
HorseDream Train-the-Trainer Seminar

Maak kennis met en ervaar het HorseDream trainingsconcept

Deelname aan het HorseDream Train-the-Trainer (TTT) seminar biedt je de kans te werken 
met een krachtig, bewezen concept voor Horse Assisted Training. Inmiddels hebben meer dan 
2.500 deelnemers uit o.a. Europa, Amerika en Azië dit programma doorlopen. Na afronding 
van de TTT-programma ben je bekend met deze speciale trainingsaanpak waarbij het paard de
werkelijke trainer is. Bovendien ben je gekwalificeerd om lid te worden van de EAHAE, The 
European Association for Horse Assisted Education. Wil je daarna nog een stap verder, dan kun
je deelnemer aan het HorseDream Partner Programma. Na afronding behoor je tot een van de 
ruim 200 HorseDream Partners wereldwijd, kun je deelnemen aan HorseDream 
partnermeetings en kun je het programma onder licentie aan klanten aanbieden.

De opbouw van de TTT is als volgt:

Je maakt kennis met verschillende soorten oefeningen gericht op:
·         waarnemen
·         de leiding nemen
·         werken in de picadero
·         doelgericht werken
·         samenwerken in teams

Je maakt kennis met de (management-) modellen die als een rode draad door de training 
lopen:
·         leiderschap-posities
·         team- en bedrijfscultuur
·         persoonlijke ontwikkeling

Gedurende twee en halve dag werken we met de paarden én bespreken we de achtergronden:
·         We laten je kennis maken met de HorseDream filosofie
·         Je voert de oefeningen zelf uit en ervaart wat deze met je doen
·         We doorgronden samen de impact van de oefeningen op deelnemers
·         We bespreken het inzetten van paarden voor trainingsdoeleinden
·         Je krijgt tips en handvatten over het organiseren van trainingen en de trainingsopbouw
·         We kijken naar trainingen voor specifieke doelgroepen
·         We besteden aandacht aan de veiligheidsaspecten
·         We werken met video en fotografie
·         Je krijgt tips over internet, marketing en public relations
·         En we bespreken literatuur die aansluit bij de HorseDream filosofie

Na afloop ontvang je een internationale deelnemershandleiding waarin het een- en tweedaagse
programma is uitgewerkt. Als EAHAE lid mag je vervolgens het HorseDream concept gaan 
gebruiken en aanpassen aan de mogelijkheden die jij tot je beschikking hebt (aantal paarden, 
aantal deelnemers, faciliteiten etc.).

Praktische informatie
Data 2023: In het voorjaar zal de eerste training gepland worden.
Prijs: € 2.295,-- 2 ½ trainingsdag begeleid door 2 ervaren trainers, inclusief Handboek en 
trainingsplan, overnachting (o.b.v. 2 persoons-kamer) en verzorging, excl. 21% btw.

Ben je geïnteresseerd in deze Train-the-Trainer of in het HorseDream Partner Programma, je 
kunt ons bereiken op:

Drs. Barend Gerretsen
Tel: +31 (0)575 450 123 – +31 (0) 6 24215330
Email: info@horsedream-nederland.nl     
Web: www.horsedream-nederland.nl 

http://www.horsedream.nl/
mailto:info@horsedream-nederland.nl

