facebook: www.facebook/leerdier.com 
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